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  اشاره
حکومت چین میان متفکران و پژوهشگران و  و عملکرد ،ماهیت ،که تعریف و توصیف نظام اقتصادي نمایدچنین می

گیري هایی از قبیل سوسیالیسم بازار، سمتروشنفکران همچنان محل اختالف نظر و اظهارات متنوع است. عبارت
شود که بر حسب ضرورت، هدف حزب حاکم روند. گاه گفته میار میر به کداري دولتی و غیره مکرّسوسیالیستی، سرمایه

اجراي سوسیالیسم بپردازند. اغلب  تحقق و این بود که ابتدا نیروهاي مولده ( صنعت و تولید و ... ) را رشد دهند و بعد به
 شود.ا اظهار نظر میها یا مواضع عقیدتی و نه سنجشی و شاخصی، یا به دلیل تقابل چین و آمریکنیز برمبناي کلیشه

هاي ها و اظهار نظرها، چه در دفاع و توجیه عملکرد داخلی و جهانی چین و چه در انتقاد از سیاستااغلب این ادع
هاي آسیب هاي نوین ارزیابی حکمرانی و مدیریت سرزمین، توسعۀ پایدار،اقتصادي و اجتماعی آن، بدون اطالع از شاخص

و دهقانان و سایر اقشار، نقش چین در تجارت غیرقانونی حیات وحش و واردات چوب زندگی کارگران  اضافه جمعیت،
هاي خارجی ها، میزان نابرابري، عملکرد شرکتهاي بارانی و تخریب منابع طبیعی، صید غیرقانونی آبزیان اقیانوسجنگل

ها و با بند و یست محیطی پروژههاي عمرانی در کشورهاي در حال توسعه بدون انجام ارزیابی زدر چین، اجراي پروژه
بست با حاکمان، بیکار شدن و در به دري شاغالن و تخریب تولید داخلی دیگر کشورها، بدون توجه به ممنوعیت و 

  شوند.هاي مدنی و صنفی در داخل و خارج و غیره، مطرح و ابراز میمحدودیت فعالیت

درك ناقص و ناپویا از همان کلیات و تعریف معمول و مرسوم از زند آنچه که به این آشفتگی فکري و دیدگاهی دامن می 
آیند و آمارهاي رشد سوسیالیسم است. اگر هم با نابرابري در جایی مواجه شوند به نحوي در صدد توجیه آن برمی

که به چه کنند کشند. اما دقت نمیاقتصادي و افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد مردم و غیره را به میان می
هاي زغال سنگی تامین هایی این رشد به دست آمده است؛ مثالً چند درصد برق چین از نیروگاهبهایی و به چه روش

گرایی، فرهنگ و ظرفیت اکولوژیک سرزمین، مصرفردپاي کربن و ها، شود. به وضعیت آلودگی منابع آب و رودخانهمی
آبی در کشورهاي اي، سدسازي و در نتیجه بیار انتشار گازهاي گلخانهاخالق عمومی و میزان مطالعه، سبک زندگی، مقد

  توجه اند.هاي زغال سنگی در دیگر کشورها، مواضع سیاسی، و غیره بیدست، ساخت نیروگاهپائین

هاي سیاسی، شعاري، و سطحی متداول گیريشود سعی شده است، بدون موضعفصل ارائه می 9در پژوهش حاضر که در 
ها و آمار و ارقام مرتبط با چین و گاه جهانی از منابع گوناگون تهیه شود و در اختیار اي از فاکتبرانگیز، مجموعهشهو مناق
  .ام نهادهتحلیل را به خوانندگان واپژوهان قرار گیرد. داوري و مندان و حقیقتعالقه

  اند.ز چند منبع نقل شدهالعات همگون ابراي اطمینان از درستی آمار و رفع شائبه، گاه برخی اط



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  فصل اول

 وحش حیات تجارت

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 وحش حیات تجارت

 محافظه عدد این البته. است شده قاچاق و اسیر پنگولین خوارمورچه میلیون یک گذشته سال 10 طی برآوردها به بنا
 .است شده قاچاق و شکار پنگولین هزار 195 تعداد 2019 سال در دیگر برآوردي به بنا. نمایدمی کارانه

Worldwildlife.org 

 و پوست و کرگدن، شاخ کوسه، بالۀ ،totoaba ماهی جمله از ماهی شناي کیسه پنگولین، پولک و گوشت تا فیل عاج از
 دارد وحش حیات محصوالت براي ناپذیري سیري اشتهاي چین. نیستند امان در هاچینی دست از یک هیچ ببر بدن اجزا

 ترتیب بدین. گیردمی فزونی هاآن بدن اعضاي و جانوران براي تقاضا یابدمی افزایش جمعیت و درآمد هک همچنان و
 تهدید با انقراض خطر معرض در هايگونه اغلب و زمین کرة حیات و بقا و یافته کاهش وحش حیات و یانآبز جمعیت

 پرتگاه لبۀ در دریایی پستاندار نادرترین و نتریکمیاب  vaquita ماهی حیات wwf  گزارش به. است شده مواجه جدي
   .دارد قرار انقراض

 کار و کسب بسیاري براي اما است طبیعت توازن و اکولوژي مخرب چند هر وحش حیات پنهان و آشکار تجارت
 خوراکی، تولید براي دهند،می تشکیل را تجارت این از بزرگی سهم که دریایی جانوران. آیدمی حساب به سودآوري

 .شوندمی گرفتار و شکار مصرفی کاالهاي سایر و خرافات، سنتی، طب خانگی، حیوانات زینتی، اشیاء ساخت

 عین در و اندازدمی خطر به را اکوسیستم حیات بلکه کاهدمی وحش حیات جمعیت از تنها نه مجرمانه کار و کسب این
 .است یرگهمه هايبیماري و پاتوژن بروز عامل نیز هاانسان براي حال

 هاياستان بازار غذایی، بد هايعادت و خرافات و بدفرهنگی متوسط، طبقۀ جمعیت افزایش و چین سریع اقتصادي رشد
  Pewtrusts.org .است کرده غیرقانونی و قانوتی وحش حیات محصوالت از مملو را کشور این جنوبی

. فروشندمی و کنندمی خشک را آن رو این از. دارد مانیدر و دارویی خواص ،ماهی شناي کیسۀ که باوراند این بر هاچینی
 چین سرزمین در 1989 سال از ظاهر به تجارت این چند هر. است شده آبزیان جمعیت شدید کاهش موجب رویه این

  Chinadialogueocean.net .است شده ممنوع



  
  
 

  4 اقعیت هایی از چینو 

 غیرقانونی و انونیق سودآوري قطب و پیدمیا مرکز ووهان. علل تا دارند تمرکز ها معلول و آثار بر اغلب نیز هارسانه
 امر همین و گیردمی صورت چین داخلی قوانین مبناي بر تجارت این از قسمتی. است چین در وحش حیات تجارت
 .سازدمی مقدور و کندمی تطهیر را موازي و غیرقانونی تجارت

 گونه 54 خلیدا تجارت و وحش حیات نورانجا پرورش شرکت هزار 20 موقت طور به که شد باعث کرونا تهدید و هشدار
 فروش دالر دمیلیار 57 ساالنه چین وحش حیات پرورش صنعت چین، مهندسی آکادمی گزارش به بنا. شود اعالم ممنوع

 تجارت میزان رآوردب امکان. کنندمی فراهم را قانون لواي زیر گریزگاه و مفر ایجاد امکان هاشرکت این فعالیت. دارد
 تخمین دالر میلیارد 23 حدود را آن ملل سازمان جهانی برآوردهاي حال این با. نیست آسان وحش حیات غیرقانونی

 بنا. برسد دالر لیونتری 7/2 به تواندمی 19 کوید یا کرونا ویروس شیوع از ناشی هايهزینه که است حالی در این. زندمی
 هايکمپین و دشون بسته پنگولین و ببر مانند انقراض طرخ معرض در هايگونه نگهداري و پرورش مراکز باید این بر

  Theconservation.com  2020  مارس 17 .کنند گوشزد مردم به را وحش حیات تجارت خطرهاي اجتماعی

 

 این زیستگاه و دآوريزا محل(  مکزیک خلیج از توتوآبا ماهی شناي کیسۀ هزار 20 قاچاق اتهام به را نفر 11 چین مقامات
  و رودمی کار به چین سنتی طب در گونه این شناي کیسه. دادند قرار تعقیب تحت دالر میلیون 119 ارزش به ) گونه

 جهانی ادیهاتح انقراض معرض در شدت به فهرست در ماهی این. رسد می سیاه بازار در دالر هزار 17 آن تا قیمت
 .دارد قرار  ( IUCN ) طبیعت از حفاظت

. اشتد قیمت پوند میلیون 6 حدود کنگ هنگ در ها کشتی کانتینر در شده کشف هايپنگولین 2019 سال اوایل
  bbc.com 2019 مارس 7 .شد کشف کنگ هنگ فرودگاه از کرگدن شاخ پوند هزار 780 همچنین

 ارزش چین، دولت گزارش به بنا. است چین در کار و کسب اصلی هايبخش از یکی وحش حیات قاچاق سیاه بازار
 فوریه 26(  رسدمی نفر میلیون 14 به آن در شاغل انسانی نیروي و است دالر میلیارد 74 بازار این ارتتج و مصرف
. اند کرده ثبت وحش حیات قاچاق مورد یک روز 9 هر میانگین طور به چین گمرك مقامات اخیر سال ده طی).  2020
 وحش، حیات هايگونه انواع میان در. اند ولمعم موارد از خفاش و فیل، عاج ببر، پوست خرس، صفراي یسۀک و پنجه

 پنگولین هايپولک که شودمی ادعا. دارد قرار بازار این اول صف در چین و دارد بزرگی سهم جهان در پنگولین قاچاق
  .است لذیذ بسیار آن گوشت و دارد درمانی و دارویی خواص

 و زنده پنگولین 2405 حاوي که اندکرده ثبت نپنگولی قاچاق مورد 209 چین مقامات 2016 تا 2007 هاي سال بین
 چین شهروندان از گروهی 2018 سال. است یخ کوه نوك تازه این که معتقدند بسیاري. بود مرده پنگولین 11419
 یک از کیلو هر قیمت گزارش این به بنا. دادند گزارش مقامات به را پنگولین تجارت غیرقانونی هاي فعالیت از گزارشی
. رسد می دالر 635 کیلویی به چین داخل در مجدد فروش از پس و دالر 101 قاچاق بازار در وارداتی کیلویی 5 پنگولین



  
  

 
 

 5 فصل اول: تجارت حیات وحش

 چنین توان هاییگروه و کسانی چه راستی .رسدمی دالر 3174 تا بشقاب داخل و سرو ي آماده پنگولین قیمت
 دارند؟ را هاییهزینه

 شکار گوشت صنعت که گفت کمونیست حزب عمومی مجمع رد 2020 فوریه 3 چین جمهور رئیس پینگ جین شی
 غیرقانونی تجارت بر غلبه و مقابله خواستار او. رودمی شمار به مردم سالمتی براي بالقوه خطري و است بزرگی بازار هنوز

 گوشت خوردن به عادت کنارنهادن اجتماعی بخش. شد اجتماعی و گذاري، سیاست حقوقی، بخش سه در وحش حیات
 .شود می شامل را وحش حیات ورانجان

 350 کم دست چین مقامات 2020 فوریه 24 در جانوران مصرف و قاچاق با مقابله و ممنوعیت جامع برنامه اعالم زمان از
 همچنین چین دولت. کردند ضبط را وحش حیات جانور هزار 40 و بازرسی چین سراسر در را هتل و رستوران، بازار، هزار
 ویروس باید آیا. کرد پاك و حذف را وحش حیات تجارت با مرتبط پیامک هزار 750 و بست را اینترنتی فروشگاه هزار 27

 سبک و مصرف و تولید الگوهاي و گذاري سیاست و مشی خط بازنگري به چین حکومت تا آمد می پدید عالمگیري
 قدرت و ثروت به بخشی اولویت سیاست یجنتا از ايگوشه تازه وضعیت این پرداخت؟می رایج خرافات و هاعادت و زندگی

 Jamestown.org .است جهانی و عمومی مصالح به توجهی بی و صنعت، و

در پاسخ باید  .دارد سیاه تجارت این در نقشی چه غرب و آیدنمی میان به سخنی غرب از چرا که شود سوال است ممکن
 سازمان است، متفاوت نیز تغذیه الگوي که نمایدمی نینچ نیست، چین اندازة به غرب در جمعیت که این بر عالوه گفت:
 و کم عمومی افکار است، کمترغذایی  خرافات اند، ترفعال در غرب آزادتر و غیره و صید و تجارت بر ناظر غیردولتی هاي
 و عتراضا و کند، می صادر چین به این اقالم نیاز صورت در اند. همچنین موثر هاگذاري سیاست و عملکردها در بیش
 کند.کمتري بروز می انتقاد

 .است آن ساکنان و زمین ي کره و طبیعت از حفاظت اصلی الزامات از طبیعی منابع و وحش حیات تجارت و قاچاق مهار

  
  ماهی و ... فروشگاه کیسۀ شناي



  
  
 

  6 اقعیت هایی از چینو 

  
  انقراض خطر معرض در شدت پستاندار به خوار مورچه پنگولین،

  
  .سازند می غیره و کیف و چکمه فرآوري از پس چرم، ای روکش جاي به پنگولین پولک زا

  
غیره و بزرگ هاي صدف پشت، الك پشت مرجانی، هايصخره شامل دریایی وحش حیات محصوالت فروش و نمایش



 

  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم

 چوب قاچاق

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   چوب قاچاق

 براي اما نیست مهاجران براي مناسبی يجا نظر به کافی، آب و برق و بیمارستان بدون ماداگاسکار شمال در روستایی
 ناحیه آن به درخت قطع کار براي منطقه مردان از بسیاري. دارد قرار توجه کانون در  rosewood رزوود چوب قاچاق
 و تنه و چوب تمام تقریباً. کنند می حمل رودخانه ترین نزدیک به مقصد به انتقال براي نیز را درختان هايتنه. اند آمده
 یک. شود می ساخته آن از  hongmu موهانگ مجلل سنتی مبلمان که جایی. شودمی چین راهی شده برداشت الوار

 دفتر گزارش به بنا. باشد داشته قیمت دالر میلیون یک تا تواند می رزوود چوب درخت از شده ساخته خوابتخت دست
 .دارد جهان در را طبیعی منابع قاچاق تجارت زا سهم باالترین وزن و حجم نظر از رزوود ملل، سازمان مواد و جرم

 خواستاران چین مبلمان صنایع در که است شده حفاظت حال عین در و جهان مرغوب و معروف هاي چوب از از رزوود
 متراکم و سخت و بادوام دارد، خوش ايرایحه که است  dalbergia دالبرگیا خانواده از ايگونه رزوود. دارد بسیاري

 اما نیست رزوود هاي رویشگاه از ایران جنگل، کارشناسان نظر به بنا. دارد ايقهوه به متمایل و تیره سرخ نگر و است،
 .شودمی یافت ها رودخانه نزدیک و ایران جنوب در شیشم و جگ هاي نام با رزوود مشابه درخت نوعی

 رشد و سال هاده تجاري سن به رسیدن تا آن رشد زیرا هستند رزوود سرنوشت نگران بسیار هاجنگل از حفاظت حامیان
 بر که بود رزوود از مرغوبی هايگونه رویشگاه نیز چین جنوب پیش دهه چند تا. کشدمی طول قرن یک از بیش آن کامل

 از. گرفت قرار چین دولت حفاظتی هايبرنامه تحت سپس و یافت کاهش بسیار آن مساحت رویهبی قطع و برداشت اثر
 به بنا. است یافته شدت اخیر دهۀ دو طی گونه این تجارت. آوردند روي غیرقانونی و قانونی واردات به نتاجرا رو این

 . است شده برابر 14 تجارت این حجم 2014 تا 2009 سال از چین، گمرك ادارة گزارش

 سوزي آتش بروز و محیط خشکی باعث گونه این قطع و گزینش. دارد ايپیوسته و متوالی پیامدهاي رزوود درختان قطع
 هايمیمون اندمیک و کمیاب هايگونه زیستگاه رزوود مرتفع درختان کشورها، سایر از بیش ماداگاسکار در. شودمی

 نیز درخت از خالی اراضی در. بینندمی آسیب مسیر درختان سایر بزرگ هايتنه حمل هنگام همچنین. هستند خاص
 . کارندمی برنج



  
 

 
 

 9 فصل دوم: قاچاق چوب

 رزوود چوب تجارت ،CITES خطر معرض در جانوري و گیاهی هايگونه تجارت المللیینب نامهپیمان 2013 سال
 2017 سال در دیگر بار. شد وضع نیز استوایی کشورهاي سایر براي مقررات همین مشابه. کرد ممنوع را ماداگاسکار

 حمایت جاي به ماداگاسکار دولت .است خانواده این از هم رزوود که کرد ممنوع را دالبرگیا هايگونه تمام تجارت سایتس
 از چوب کردن خارج براي متداول روش رشوه پرداخت. کندمی پشتیبانی گانگسترها از طبیعت، از حفاظت فعاالن از

 و چوب ورود با فساد. کنندمی دریافت را سایتس گواهی گمرك ماموران به رشوه پرداخت با چینی خریداران. است کشور
 گویدمی است برده ارث به پدرش از را شغل این که تجربه دهه دو با چینی تاجران از یکی. یابدنمی خاتمه چین به تنه
 ارزش و حجم اساس بر و آیندمی انبار و کارخانه به ها آن. است تجارت این مرسوم راه ماموران به... و رشوه دادن که

 اقیانوسیه جزایر و ماداگاسکار، افریقا، غرب قی،شر جنوب آسیاي هايجنگل. کشندمی میان به را رهاسازي قیمت چوب،
 هاينمونه از تر گران و ترتیره تر، مرغوب اغلب اقیانوسیه آسیا و ماداگاسکار دالبرگیا. هستند چین چوب انبارهاي مبداء

 .است غربی افریقاي

 و چوب نوع. چین شرقی جنوب در یانگدونگ و یوژیان مشهور قطب شامل هستند مبلمان هايکارخانه چوب مشتریان
 کاالي را رزوود مبلمان و لوازم چینی ثروتمند هايخانواده. شودمی الصاق محصوالت روي مشخصات سایر و مبداء کشور

 .است پائین طبقات به تعلق معنی به رزوود مبلمان نداشتن. کنندمی تلقی فرزندان براي میراثی و ايسرمایه

 و چین روابط ؟...  چرا که پرسم می کنم مالفات چین مردم با اگر که گفتمی ماداگاسکار قاچاق ضد فعال یک
 خوشحال ها چینی شویممی مواجه سیاسی مشکالت با وقتی. دارد بازنده و برنده و نیست منصفانه و برابر ماداگاسکار

 براي زیرا است موهبت هاچینی براي ضعیف دولت وجود. برندمی و کنندمی خارج خواهندمی که چه هر چون. شوندمی
  e360.yale.edu 2019 ژانویه 29 .است بیشتر سود معنی به هاآن

 صادرات براي)  افریقا غرب(  غنا در رزوود درخت اصله میلیون 6 حدود قانونی منع وجود با 2019 تا 2012 سال از
 .است شده قطع چین به غیرقانونی

 سال از. داندمی کشور از خروج براي جعلی اسناد صدور عامل ار مقامات فساد زیست محیط بازرسی آژانس گزارش 
 غیرقانونی صورت به درخت اصله میلیون 6 تقریبا یا فوتی 20 کانتینر 23478 معادل رزوود تن هزار 540 از بیش 2012

. دهندیم خبر باالیی سطح در شده دهیسازمان قاچاقچیان وجود از بازرسان. است شده وارد چین به غنا از و قطع
 bbc.com 2019 جوالي 30 .است زده دامن غنا در زاییبیابان بحران به تراشیجنگل

 که دهدمی نشان شده گردآوري شواهد. کرد صادر را چین به چوب صادرات مجوز و مقررات نیجریه حکومت 2017 سال
 رزوود درخت اصله میلیون  1,4 قاچاق و غیرقانونی قطع براي را شده دهیسازمان المللیبین کارانتبه مسیر مجوز، این
 و قاپیدن سر بر رقابت. است شده برابر سه چین در رزوود براي تقاضا 2019 تا 2012 سال از. کرد هموار چین به

 تجارت این از توانندمی که است کشانده بوکوحرام بنیادگراي گروه کنترل تحت مناطق به را تاجران درختان، تصاحب
 .برندب سود غیرقانونی
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 کانتینر هزار 10 ورود چین نتیجه در. بازگشت سایتس معاهدة به غربی آفریقاي ها، جنگل حامیان تالش با 2016 سال
 ارشد مقامات چینی رانتاج گفتۀ به اما. کرد متوقف را دالر میلیون 300 کم دست ارزش به نیجریه غیرقانونی رزوود از پر

 رزوود، الوار شدن گیرزمین هاماه از پس نتیجه در. کردند صادر را الزم هايمجوز دالر میلیون یک دریافت با نیجریه
 کار چینی گرکار 2000 حدود ناحیه هر در اینجا. شدند آماده چین به ورود براي کانتینرها 2017 سال در ناگهان

  thisdaylive.com 2019 ژوئن 2 .رسد نمی نفر 200 به بومیان تعداد ولی کنندمی

 30 حدود که زنندمی تخمین. است چین در اجتماعی موقعیت اصلی نماد غیره و کمد و صندلی و میز و تخت و مبلمان
 .دان داشته درآمد دالر میلیارد 22 از بیش 2014 سال و دارند فعالیت رزوود چوب صنعت در شرکت هزار

 حیات تجاري االيک و رقم باالترین ن،پنگولی پولک و کرکدن شاخ و فیل عاج مجموع از بیش بازار ارزش اساس بر رزوود
 2014 تا 2005 هايسال بین شده توقیف جانوران و گیاهان غیرقانونی تجارت سومیک از بیش. شودمی محسوب وحش

 .است شده ثبت رزوود نام به

 در منداندانش .است اختالف محل قاچاق حجم شناسایی انواع، همۀ نبودن حفاظت تحت و رزوود هايگونه تنوع دلیل به
 گونه تشخیص به ادرق ژنتیکی آنالیز و شیمیایی، میکروسکوپی، هايتکنیک مانند گوناگون فنون بردن کار به با اند تالش
 و هافیل و هاکوسه براي جمله از دیگري هايگونه براي شودمی نامیده DNA گذاري کد که ژنتیکی رویکرد. باشند

 .است شده گرفته کار به هاطوطی

 چیانقاچاق تعقیب ه،گون بهتر شناسایی اما کندنمی حفظ را هاجنگل رزوود، هاي تنه مبداء و منشاء و گونه، نوع ندانست
 تن 200 به نزدیک 2018 نیمۀ تا تا 2017 سال از. داردمی باز درختان قطع ادامۀ از را هاآن حدودي تا و کندمی آسان را

   sciencenews.org 2019 نوامبر 3   شد توقیف و ضبط کنگ هنگ رد فقط دالر میلیون 50 ارزش به رزوود تنۀ

 خرید براي یچین نوکیسۀ ثروتمندان باالي تقاضاي مرکزي امریکاي در گواتماال از رزوود غیرقانونی تجارت محرك
 منابع دنبال خریداران چین، جنوب در رزوود هايجنگل سطح شدید وکاهش تخریب از پس. است قیمتگران مبلمان
 حساب به مرکزي امریکاي هايریه که گواتماال کشور. بود هاآن از یکی رزوود گونه چهار با گواتماال و گشتند جدید

 داده ستد از را خود هايجنگل از درصد 17 جنگل جهانی باندیده گزارش به 2017 تا 2001 هاي سال بین آیدمی
 nationalgeograohic.com  2019 اوت 16 .است

 روسیه زا چوب صادرات درصد 20 حدود که کنندمی برآورد متخصصان. است جهان در چوب ندةواردکن ترینبزرگ چین
 دولت. شودیم صادر جهان نقاط سایر و روسیه به چین از دوباره مبلمان و چوبی محصوالت. است غیرقانونی چین به

 dw.com .کندمی اعالم درصد یک تا نیم را غیرقانونی تجارت روسیه
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 تنهانه بارانی هايجنگل. دارند کلیدي و بزرگ نقش زیستمندان سالمت و زمین بقاي و حیات براي بارانی هاينگلج
 جذب ظرفیت خاطر به و کنندمی تامین را زیستمندان پناهگاه و غذا و دارو و هوا و آب بلکه دارند، باالیی زیستی تنوع

 .                                                  اند اقلیمی یراتتغی برابر در زمین سپرحفاظتی ايگلخانه گازهاي

 اسکناس چند با که است قوانینی اجراي و گیري سخت ،حل راه آیا دارند؟ عللی چه چین در قاچاق وجود اصال یا رشد
 و گرا،قانون سته،وار جهانی، و اجتماعی مسئولیت احساس با مردمانی نتوانسته چین حکومت چرا شوند؟ می له زیرپا

 و هنر و مدنی، زیستی، محیط هايفعالیت مانع که خواهتمامیت حکومتی حاصل و پیامد آیا دهد؟ پرورش مداراخالق
 و کرده، تبدیل جهان طبیعت نابودي جمله از بهایی هر به درآمد و تولید کارگاه به را کشور است، انتقادي ادبیات

 تواند باشد؟است، غیر از این می گذاشته نمایش به را شکمی و صوري و مصنوعی سوسیالیسم

  
  شانگهاي بازار در فروش براي rosewood رزوود درخت چوب از شده ساخته مبلمان

  
  فروش براي شانگهاي بازار در rosewood رزوود درخت چوب هايپشته ردیف
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 لوکس مبلمان ساخت براي هاتنه استوایی هايجنگل سایر و جا این از. ماداگاسکار ماسوال ملی پارك در رزوود درخت قطع حال در مردي

  .شوندمی چین راهی عمدتاً

  
.غیرقانونی تجارت معروف قطب چین، یانگ،دونگ الوار بازارهاي از یکی در rosewood رزوود درخت چوب انبار
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  قیمتی هاي سنگ و معادن
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قیمتی هاي سنگ و معادن

 ولقسمت ا

 چند در فصل این متن، شدن طوالنی دلیل به همچنین. روندمی فراتر چین حوزة از مطالب و هاواقعیت ،فصل این در
 .شودمی ارائه قسمت

 امریکا، اروپا، بازارهاي دروازة که جایی. شودمی قاچاق عربی متحده امارات طریق از و افریقا از طال دالر میلیاردها سال هر
 میلیارد   15,1 ارزش به طال تن 446 امارات 2016 سال در که است حاکی امارات گمرك هايداده. تاس نقاط سایر و

 ثبت صادرکننده و مبداء کشورهاي در طالها این از بسیاري. کرد وارد افریقا از طال دیگري کشور هر از بیش یعنی دالر
. شوندمی خارج افریقا از ها،دولت به مالیات و رضعوا پرداخت بدون طالها بیشتر که گویندمی کارشناسان. شوندنمی

. کنندمی معاش امرار طریق این از افریقایی هامیلیون و است رشد حال در دستی و کوچک مقیاس در کاريمعدن
 رودخانه و صخره و سنگ و زمین وارد شیمیایی مواد روش این با اما. شدنمی تامین سنتی کار و کسب در که درآمدي

 با توام گاه و بزرگ مقیاس در کشورشان از طال قاچاق و غیرقانونی تولید از زامبیا و تانزانیا، غنا، هايدولت. شودمی
 .دارند شکایت زیستی محیط و انسانی باالي وصدمات هاهزینه و هکارانتبه عملیات

 2015 سال در. بود افریقایی ورهايکش از طال نخست مقصد هاسال بعضی در امارات ملل، سازمان هايداده پایگاه به بنا
 وارد چین برابر دو امارات 2016 سال در اما داشت، واردات امارات از بیشتر جهان، در طال کنندة مصرف بزرگترین چین
 سوم ردیف در دالر میلیارد 7,5 با طال، تصفیۀ قطب سوئیس چین، از پس. بود دوم مقصد دالر میلیارد 8,5 با چین و کرد
 .شودمی طال صنعت جذب کندمی دریافت امارات که طالیی بیشتر. گرفت قرار

 و تجهیزات از بازدهی افزایش براي تا کرد جذاب غیررسمی کارانمعدن براي را آن طال، براي باال تقاضاي اخیر هايدهه طی
 آبی. کندمی آلوده را آن تدریج به و شودمی رودخانه وارد آلوده آب ترتیب بدین. کنند استفاده جیوه جمله از شیمیایی مواد
 .اندمحیط و آب آلودگی عامل هم صنعتی معدنی هايشرکت. است زندگی براي محلی جوامع و مردم نیاز که

   .است پیش دهۀ دو سطح برابر 4 اما تر پائین 2012 سال نرخ از که است دالر هزار 40 کیلویی طال تجارت امروزه

 Reuters.com  2019 آوریل 24



  
 
 

 
 

 15 هاي قیمتیفصل سوم: معادن و سنگ

 تولید براي یانمارم ضعیف قوانین. دهدمی دست از را یشم سنگ و قیمتی هايسنگ مالیاتی درآمد دالر میلیاردها مارمیان
 کارشناسان نظر به. پردازدنمی مالیاتی هیچ کشور تولید کل دوسوم که است معنی این به قیمتی هايسنگ و یشم سنگ
 .شودمی مالیاتی درآمد دالر میلیاردها رفتن دست از موجب دائمی پائین هاي قیمت این، بر عالوه

 و سرخ یاقوت و کبود یاقوت کنندة تولید اصلی کشورهاي از یکی و کندمی تولید را جهان یشم سنگ درصد 90 میانمار
 ترینبزرگ ا،ه نوکیسه و نخبگان براي آن مرزي قاچاق و واردات حجم اظهار عدم با چین. است قیمتی هايسنگ دیگر
 .است تجارت این برندة

 به فقر در معیتج درصد 32 دالر میلیارد 69,32 داخلی ناخالص تولید و میانمار اخیر هايسال اقتصادي رشد وجود با
 دلیل به ضعیتو این از قسمتی. دارد قرار 146 ردیف در کشور 148 میان در کشور این مالی هايزیرساخت. برندمی سر
 درصد 7 تا 6 طفق مالیاتی درآمد 2016 – 2017 مالی سال گزارش به بنا. شودنمی آوري جمع کافی مالیات که است آن

 و مشخصه داخلی، هايجنگ نیز طرفی از. است آسیایی کشورهاي میان مقدار ترین پائین که بود داخلی ناخالص تولید
 .است کرده تشدید و وخیم را اوضاع قومی هايدرگیري و است کشور این ثابت ویژگی

 ساالنه وشفر میانگین میانمار دولت 2016 تا 2012 هاي سال بین. است میانمار یشم سنگ خریدار ترینرگبز چین
 را مقدار آن برابر دو زا بیش یعنی دالر میلیارد  2,6 چین اما. رساند ثبت به تجاري اصلی مراکز از را دالر میلیارد 1,2

 دالر میلیارد  4,3 تا  3,7 کشور این یشم سنگ ارزش که زندمی تخمین میانمار دولتی تحقیقات انستیتو. کرد گزارش
 Thediplomat.com 2019 مارس 15 .است

   .است یافته شافزای قیمتی هايسنگ و یشم سنگ براي تقاضا کشور، این شدن ترثروتمند و چین اقتصادي رشد افزایش با

 

  
  میانمار ، mandalay الشم در mogok معدن در سرخ یاقوت معدن در کار حال در کارگران
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  میانمار ، mandalay شمال mogok در سرخ یاقوت معدن تونل داخل در معدن کارگر

  
.برگردد مدرسه به باید دیگر روز چند تا و است تابستانی تعطیالت در که گوید می میانمار، سرخ، یاقوت معدن در کار حال در کودکی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیمتی هاي سنگ و معادن

 قسمت دوم

 نامیبیا، ماداگاسکار، موزامبیک،: از اند عبارت آفریقا صحراي جنوب از)  الماس از غیر(  قیمتی هايسنگ صادرکنندگان
 .اند زمرد و گارنت، تورمالین، ها، آمتیست تانزانیت، شامل نیز اصلی قیمتی هاي سنگ. اتیوپی و کنیا،

 ارائۀ کلی طور به. دهندمی تشکیل متحده ایاالت و چین، تایلند، سنگاپور، ،) چین(  کنگ هنگ را اصلی واردکنندگان
 و کوچک هايکارگاه و بردارانبهره را جهان قیمتی هايسنگ درصد 75 زیرا. است دشوار صادرات و تولید دقیق اطالعات
 نیز هاآن د،فروشنمی صادرکنندگان به و خرندمی کارانمعدن از را ها سنگ ها واسطه و دالالن. کنندمی تولید متوسط
 فروشانخرده به نهایت در و شوندمی جهانی بازارهاي وارد و خورندمی پولیش و برش هاسنگ سپس. فروشندمی دوباره

 .شوندمی فروخته

 آسیب مانند است، خطر معرض در ها آن سالمتی و کنندمی کار خطرناکی و غیرایمن شرایطی در معادن این در کودکان
 از ناشی صدمات و شیمیایی، آلودگی و صدا سرو از ناشی بینایی و شنوایی مشکالت و سردرد ها، یهر و تنفسی سیستم به

 .معدن ریزش و سنگ ریزش و برنده، ابزارهاي با کار معدن، طبقات از سقوط

 به با زامبیا و تانزانیا در هاسنگ انواع. شودمی تولید غیرقانونی کاويمعدن از زمرد درصد 40 زامبیا در که زنندمی تخمین
 ها بچه از ماداگاسکار در. کنندمی کار نیز موزامبیک کبود یاقوت معادن در هابچه. شودمی استخراج کودکان کارگرفتن

 verite.org .کنندمی استفاده قیمتی سنگ وجود از اطالع و باریک و تنگ هاي کانال و هاحفره به ورود براي

 

 قیمتی هاي سنگ معادن

 الماس قیمت تورم و رشد دلیل به گذارانسرمایه و شودمی برآورد دالر میلیارد 23 حدود قیمتی هايسنگ بازار ارزش
 .اند جایگزین قیمتی هايسنگ جوي و جست در همچنان
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 موزامبیک یاقوت

 دالر لیاردمی کی حدود ارزش به کشور شرق شمال در سرخ یاقوت سنگ ذخایر ترینبزرگ داراي که بالدمی خود به موزامبیک
 ساعت در تن 150 روباز معدن این تولید ظرفیت.  رودمی شمار به عظیمی منبع هکتار 33600 وسعت به ناحیه این. است
 لسا میلیون 25 است، معروف هم بازار در که میانمار سرخ یاقوت سن. دارند ساله میلیون 500 قدمتی هاسنگ این.  است
 .شودمی روختهف)  گرم پنجم یک(  قیراط حسب بر اغلب و هاست سنگ ترینقیمت انگر از الماس از بعد سرخ یاقوت. است

 زامبیا زمرد

 .است شده زمرد جاستخرا عملیات ترینبزرگ کانون کشور این و یافته افزایش درصد 500 زامبیا زمرد ارزش 2010 سال از

 شرایط رد فقط سختی و سبز سنگ چنین .کندمی تولید را جهان زمرد چهارم یک  kagem معدن برآوردها، به بنا
 از آمده دست به هايزمرد. کندمی تبدیل جهان هايسنگ نادرترین از یکی به را آن و آیدمی پدید شناختی زمین خاص
 .دارند عمر سال میلیارد  1,3 از بیش کاگم معدن

 ماداگاسکار کبود یاقوت

 به موزامبیک هب نزدیک ساحل از  چیمعدن نفر 45000 که وقتی. شد شروع 2016 سال از ماداگاسکار کبود یاقوت تاراج
 سریالنکا به آن رصدد 70 اما است، جهان کبود یاقوت از نیمی حدود ماداگاسکار کبود یاقوت تولید. شدند سرازیر جزیره
 شمال انیبار هايجنگل در کاريمعدن. است دالر میلیون 150 آن نۀساال ارزش که زنندمی تخمین. شود می قاچاق

 از شدت به زیستی محیط هايگروه و شده هاجنگل ها وزیستگاه تخریب موجب نظیرش،بی زیستی تنوع با ماداگاسکار
 . اند کرده انتقاد آن

 استرالیا اوپال سنگ

 و شد کشف احیهن این در پیش سال صدها اوپال رنگین سنگ. دنیاست انگیز شگفت هاي مکان از یکی استرالیا کوپرپدي
 استرالیا. دارد گوناگونی انواع جنس و رنگ حسب بر اوپال. کرد جذب خود به جهان سراسر از را بسیاري ردمانم

 .دارد اختیار در را دنیا اوپال معادن ترینبزرگ

 افغانستان الجورد سنگ

. خوردمی چشم هب باستانی اشیاء در ايگسترده طور به و شودمی دیده بنفش تا آبی هايرنگ از الجورد کریستالی سنگ
 . است خاورمیانه در سنگ این معادن ترینمهم افغانستان بدخشان معادن

 در نیز زمرد و سرخ یاقوت مانند دیگري هاي سنگ الجورد، بر عالوه که است معدنی بزرگ هايثروت کشور افغانستان
 .است شده استخراج کشهندو منطقۀ در نوسنگی دوران از آبی الجورد قیمتی سنگ. است داده جاي خود دل
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. آیدمی دست به ستانافغان از دنیا الجورد بیشترین. شودمی استخراج افغانستان شمال هايدره در همچنان الجورد امروزه
 .شودمی استخراج کیلو 9000 ساالنه آن تیرة آبی نوع

 میانمار یشم سنگ

 تولید ترین بزرگ رمیانما و است جهان سنگ بازار رد رایج سنگ دومین دالر میلیارد 6 تا 3 ارزش به میانمار یشم سنگ
 تن 30000 جهانی تولید از درصد 70 حدود با میانمار یشم سنگ ي ساالنه تولید. است جهان یشم سنگ ي کننده
 مردم نصیب وتثر این از ناچیزي سهم تاریخ طی. است کشور این داخلی ناخالص تولید نصف معادل که شود می برآورد

  .برند می سر به فقر در مردم و است شده

 تانزانیا تانزانیت

 585 به ها سنگ ینا تشکیل. شود می یافت تانزانیا در کلیمانجارو کوه ماهورهاي تپه و ها کوهپایه در تانزانیت سنگ
 .گردد برمی پیش سال میلیون

 .نیاورد امدو دهه دو از بیش استخراج شود می بینی پیش سنگ، این معادن ي ذخیره محدودیت دلیل به

 متحده ایاالت یوتا، سرخ بریل

 wah هاي کوه در انحصاري طور به سنگ این. است شده استخراج منطقه این از سرخ بریل قیراط هزار 60 اخیر سال 25 طی
wah  ي ناحیه در beaver  شود می یافت قیراط یک از بیش هاي سنگ که جایی. آید می دست به یوتا ایالت. 

   .شود می فروخته دالر 10000 تا سرخ بریل سنگ قیراط ره کمیابی دلیل به

 mining-technology.com 2019 آوریل 17

  
  موزامبیک. کنند می کار طال یافتن و خاك شستن براي روز و شب و کنند می درست آبگیر و بند رودخانه مسیر در
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  موزامبیک طال، معدن کارگران آسایش، لختی

  
 گوناگون صنایع در و شوندمی صادر چین به عمدتاً هاسنگ این. دهندمی تشکیل را ماداگاسکار میکاي سنگ عادنم کارگران از نیمی کودکان

  .روندمی کار به
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  .کنندمی کار معادن این در نفر هزار 200 از بیش. مالی در دستی کاريمعدن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قیمتی هاي سنگ و معادن

 قسمت سوم

 جنوبی، آفریقاي استرالیا، کشورهاي ترتیب به را طال ذخایر بیشترین. شودمی برآورد تن 54000 طال جهانی ذخایر کل
 .دارند اختیار در نو گینه و مکزیک، ازبکستان، کانادا، چین، پرو، برزیل، اندونزي، متحده، ایاالت روسیه،

 و استرالیا آن از بعد و است طال اصلی کنندة تولید چین. شد تولید جهان سراسر در طال تن 3260 حدود 2018 سال
 statista.com ،2019 جوالي 2 .دارند قرار روسیه

 5300 جنوبی آفریقاي و تن، 10000 استرالیا شد، برآورد تن 3000 حدود 2019 سال در متحده ایاالت طالي ذخایر
 بیشترین هند. بود درصد 13 جهانی تولید از چین سهم. رسید تن 3300 به 2019 سال در طال جهانی تولید. تن

 .سازدمی را جهان طالي جواهرات

 تولیدکنندگان. است شده استخراج جهان معادن از الماس قیراط میلیون 147 حدود 2018 سال در که زنندمی تخمین
 .دهندمی تشکیل روسیه و جنوبی، آفریقاي بوتسوانا، کنگو، استرالیا، کشورهاي را اصلی

 در جهان الماس بیشترین. دارد تعلق روسیه به ذخایر بیشترین. زنندمی تخمین طقیرا میلیارد 1,2 را جهان الماس ذخایر
 تولید از هنگفتی طرز به الماس قیمت و ارزش. شودمی فروخته و پرداخت آویو تل و بمبئی، کنگ، هنگ نیویورك، دوبی،

 بازار جهانی ارزش اما. رسید دالر میلیارد 17,5 به شده استخراج الماس ارزش 2017 سال. کندمی صعود فروشگاه تا
 ایاالت سوي از شده پرداخت الماس براي جهانی تقاضاي از نیمی حدود. بود دالر میلیارد 82 حدود الماس جواهرات

 .درصد 48 با بود متحده

 سهم امروزه. روندمی کار به صنعتی مصارف براي و ندارند را قیمتی سنگ کیفیت شده استخراج الماس از نیمی حدود
 و رودمی کار به جواهرات در مصنوعی الماس. شودمی تامین مصنوعی الماس با الماس براي جهانی تقاضاي از رگیبز

 .دارد تريپائین قیمت
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 در استرالیا و سیهرو تولید، حسب بر. شودمی برآورد قیراط میلیون 150 کنگو و قیراط میلیون 650 روسیه الماس ذخایر
   .قیراط میلیون 13 استرالیا و قیراط میلیون 19 روسیه بودند، ندگانتولیدکن ترینبزرگ 2019 سال

 statista.com ، 2019 نوامبر 13

 از را شانجان حوادث براثر هاچیمعدن گاه. گیرندمی دستمزد دالر یک از کمتر روزانه افریقا معدن کارگر میلیون یک 
 و سالم نیآشامید آب از معدن کارگر هزار صدها و ستا فراگیر نوزادان مرگ و بیسوادي و گرسنگی. دهندمی دست

   brilliantearth.com  .اند محروم بهداشت

 300 از بیش که روندمی کار به جواهرات ساخت براي سال هر طال تن 1600 و خام الماس قیراط میلیون 90 حدود
 .کنندمی تولید درآمد دالر میلیارد

 خریداري هاوسیعر براي هند طالي جواهرات از نیمی حدود مثال براي. اند ممه و انگیز هیجان عروسی جواهرات خرید
 هزینه مادر روز و نتاینوال مانند دیگري هايمناسبت براي بیشتر ،دالر میلیارد 10 حدود خرید با هاامریکایی اما. شوندمی
 .کنندمی

 که کودکانی. باشد سبعانه تواندمی استخراج رایطش اما. است معاش مهم منبع کارگر هامیلیون براي طال و الماس معادن
 شوند،می رانده شانزندگی محل از اجبار به بومی ساکنان میرند،می و بینندمی آسیب کنندمی کار ناایمن معادن در

 توهین با ههمرا کنند،می برداريبهره الماس و طال از که هایینظامی رفتار و برندمی رنج شدت به هاجنگ از هاغیرنظامی
 کل سالمتی و معاش به و کنندمی آلوده را جاري هايآب و خاك در معادن، شیمیایی مواد استفاده از .است خشونت و

 .زنندمی آسیب جامعه

 الماس عرضۀ 

 الماس و اتجواهر ساخت براي مرغوب الماس شامل که شود می استخراج خام الماس قیراط میلیون 130 حدود سال هر
 .روندمی کار به جواهرات ساخت براي و دارند باالیی کیفیت قیراط میلیون 90 یا درصد 70 حدود. است تصنع مناسب

 را جهان الماس از نیمی بزرگ معدن 10 و هستند الماس تولیدکنندگان بزرگترین استرالیا و کانادا، بوتسوانا، روسیه،
 بر معدنی غول شرکت دو. آیدمی دست به غیرصنعتی ککوچ معادن از مرغوب الماس از درصد 20 حدود. کنندمی تولید

 و نامیبیا، کانادا، بوتسوانا، در که De Beers شرکت دیگري وALROSA  روسی شرکت یکی. اند حاکم الماس صنعت
 استخراج از پس خام الماس. دارند اختیار در را جهان خام الماس فروش از نیمی کمپانی دو این. اند فعال جنوبی آفریقاي

 تجاري هايقطب بزرگترین. شوندمی تفکیک وزن و اندازه و شکل اساس بر که جایی شود،می صادر تجاري هايقطب به
 کم دست. شوند دست به دست بار چند است ممکن پولیش و برش از قبل هاالماس. اند واقع دوبی و بلژیک انتورپ در
 سوي به سپس. چین در نیز درصد 20 و خورندمی پولیش و برش هند در ارزان کار نیروي دلیل به هاالماس درصد 70
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 بازار ترینبزرگ جهانی تقاضاي از درصد 40 داشتن با متحده ایاالت. سپارندمی ره جواهرات فروشندگان و جواهرسازان
 .است الماس جواهرات

  طال عرضۀ

 ترالیا،اس چین، طال یدکنندگانتول ترینبزرگ. شودمی استخراج جهان کشور 80 در سال در طال تن 3200 حدود 
 .هستند متحده ایاالت و روسیه،

 و آسیا، ریقا،اف عمدتاً دستی کوچک معادن از درصد 20 تا 15 و آیدمی دست به صنعتی بزرگ معادن از طال بیشترین
 انادا،ک زا بزرگ معدنی هاي شرکت. شودمی جواهرسازي جذب جهان طالي تقاضاي از درصد 50 حدود. التین امریکاي

 .هستند جنوبی افریقاي و متحده، ایاالت

 دستی وچکک معادن طالي که صورتی در شود صادر هاکننده تصفیه به مستقیم طور به تواند می صنعتی معادن طالي
 هايشرکت جواهرسازان، ها،بانک به تصفیه از پس طالها. شود فروخته دیگر تاجر به تاجري از تصفیه از قبل تواند می

 .شوندمی فروخته کارها و کسب دیگر یا الکترونیک و سازي ساعت

 .کنندمی جذب را طال جهانی تقاضاي از نیمی که هستند طال جواهرات بازار بزرگترین هند و چین

 الماس و طال عرضه در بشر حقوق به تجاوز

 معادن در نفر، یلیونم 40 حدود ها،آن بیشتر. کنندمی کار...  و الماس و طال معادن در نفر ها میلیون جهان سرتاسر در
 کاريمعدن. ارندد تعلق رسمی غیر بخش به معموالً و دارند اختیار در کمی تجهیزات کاراند؛ به مشغول دستی و کوچک
 نفر میلیون یک حدود صنعتی کاريمعدن در. آیدمی حساب به جمعیت این اصلی معاش منبع اغلب کوچک و دستی

 .اند مشغول

 تجاوز اجتماعی هايسازمان سایر و بشر حقوق باندیده. است همراه بشر حقوق به تجاوز با کاريمعدن صورت هر در
 تخریب هروندي،ش حقوق کار، حقوق به تجاوز شامل که اندکرده مستند الماس و طال معادن در را بشر حقوق به گسترده
 از بیش الًاحتما و کودك میلیون یک زنندمی ینتخم. شودمی حرمتی بی و تخطی و تخلف انواع دیگر و زیست، محیط

 با کار یا آب، یرز و زمین زیر در کار مانند اند مواجه بشر حقوق نقض با که کنندمی کار کوچک و دستی معادن در آن،
 محلی قوانین رد روشنی صورت به هاممنوعیت این. است کودکان براي کار نوع بدترین و شده ممنوع که شیمیایی مواد

 از بسیاري. اند مواجه شدیدي خطرهاي با کنندمی کار معادن در که کودکانی اغلب حال این با است، آمده کشورها
 به کودکان. شوندمی کشته یا مجروح حوادث اثر بر تعدادي و کنندکارمی نامطمئن هايحفره یا زمین اعماق در کودکان

 درو  شوند؛می درد کمر دچار سنگین بار حمل اثر بر برند؛می رنج تنفسی هاي بیماري از غبار و گرد استنشاق دلیل
 .رودمی کار به طال استخراج فرایند در که گیرندمی قرار جیوه مانند سمی مواد معرض
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 شرایطی در یعنی. اندشده انسان قاچاق و اجباري کار قربانی بزرگساالن و کودکان الماس و طال معادن بعضی در
 .اندداده ناایمن و فرسا طاقت کار به تن ناخواسته

 زیستی محیط هاي آسیب

 زیست محیط و غذا و آب از برخورداري براي مردم حقوق تهدید و جدي خطرات موجب گاه الماس و طال معادن فعالیت
 کوچک دستی معادن. آالیندمی را محیط اسیدي مواد نشت و پسماند تخلیۀ با بزرگ معادن مثال براي. شوندمی سالم
 سیستم به رود؛می کار به یابی طال فرآیند در که سمی فلزي کنند؛می تخلیه محیط به جیوه تن 1400 ساالنه طال

 ودكک 400 از بیش جان نیجریه کوچک دستی معادن در سرب پخش. شود مرگ باعث تواندمی و زندمی آسیب عصبی
 .رسندمی قتل به حتی و شوندمی رکوبس کنند،می اعتراض کاريمعدن عملیات علیه بومیان وقتی. گرفت را

 خشونت و تجارت

 تجارت مثال براي. است همراه نظامی هايگروه تجاوز و مالی درگیري و خشونت و شوییپول با الماس و طال معادن 
 تصور جنسی هايتخشون و عام، قتل غیرنظامیان، علیه جنایت و مسلح هايگروه از استفاده با کنگو در طال غیرقانونی

 .کنندمی خرج پول مسلح هاي گروه مالی تامین براي نیز کلمبیا در طال معادن صاحبان. گیردمی

 گاردهاي زیمبابوه در. کنندمی خواهیوسهم سودجویی معادن از نیز سرکوبگر و خودکامه هايدولت مسلح نیروهاي
 اعزام اسالم معادن به نظامیان، و حاکم حزب سهم پرداخت از اطمینان براي 2014 تا 2008 هاي سال بین مسلح

 و شکنجه را انغیرنظامی کاريمعدن عملیات کنترل هدف با امنیتی گاردهاي و سربازان آنگوال در 2015 سال. شدندمی
 hrw.org ، 2018 فوریه 8 بشر، حقوق بان دیده .رساندند قتل به

 دنیایی چه

 بر کاريتبه و شوییپول و زورگویی و طلبیمنفعت یجهان اقتصاد در چطور که دهد می نشان قسمت سه این مرور
 گسترش و جواهرات و تزئینات از استفاده در افراط چطور و دارند؛ غلبه شفاف و انسانی و خردمندانه هايرویه و هاتالش
 نابود و له را هااهزیستگ و زیستی تنوع و هاجنگل و طبیعت اندوزي، مال و فرهنگی بد و ثروت و جمعیت افزایش و بازار
 .کنندمی سرکوب و حبس را دلسوزان و آگاهان شان،عوامل و مندانقدرت و کندمی
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  پینفیلی ماالیا، در جیوه به آلوده رودخانۀ از آموزان دانش عبور

  
و در کار شست و ش کَنم وزمین را می کنم.کنم. باربري میگوید: من در یک معدن قدیمی چینی کار میاش میساله از زندگی 15پیتر 

زماندم. دهم. از کالس پنجم به بعد از تحصیل باکنم و مقداري هم به مادرم میهمکاري دارم. از دستمزدم براي خرید غذا و لباس استفاده می
  ام ادامه دهم. غناتوانستم در مدرسه بمانم و به تحصیلکاش می
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 حفره کندن با ها آن. آمد باال ام سینه تا آن سطح و فروریخت سقف برگشت حین در. بودم حفره داخل. بودیم کندن حال در دوستم همراه به

  تانزانیا. رساندند بیمارستان به و دادند نجات مرا

  
!مرگ تا خسته جان به
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 آبزیان غیرقانونی تجارت و صید

 قسمت اول

. کنندمی جارو دریایی غذاهاي تولید و کشور این ناپذیر سیري اشتهاي براي را هااقیانوس چین ترال صیادي هايکشتی
   .است شده کشورها دیگر ساحلی گارد نیروهاي با نزاع و برخورد به منجر رویه این

 businessinsider.nl 2019 ژانویه 5

 هايفعالیت در نفر میلیون 9,4 حدود 2016 الس. دارد را دنیا ماهی دهندة پرورش و ماهیگیر جمعیت باالترین چین
  FAO 2018  .داشتند اشتغال ماهی پرورش در نفر میلیون 5 و ماهیگیري

 حال عین در. دارند طول متر 24 از کمتر اغلب ساحلی ناوگان. دارد ساحلی هايآب در ماهیگیري بزرگ هايکشتی چین
 رسید تن میلیون 49,244 به آن خوراکی محصوالت تولید 2016 لسا. دارد را دنیا ماهی پرورش صنعت ترینبزرگ چین

 sciencedirect.com  issue  5 September 2019 .بود جهان کل تولید درصد 61,5 که

 و است شده تبدیل ماهیگیري هايعرصه تریندیدهآسیب و ترینآمیزمخاطره از یکی به اخیر دهۀ طی چین جنوب دریاي
. است مواجه مناقشه گونه دو با چین شرق جنوب دریاي. است گرفته شدت جزایر مالکیت و رفتص براي مناقشه و تنش
 و جزایر براي ویتنام و پین، فیلی مالزي، برونئی، تایوان، چین، هايکشور بین تام اختیار و حاکمیت ادعاي یکی

 .است ادری تقسیم براي اندونزي و گروه این بین اختالف دیگري و است مرجانی هايصخره

 ماهیگیري هايکشتی از نیمی از بیش و داشت را جهان صید کل از درصد 12 حدود 2015 سال در چین جنوب دریاي
 شمار احتساب با که رسیدمی نفر میلیون 3,7 به رسمی ماهیگیران تعداد. پرداختندمی صید به ناحیه آن در جهان

 ذخایر کل. است دیده آسیب صیداضافه با شدت به چین نوبج دریاي اما. آمدمی دست به باالتر رقمی هاغیررسمی
 75 تا 66 اخیر سال 20 طی صید بازدهی و است یافته کاهش درصد 95 تا 70 بین 2019 تا 1950 سال از ماهیان
 16 است، وابسته هاآن وجود به آبزیان مثلتولید و رشد که مرجانی هايصخره حجم از دهه هر در. است شده کم درصد
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 یافته شدت مصنوعی هايجزیره ساخت و صدف مفرط صید دلیل به اخیر سال 5 طی کاهش این. شودمی کم صددر
 .اند شده تخریب مرجانی هايصخره از کیلومتر 160 حدود. است

 یارانۀ ماهیگیران به هادولت بعضی. است ساخته ناممکن را صید دقیق برآورد مجاور کشورهاي اختالف و مناقشات
 سیستم مانند مونیتورینگ هايفناوري انواع ترکیب با امروزه. کنندمی تشویق بیشتر صید به را هاآن و دهندمی سوخت

 صید برآورد ،SAR سار یا مصنوعی روزنۀ رادار و ،VIIRS قرمز مادون مرئی تصویري ردیابی ،ASI اتوماتیک شناسایی
 ocean.csis.org 2019 ژانویه 9  .است مقدورشده

 که شدند خوشحال محلی صیادان شد، دایر گامبیا ساحل نزدیک چین ماهی خوراك صادرات و تولید خانۀکار وقتی
 آیند خوش و بخش امید محلی جوامع و گامبیا ماهیگیري صنعت براي آینده اما. داشت خواهد بیشتري مشتري صیدشان

 .نبود

 همین و بود ساردین ماهی براي تقاضا محرك ی،ماه خوراك تامین براي هاآب سويآن کارهاي و کسب منافع و عالقه
 تجارت. گذاشت باقی هاآن براي شده درو و تهی دریایی و ربود شانبشقاب از را گامبیا فقراي اصلی غذایی منبع امر

 که شدند بیکار محلی زنان ابتدا. برد بین از را غذایی امنیت و محلی اشتغال و دریایی زیست محیط دام، و ماهی خوراك
 نیز گاهی. فروختندمی محلی بازار به تازه صورت به یا دادند،می دود و بو خریدند،می دستی ماهیگیران از را ها ماهی
 اما. کردندمی صادر عاج ساحل و مالی مانند کشورهایی به خود مصرف بر عالوه که بردندمی شهر داخل بازار به را هاماهی

 .کردند مختل عرضه زنجیرة در را دیگران و زنان کار و کسب کردند،می اخذ صیادان از شیر سهم که هایی کارخانه

 کیلو 5 کیلوگرم یک وزن به ماهی رسیدن براي و دهد می تشکیل را پرورشی ماهی غذاي درصد 68 حدود ماهی خوراك
 . شودمی مصرف ماهی خوراك

 چینی مدیران. دید آسیب ماهی خوراك خانۀکار سمی ضایعات تخلیۀ دلیل به گامبیا کارتونگ روستاي در اکوتوریسم
 این با. دهند پایان خود کار به یا تصفیه را سمی مواد که خواست گامبیا زیست محیط ملی آژانس. کردند انکار کارخانه

 از یکی. دهد نمی ارائه کار نحوة و خود ماهی مصرف بارة در اطالعاتی هیچ کارخانه. گرفتند را کار ادامۀ سبز چراغ حال
 هیچ و کندمی کار آنجا 2017 سال از او. است تازه ماهی تن 500 روزانه کارتونگ کارخانۀ ظرفیت که گوید می کارگران

 .اند نبسته او با قراردادي

 کنندمی تهدید را آفریقا غرب شمال جوامع غذایی امنیت تنها نه ماهی خوراك هايکارخانه که اندداده هشدار متخصصان
 در که ساردین ماهی جمعیت که دهدمی نشان تحقیقات. شوندمی آبزیان جمعیت کاهش و ضافیا صید موجب بلکه

 هاکارخانه صید حجم. است یافته کاهش مفرط صید دلیل به کنند،می مهاجرت مراکش و گامبیا بین اطلس اقیانوس
 نیز هاتوریست. شوندمی دریایی یطمح و ساحل آلودگی باعث و ریزندمی دریا به را مرده ماهیان که باالست چنان گاهی

 پاسخی هیچ اما گرفت تماس گامبیا تجارت و صیادي وزیران با گاردین نشریۀ. اندکرده ترك را آنجا بد بوي دلیل به
  bhekisisa.org 2019 می 15  .دنکر دریافت
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 90 که زندیم تخمین FAO دمتح ملل کشاورزي و بار و خوار سازمان. است مواجه بحران با جهان ماهیگیري و شیالت
 .است اصلی بازیگر و عامل چین و دارند پایداري محدودي مقدار و اند مواجه جمعیت کاهش با آبزیان درصد

 تداوم و حفظ رايب چین دولت. دارد را دنیا ماهیگیري ناوگان بزرگترین دریاها اعماق در صید براي چین که هاست سال
 برآورده دریایی هايغذا به را کشور این ناپذیر سیري اشتهاي بتوانند تا پردازدمی ختسو یارانۀ هاکشتی به وضعیت این

 تهدید را ریایید اکوسیستم کل اما کند ایجاد شغل مردم براي است ممکن یارانه. است جهانی مصرف سوم یک که سازند
 هر. اندشده ردیف هم سر پشت صید آغاز و اعزام براي ترال کشتی 500 چین شرقی ساحل ژوشان شهر بندر در. کندمی

 و است عظیم زهنو تجاري صید ناوگان حال این با اند، یافته کاهش شدت به چین اطراف دریاهاي ماهیان جمعیت چند
 که گویندمی نمتخصصا از بسیاري. دهندمی تشکیل را جهان ماهیگیري فعالیت از نیمی قایق هزار 200 حدود کنار در

 .است شده دیر خیلی ماهیان یتجمع و حیات حفظ براي

. کنندنمی ثبت و دهندنمی گزارش را خود صید ها سوپرترال اغلب اما دارند وجود هایی تنبیه و قوانین کاغذ روي البته
 ماهیان ذخایر هک نمانده جایی. است افریقا غرب و جنوبی، امریکاي آرام، اقیانوس غرب شمال چین هايسوپرترال مقصد
 .شندبا ندیده لطمه

 7 شغل و معاش ت،اس داده انجام غربی افریقاي بر ترال هاي کشتی اثر مورد در سبز صلح سازمان که ايمطالعه به بنا
 محلی مردم براي ريماهیگی. اند متکی دریایی پروتئین و غذا به دیگر بسیاري و است وابسته ماهی وجود به نفر میلیون
 بارة در یزيناچ آگاهی چین مردم که کندمی تاکید سبز صلح. است جارتت وسیلۀ صیادي ناوگان براي و معاش وسیلۀ

 .است ضروري بسیار آموزشی هايکمپین ایجاد رو این از و دارند طبیعی منابع پایداري لزوم

 بعد نسل رايب ندهند تغییر را خود غذایی الگوي کشورها سایر و چین اگر که کنندمی نگرانی ابراز متخصصان اغلب
 abc.net.au 2018 اکتبر 4 .ماند نخواهد باقی چیزي چندان

 هااقیانوس اهیانم ذخایر. بود 1950 سال صید مقدار برابر 4 از بیش که رسید تن میلیارد 92 به جهانی صید 2017 سال
 هاگونه رخیب جمعیت و اندشده صید حد از بیش ماهیان ذخایر که دهدمی هشدار فائو. است یافته کاهش سوم یک به

 .اندگرفته قرار حفاظتی وضعیت در که اندشده کم چنان

 جارو را خود مسیر هايماهی تمام هاآن عظیم تورهاي. دهندمی انجام را جهان صید از نیمی ترال هايکشتی امروزه
 شدت هب ناخواسته هايگونه و زيکف آبزیان و مرجانی هايصخره تخریب با کنندمی حرکت دریا کف در چون و کنندمی
 phys.org 2019 می 3 .زنندمی آسیب دریایی اکوسیستم به
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  گامبیا ، Gunjur در ماهیگیري هايقایق رسیدن انتظار چشم محلی فروشندگان

  
  گامبیا کارتونگ، ساحل کنار چینی ماهی خوراك کارخانۀ
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گامبیا ساحل در دریا به چینی ماهی خوراك کارخانۀ ضایعات تخلیۀ لولۀ



 

 

 

 

 

 

 

 

 ید و تجارت غیرقانونی آبزیانص

  قسمت دوم

 تولید و صید آمار

 تن میلیون برحسب داشتند، را ماهی صید بیشترین 2017 سال در که کشوري 10

 2,37 نروژ ، 3,2 ژاپن ، 3,28 ویتنام ، 4,16 پرو ، 4,87 روسیه ، 5,04 امریکا ، 5,43 هند ، 6,69 اندونزي ، 15,37 چین
 . 2,15 میانمار ،

 از بیش یعنی درصد 88 مقدار این از. رسید تن میلیون 171 به 2016 سال در)  پرورشی و صیادي(  ماهی یدتول کل
 غیرغذایی مصارف براي عمدتاً)  تن میلیون 20(  باقی درصد 12 و بود انسانی مستقیم مصرف براي تن میلیون 151
 . است رفته کار به ماهی روغن و ماهی خوراك مانند

 90,9 به 2016 سال در ماهی صید. است شده زیاد اخیر هاي سال طی که بود پرورشی صورت به لیدتو کل درصد 47
   .بود داخلی هاي آب از درصد 12,8 و آزاد هاي آب از درصد 88,2 که رسید تن میلیون

2018 FAO Statista.com 

 با رویه این. شودمی برآورد تن ونمیلی 26 ساالنه (IUU) مقررات و ضوابط از خارج و نشده، گزارش غیرقانونی، صید
 Pewtrusts.org .کندمی تهدید را محلی جوامع زندگی و بقا و قانونی صیادان کار و کسب  ماهیان، ربودن

 FAO. شودمی برآورد دالر میلیارد 23 برابر ضولبط از خارج و نشده، گزارش غیرقانونی، صید ساالنۀ ارزش

 تباهی و هالکت به را ها اقیانوس که هاست سال قانونی غیر صید. دارند قرار قانونی یب و تجاوز مقدم خط در هااقیانوس 
 .دارد قرار بحران این قلب در آرام اقیانوس. است کشانده

 هايکشتی. شودمی المللی بین غیرقانونی شبکۀ وارد دریایی منابع از نیمی که دهدمی نشان منایع جهانی انستیتو مطالعات
 .کنندمی قاچاق نیز انسان و اسلحه، مخدر، مواد اغلب هاآن. آیندمی حساب به ملی امنیت براي جدي دیديته IUU صیادي
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 از استفاده با ها الشت سایر و ماهیگیري جهانی باندیده. است آورده دید و نور زیر به را پنهان ماهیگیري تکنولوژي اما
 خواهدمی شورهاک از ملل سازمان PSMA بندري ارزیابی و گیريندازها نامۀتوافق. کنندمی ردیابی را هاکشتی ماهواره

 باید دولتی هر ست؛ا معتبر اسناد و گواهی داشتن اول اولویت. نشوند تخلیه بنادر در غیرقانونی صید دهند اطمینان که
 گذاشتن شتراكا هب و ارائه دیگر مهم امر. کند حمل را خود کشور پرچم باید کشتی هر و کند کنترل را خود بنادر

 الزم مجوزهاي و ی،کشت مالکیت بندر، به رسیدن زمان مبداء، کشور مانند ايپایه اطالعات باید کشتی هر. است اطالعات
 weforum.com 2019 نوامبر 12 .باشد داشته را

 برآورد دالر لیاردیم 7,2 تا 3,7 شود می تجارت آرام اقیانوس از غیرقانونی صورت به که نشده گزارش دریایی صید ارزش
 wri.org تبراک 19 .است دالر میلیارد 8,3 تا 4,3 شود می وارد رسمی اقتصاد خالص درآمد به که خسارتی. شودمی

 قطعه میلیون 15 معادل که گیرد می صورت اعالم بدون و مخفیانه آرام اقیانوس صید از درصد 24 که زنیم می تخمین
 wri.org دسامبر 16 .است ماهی

 یافته سازمان المللی بین کاري تبه علیه جهانی اقدام

. است فتهیا اختصاص عددي یک هر به و شده بنديرتبه ساحلی کشور 152 شاخص 40 اساس بر بنیاد این بررسی  در
 و است 2,29 جهانی ینمیانگ. است داشته را جایگاه بهترین 1,43 امتیاز با بلژیک و عملکرد بدترین 3,93 امتیاز با چین

 .است جهانی میانگین از بدتر کشور 64 یازامت

 تایوان، چین، یبررس همین به بنا. است جهان دریایی منابع از پایدار برداريبهره براي اصلی تهدید  IUU واقع در
 ن،لهستا فنالند، استونی، ،التویا بلژیک، و عملکرد بدترین ترتیب به سومالی لیبریا،و سودان، یمن، ویتنام، روسیه، کامبوج،

 .اند داشته را عملکرد بهترین ترتیب به ایرلند و تونگا، بلیز، بلغارستان، سوئد،

 the illegal, unreported, and unregulated fishing index 2019 ژانویه

The global initiative against transnational organized crime  

  
.کندمی مصرف را جهان دریایی خوراك سوم یک چین که شودمی برآورد



 

 

 

 

 

 

 

 

 صید و تجارت غیرقانونی آبزیان

 قسمت سوم

 ها گونه غارت

 طول. شودمی یافت معتدل و ايحاره هايآب در که است ماهیان سوزن خانوادة از ماهی نوعی ماهیاسب یا دریایی اسب
 .است استخوان زا پوشیده ها آن بدن. است گونه 40 داراي و است متغیر هفته 6 تا روز 10 بارداري دورة

 میمون دم و اسب، شبیه سري استخوانی، بدن. است منحصربفرد مثل تولید و زندگی، دورة شکل، لحاظ از دریایی اسب
 آسیاي و چین سنتی طب در. اند همسري تک هاگونه بعضی و شود می باردار نر جنس جانوران سایر برخالف. دارد وار

 آبی اسب رو این از. است موثر غیره و تنگینفس و ناباروري درمان براي هک معتقدند و شودمی استفاده شرقی جنوب
 .است ماهی فروشندگان و ماهیگیران از بسیاري براي مهمی درآمد منبع

 37 جهان در ساالنه که زنندمی تخمین. است زده گونه این جمعیت به بزرگی آسیب مالحظهبی و رحمانهبی صید
 براي هاآن اکثر. شودمی ماهیگیري تورهاي وارد ناخواسته طور به آن از قسمتی که ودشمی صید دریایی اسب میلیون

 . شوندمی صید هاآکواریم و سنتی طب

 رو این از. کند تضمین را آن پایداري مبداء کشور که داندمی مجاز صورتی در را دریایی اسب صادرات و فروش سایتس
 صادرات 2016 سال از بود دریایی اسب منبع بزرگترین که تایلند ویژه به دندکر ممنوع را آن صادرات کشورها از شماري

 .درآورد تعلیق حالت به را آن

 قانونی واردکنندگان که گویندمی خریداران. کنندمی قاچاق چمدان و کیف با را آن تاجران که دهندمی نشان تحقیقات
 تهدیدها از دیگر یکی. آورندمی روي خیابانی و چمدانی روشندگانف به نتیجه در کنند تامین را هاآن تقاضاي توانندنمی
 کرده اعالم انقراض خطر معرض در را دریایی اسب   IUCN. شود می ها آن مرگ موجب که است ترال و ناخواسته صید
 illegalwildlifetrade.net 2019 اکتبر 28 .است
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 داراي و اندشده یدارپد ها اقیانوس در ساله میلیون 540 کاملیت دوران طی دارند، جاي خارپوستان شاخۀ در دریایی خیار
 .اند رسته 6

 پوده عنوان به یمهم نقش و اند مرجانی هايصخره و معتدل هاياکوسیستم در غذایی زنجیرة مهم اجزاي از دریایی خیار
 پوده مواد زچرخۀبا تسریع ضمن و بوده رسوبات کردن مخلوط و زدن بهم مسئول ها آن. کندمی ایفا خوار معلق یا خوار
 . کنندمی تسهیل را رسوبات به اکسیژن نفوذ اي،

 یا مرجانی هاينگآبس بین اغلب. رودمی شمار به آبزیان سایر براي مهمی غذایی منبع نیز ها آن نوزاد و الرو، تخم،
. دارند متنوعی هايرنگ و است متغیر متر دو از بیش تا متر میلی چند از هاآن طول. کنندمی زندگی شنی بسترهاي

 .اند شده گزارش و شناسایی جهان هايآب در دریایی خیار گونه 1400 از بیش

 "دریایی خیارهاي مصرف موارد و بندي رده و شناسایی "

 فردوسی اهدانشگ زیست، محیط و طبیعی منابع دانشکدة شیالت، گروه مطلق، نیاي احمدي حمیدرضا و پارسا عرفان
 Profdoc.um.ac.ir مشهد

 صربفردمنح تاالب و شده حفاظت هايآب وارد ماهیگیري تجهیزات به مجهز چوبی قایق هاده با تاریک شدن هوا
 سازدست هايبمب حتی و اي،قفسه هايتله ترال، تورهاي با. شوندمی تورنتو بندر نزدیک و ایتالیا جنوب در مارپیکولو

 تنوع نظر از نانچ جانوران دیگر و هاماهی اسب داشتن با تاالب این. روندمی سودآور شکارهاي دنبال مهتاب نور زیر
 تجارت ا،ه گونه انقراض خطر بر مبنی متخصصان هشدار علیرغم اما. گویندمی اکوموزه آن به که است غنی زیستی

 .است پوگلیا ۀمنطق ساحلی هايزیستگاه دیگر و آن تخریب حال در چین با مرتبط یافتۀسازمان و غیرقانونی

 ردهک تحقیق زمینه این در هاسال که متخصصی. است فروپاشیده 2017 و 2016 هاي سال بین ماهی اسب جمعیت
 اما است کسیژنا کاهش یا آب دماي از ناشی جمعیت کاهش که کردیممی گمان ابتدا. ایممواجه عام قتل با که گویدمی
 .است اصلی عامل آزمندانه بیطلمنفعت و غیرقانونی تجارت که شد محرز بعد

 ضبط تن 4 دحدو وزن به دریایی خیار پالستیکی جعبۀ 228 ساحلی گارد گذشته ماه خیارماهی صید ممنوعیت علیرغم
 تا نداشت وجود گونه ینا براي تقاضایی ایتالیا بازار در. بود حرکت در یونان مقصد به و بود شده جاسازي قایق در که کرد
 زا استفاده با را یاییدر خیار یافتهسازمان المللیبین کارانتبه که است حاکی شواهد. آمد میان به جیخار تقاضاي که این

 . فروشندمی و کنندمی تبلیغ چتوي اجتماعی شبکۀ

 چینی چیانقاچاق با دریایی خیار و دریایی اسب انبوه حجم انتقال براي محلی ماهیگیران که گویندمی ایتالیا مقامات
 خیار کیلو هر محلی ماهیگیران. فرستندمی آسیا شرق جنوب به یونان و دریا یا هوا طریق از و دارند تنگاتنگ اطارتب

 کیلو هر قیمت. رسدمی دالر 600 تا 200 به برسد چین به تا دریایی خیار کیلو هر قیمت. فروشندمی یورو 80 را دریایی
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 منابع از حفاظت فعاالن. روندمی کار به چین سنتی طب در هاگونه این. است دالر 700 حدود چین در نیز دریایی اسب
 theguardian.com 2019 دسامبر 9 .اند شده مرگ به تهدید کارتبه هايگروه طرف از دریایی

 فرصتی شده خشک دریایی خیار به ها چینی ناپذیر سیري اشتهاي. کندمی صادر چین به دریایی خیار شمالی کرة
 .است کرده فراهم شمالی کره هیگیرانما براي طالیی

 خیار. فروشندمی شده خشک دریایی خیار که بینیدمی را بسیاري هايمغازه رویدمی چین چونهان غرب بازار به وقتی
 برخورد زیرا بود معمول از بیش مقداري شمالی کره امسال صادرات. هاست نوکیسه مرسوم غذاهاي از یکی دریایی
 . است سودآوري ارزي درآمد منبع دریایی خیار .بود گیرانهسهل و شل قبل هايسال به نسبت چینی مقامات

 و رودمی خواب به تابستان در که است منحصربفردي زيکف دریایی خیار زیرا دارند تمرکز آن بر اکتبر ماه در ماهیگیران
 خیار آوري جمع و صید براي زمان رینبهت بنابراین. شودمی فعال شد درجه 20 زیر و درجه 8 باالي آب دماي وقتی

 rfa.org 2019 نوامبر 26 .است مارس اواسط تا اکتبر از کره جزیرة شبه هايآب در دریایی

 به آن ذخایر اما. است شرقی جنوب آسیاي در بسیاري براي خوشمزه غذایی ناصاف و گونچرم پوستی با دریایی خیار
 .کنند تبدیل سودآور تجارتی به را آن کنندمی سعی اروپایی جدید کاسبان و مخدر مواد دالالن. است کاهش به رو شدت

 گفته بعد اما. رفتمی کار به اسپانیا جنوب در ماهیگیري هايقالب طعمۀ براي فقط لزج تحرك کم موجود این 2014 سال تا
 .شودمی تناول و تهیه ژاپن و سنگاپور و کنگهنگ و چین در قیمتیگران و خوشمزه غذاي آن شدة خشک از که شد

 وقتی. است زنده دریایی خیار میلیون 200 معادل که شودمی تجارت شده خشک دریایی خیار تن هزار 10 حدود ساالنه
 تماشا را هاآن حرارتی تصویربرداري لوازم و دوربین با دور از اسپانیا پلیس کنند،می جمع دریا کف از را ها آن غواصان

 .گربه و موش بازي مانند کند، می

 زمخت و خاردار پوست با هستند، اقیانوس کف کنندةپاك هاآن اما شود قلمداد ارزش بی و ساده جانور این است ممکن
 دریایی ضایعات دیگر و پوسیده و مرده هايجلبک کنند،می روبییال را اقیانوس کف کنند،می حرکت ها ماسه روي خود

 wired.co.uk 2020 مارس 29 .ندکنمی تمیز و بازیافت و بلعندمی را
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  کنگ هنگ چین، سنتی طب فروشگاه در شده خشک دریایی هاياسب فروش

  
  ایتالیا جنوب هايآب دریایی، خیار
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  .کندمی صادر چین به دریایی خیار شمالی کرة

  
  Mare Piccolo ایتالیا جنوب هايآب در دریایی اسب یا ماهی اسب
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  چتوي چینی اجتماعی شبکۀ در فروش براي تالیاای جنوب هايآب ماهی اسب

  
چین ژو، کوانگ در دارویی هايمغازه در فروش براي شده خشک ماهی اسب ايشیشه هايقفسه
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کار نیروي و نابرابري



 

 

 

 

 

 

 

 

 کار نیروي و نابرابري

 قسمت اول

 غیرقابل عمومی ثروت افزایش و چشمگیر اقتصادي رشد رغمعلی چین در کار حقوق نقض و پائین، دستمزد فزاینده، نابرابري
 .شوندمی گرفته نادیده مسائل این اند، تبلیغاتی بروشورهاي شبیه که نشریاتی و مطالب در چند هر است، پوشی چشم

 شدر از جلوگیري سیاسی، و گرایانهملی تبلیغات از استفاده با غیردموکراتیک و خواهتمامیت و قدرتمند حاکمیت  
 کارگران. شود آنها فراگیري و هااعتراض گسترش از مانع است توانسته سراسري مهار و کنترل و عمومی، افکار و فرهنگ

 از نگرانی و غیردولتی هاياتحادیه و تشکل نداشتن دلیل به نیز چندملیتی و خصوصی و دولتی هايشرکت کارکنان و
 .دهندمی تن موجود کاري سخت شرایط به ناچار به شدن بیکار

. گیردمی صورت کوچک هايمقیاس در و خودانگیخته صورت به معموالً گروهی و جمعی هاياعتراض اوضاعی چنین در
 بزرگ اعتصاب. گیرندمی شکل دستمزدها افتادن عقب و کار حقوق شدنپایمال به اعتراض در عمدتاً هاحرکت این

 .خورندمی چشم به ندرت به موارد گونه این از امروزه اما گرددبرمی پیش سال 5 به کارگري

 نفر 100 از کمتر 2019 سال اول نیمۀ در شده ثبت جمعی اعتراض 712 از درصد 95 حدود کنندگانشرکت شمار
 نفر هزار از بیش حضور با اعتراضی. داشتند را سهم بیشترین تعداد نظر از نقل و حمل و ساختمان صنعت بخش. اندبوده

 داد رخ نفر هزار از بیش شمار با اعتراض 149 تعداد 2014 سال در که حالی در. نداشت وجود 2019 الس اول نیمۀ در
 کارگر هزار 40 با 2014 آوریل در  Yue Yuen کفش تولید کارخانۀ اعتصاب مانند بود تولیدي صنایع در مورد 37 که
 .کردند مقاومت اجتماعی تامین و دستمزد افزایش براي هفته دو که

 بهبود و دستمزدها افزایش براي تولیدکنندگان هماهنگی و تمایل با بزرگ هاياعتراض در چشمگیر کاهش این از متیقس
 و عزم از حاکی همچنین و کنند پیروي رویه این از نیز بزرگ هايکارخانه سایر شد باعث که شودمی داده توضیح کار شرایط
 .کند تهدید را اجتماعی پایداري تواند می که است بزرگ هاياعتراض از پیشگیري براي جمهور رئیس پینگ، جین ژي تصمیم

 از درصد 13 که است شده ثبت هاکارخانه کارگران اعتراض و اعتصاب 95 تعداد 2019 اول نیمۀ هاياعتصاب نقشۀ در
 این بر ناچیزي تاثیر نچی و امریکا تجاري اختالفات. است 2018 سال اول نیمۀ اندازة همان به مقدار این. است آنها کل

 601 از درصد 80 حدود. دهدمی روي داخلی مالکیت با خصوصی واحدهاي در هامناقشه اغلب. است داشته هااعتراض
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 واحدهاي در درصد 15 است، داده رخ داخلی مالکیت با خصوصی واحدهاي در 2019 سال اول نیمۀ در شده ثبت مورد
 .تایوان و کنگهنگ خارجی مشترك مالکیت با واحدهاي در درصد دو فقط و دولتی

 در هااعتراض این از بسیاري. است داده روي فروشگاهی و خدمات بخش در کارگري هاياعتراض رشد بیشترین کنون تا
 کار نیروي شامل که است افتاده اتفاق)  شنزن و شانگهاي شهرهاي از یک هر در تا 7 و پکن در تا 12(  شهري مراکز
 هايسالن کارگران فروش، هاينمایندگی کارکنان ها،رستوران و هاهتل کارگران درمانی، کادر حسابداران، ن،رفتگرا ماهر،

 را دستمزد کمترین خدمات بخش کارگران. است بوده اینترنتی دولتی بخش و سنتی، فروشندگان ورزشی، و زیبایی
 بودن پائین دلیل به هاپیک و غذا تحویل کارگران تاکسی، رانندگان. بجنگند باید سنت هر براي و کنندمی دریافت

 از بیش. کنندمی اعتراض پی در پی دولت ناکارآمد مقررات و سوخت باالي هزینۀ و مدیران حقوق بودن باال و دستمزدها
 .است بوده باالتر دستمزد براي نقل و حمل کارگران جمعی هاياعتراض سوم یک

 عقب دستمزدهاي. است دستمزد بودن پائین به اعتراض از بیش دستمزد دریافت عدم به چینی کارگران اعتراض کل در
 99 داشت را هااعتصاب کل از درصد 42 که ساختمان صنایع در. بود سال اول نیمۀ هاي اعتصاب درصد 80 عامل افتاده
 .است بوده دستمزد پرداخت عدم دلیل به درصد

 و است نداده انجام آن براي کاري دولت حال این با است بوده اخیر يهادهه طی فراگیر ايمسئله افتاده عقب دستمزد
 clb.org.hk  China labour bulletin 2019 جوالي 9 .است تفاوتبی آن قبال در کارگران رسمی اتحادیۀ

 نابرابري

 .را رآمدد درصد 14,8 جمعیت درصد 50 و داشت اختیار در را درآمد درصد 13,9 چین جمعیت درصد یک 2015 سال در

  درصد 50 درآمد  درصد یک درآمد  سال

2000  10,4  18,1  

2005  15,1  14,3  

2015  13,9  14,8  
      

  درصد 50 درآمد  درصد 10 درآمد  سال

2000  35,6  18,1  

2005  41,9  15  

2010  42,6  14,3  

2015  41,4  14,8  
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  wid.world  جهان در نابرابري اطالعات پایگاه

 2018 سال تا 2008 سال از درآمد توزیع نابرابري چین، جینی ضریب

 در 100 و صفر بین ای یک و صفر بین را شاخص عدد. است درآمد توزیع نابرابري گیرياندازه براي شاخصی جینی ضریب
 :چین جینی بضری. است بیشتر نابرابري باشد، ترنزدیک 100 یا یک به هرچه جینی ضریب یا شاخص. گیرندمی نظر

 46,8 ،2018 سال ؛46,5 ،2016 سال ؛46,9 ،2014 سال ؛47,4 ،2012 سال ؛48,1 ،2010 سال ؛49,1 ،2008 سال
Statista.com 

 توزیع انگرنش جینی ضریب. کرد عرضه و ابداع 1912 سال در جینی کورادو نام به ایتالیایی شخصی را جینی ضریب
 با کشوري و باال آمددر با کشوري. رودنمی رکا به عمومی ثروت و درآمد شاخص براي و است کشور هر در ثروت و درآمد
 و اعتبار میزان مانند هاییمحدودیت دلیل به دیگر طرف از. باشند داشته یکسانی جینی ضریب توانند می پائین درآمد
 .باشد غیردقیق تواندمی جینی ضریب درآمدها، سطوح و داخلی ناخالص تولید اطالعات و هاداده دقت

 ) بیشتر نابرابري(  جینی ضریب رینباالت نخست کشور ده

 کنگهنگ ؛55,9 مرونکا ؛57,5 زامبیا ؛59,7 نامیبیا ؛60,5 بوتسوانا ؛60,8 هائیتی ؛62,5 جنوبی آفریقاي ؛63,2 لسوتو
 51,7 پاراگوئه ؛53 گواتماال ؛53,9

 فقط فقیر یتجمع رصدد 60 و دارند اختیار در را کشور ثروت درصد 71 ثروتمند جمعیت درصد 10 جنوبی افریقاي در
 .دارند درآمد دالر 83 از کمتر ماهانه و برندمی سر به فقر در جمعیت از نیمی از بیش. را ثروت از درصد 7

 ) کمتر نابرابري(  جینی ضریب ترینپائین نخست کشور ده

 ؛25,9 یکبلژ ؛25,5 اوکراین ؛25 چک جمهوري ؛24,9 سوئد ؛24,4 اسلوونی ؛23,7 اسلواکی ؛22,7 فاروئه جزایر
 26,8 مولداوي ؛26,5 بالروس ؛26,3 قزاقستان

 :دیگر کشور چند جینی ضریب

   26,8 نروژ ؛27 آلمان ؛37,9 ژاپن ؛40,2 ترکیه ؛41,2 روسیه ؛44,5 ایران ؛45 امریکا ؛46,5 چین

 worldpopulationreview.com 2019 سال

 2019 سال نچی درد میلیار ثروتمندان نفري 394 فهرست از نخست نفر پنج

1  .Jack Ma         38.2 دالر میلیارد 

2  .Ma Huateng       36 دالر میلیارد 
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3  .Hui Ka Yan         27.7 دالر میلیارد 

4  .Sun Piaoyang     25.8 دالر میلیارد 

5  .Yan Huiyan        23.9 دالر میلیارد Forbes.com 

 فهرست نخست نفر 13 از یک هر دارایی ارزش. گیرندمی قرار جهان زرگب ثروتمند 200 میان در چینی فرد 21 کل در
   Businessinsider.com .است دالر میلیارد 10 از بیش چین میلیاردي ثروتمندان

 

 کارگران وضعیت

 کار محیط ناایمن و خطرناك شرایط و فساد، کار، طوالنی ساعات دستمزد، دریافت عدم دلیل به اغلب چینی کارگران
 .زنندمی اعتراض به دست

 چینی میلیاردرهاي و هانوکیسه ثروت. است مقاومت و استثمار واقعی داستان چین، آمیزتحسین اقتصادي رشد روي آن
 کارفرمایان. اندسپرده فرساطاقت و مدت طوالنی کار به تن ناچیز دستمزد براي که آیدمی دست به کارگر هامیلیون کار از

 .کنندمی کسب را سود بیشترین شوندمی نیز ملیتی دچن هايشرکت شامل که

 از هاکشته آمار. است شده ایجاد ایمنی و کار محیط شرایط در چشمگیري بهبود اخیر هايسال طی دولتی ارقام به بنا
 کار حین در مرگ برابر 10 هنوز تعداد این. است یافته کاهش 2016 سال در 43000 به 2000 سال میانۀ در هزار 100

 کل از را تولیدي کار محیط غیر حوادث آمار 2015 سال. دارندمی نگه دسترس از دور و پنهان را آمارها. است انگلستان
 .کردند خارج حوادث

 طور به گزارش یک تخمین به بنا. اند آمیزمخاطره نیز مشاغل سایر. دهندمی نشان کم را معادن میر و مرگ میزان
 حوادث شمار در موارد این معموالً. دهدمی دست از را خود جان شانگهاي شهر در فقط دهرانن یک روز 2,5 هر میانگین

 .آیندنمی حساب به کار

 در آلوده هواي تنفس از ناشی که برندمی رنج نفس تنگی و ریوي ايحرفه و شغلی بیماري از نفر میلیون 6 حدود
 . شودمی گذاشته کار محیط حساب به رسمی آمار در هااین از درصد 10 فقط و است کار هايمحیط

 دیدهآسیب کارگران وضعیت به رسیدگی و معاینه خواستار و کنندمی اعتراض خطرآفرین هايرویه به همچنین کارگران
 شاید شود؛می زودرس مرگ موجب و کندمی تهدید را کارگران سالمتی نیز اجباري اضافی و سخت کار. هستند
 .هفته در روز 6 براي بیشتر اجباري کار گاه و ساعت 12 هروزان که نباشد آورتعجب
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 و غیرانسانی وضعیت این داوطلبانه شغلی امنیت نداشتن دلیل به اندآمده کشور دور مناطق از که مهاجري کارگران
 به و اخراج گیساد به چون شودمی اعتراض مانع اقامت مجوز یا محلی شناسایی کارت نداشتن. پذیرندمی را استثماري

 . شوندمی بازگردانده شان قبلی اقامت محل و استان

 تاثیر حتت نیز چین آموزشی نظام. کنندمی اعتراض کم دستمزد و کار طوالنی ساعت به نیز ها معلم از بسیاري
 و کم حقوق با الحیتص بدون و ناوارد معلمان از استفاده مانند. است آورده روي غرب همانند تغییراتی به نئولیبرالیسم

 .شدند هاکاريفهاضا پرداخت و بیشتر دستمزد خواستار و دادند نشان واکنش وضعیت این به هامعلم. کمتر شغلی امنیت
  socialistreview.org.uk - Simon Gilbert 2018 آوریل

  
  2019 سال اول نیمۀ در چین کارگري جمعی هاياعتراض در مختلف هايبخش سهم

 
 2019 سال در استان مبناي بر چین گريکار هاياعتراض موقعیت
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 چین در )ثروت توزیع نابرابري و  شاخص( جینی ضریب

 
بابا علی معروف شرکت مالک Jack Ma ما جک



 

 

 

 

 

 

 

 

  نابرابري و نیروي کار

  قسمت دوم

 جاي به اجتماعی بینش و دانش که است حیف. شود کتمان و قربانی هارویا برابر در تواندمی حقیقت معصومانه چه
 به را هاواقعیت توان می کاريمحافظه از پرهیز و جسارت کمی با. باشد ما آرزوهاي بیانگر واقعیت، کشف و جو و جست

 و محورطبیعت و روزبه هايمعیار با بتوان تا کرد ترسیم و بازبینی و بررسی دقیق، ممکن حد تا و عینی ايگونه
 .افزود اجتماعی دانش به برگی و کرد، تجربه به تبدیل داد، قرار نقد و ارزیابی يترازو در خواهانهعدالت و گرایانهانسان

 که داد نجات شدید فقر از را نفر میلیون 850 و بخشید بهبود را طبقات همۀ زندگی اخیر سال 40 ظرف چین پیشرفت
 نفر، میلیون 250 حدود یعنی ر،کا نیروي دوسوم حال این با. آیدمی حساب به تاریخ هايموفقیت بزرگترین از یکی این

 متوسط طبقۀ زندگی سطح از نیز چین استانداردهاي و معیارها با حتی است بعید که دوراند نقاط ساکنان و روستائیان
 نشینیحاشیه با کار نیروي درصد 40 ولی دارند اقامت مجوز شودمی خوانده متوسط طبقۀ اغلب که آنچه. باشند برخوردار

 کارهاي تولید، و ساخت و ساختمان هايبخش در بخصوص شوند،می اخراج به تهدید مهاجران. اند گریبان به دست
 .اند شورش مستعد افراد همین رو این از. ندا برخوردار اجتماعی تامین از ندرت به و دارند، عهده به را سخت

 خواسته هاآن از و کنندمی کار دالر 63 براي ساعت 60 ايهفته افراد که است کارگرسازي اقتصاد از چین عظیم ثروت
 در کار شرایط و کندمی تولید چین در را خود محصوالت از بسیاري اَپل شرکت. کنند کار هاروبات از بهتر که شودمی
 شجاع معترضان حتی و مردم از جدا منتقد روشنفکران از قدرت، فاقد و فقیر اقشار. است خودکشی گاه و اعتصاب مرز

 رنج هم خانواده از دوري و اجتماعی انزواي از عظیم تودة این. آیندمی حساب به رژیم براي بزرگتري دیدته کنگ،هنگ
 نیز نفر میلیون 58 از بیش و اندآمده کار مراکز به و گذاشته سرپشت را خود هايبچه نفر میلیون 60 حدود. برندمی

 میلیون 600 حدود. شوندمی روحی هايآسیب انواع دچار فرادا این فرزندان که دهندمی نشان تحقیقات. را خود والدین
 .برندمی سر به فقر در نیز روستایی

 و اند دموکراتیک تغییرات مخالف قشر همین. هستند باال مقامات فرزندان و ثمره چین بزرگ ثروتمندان درصد 90 حدود
 .کنند تهدید را هاآن امتیازات دهندنمی اجازه هاتوده به
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 نیازهاي چنانچه. نیست انکار قابل که است بزرگ آنچنان هاواقعیت با گرایانه مساوات هايبازيزبان و لفاظی بین فاصلۀ
   .بود خواهد وخیم جهان کل براي بلکه چین براي فقط نه پیامدهایش شوند، گرفته نادیده فقیر میلیون صدها

 quillette.com 2019 اکتبر 18

 چین کفش توي پا

 در چینی تولیدکنندگان. است چین از کشور این کفش واردات درصد 70 حدود امریکا، بازرگانی معاونت شگزار به بنا
 .کردند صادر امریکا به کفش جفت میلیارد 1,7 حدود 2018 سال

 میلیون 288 حدود زنند می تخمین. اندآمده چین فقیر هايبخش از که است ارزانی کارگران از مملو چین کفش صنعت
 دالر 570 حدود ماهانه و کنندمی کار روز 6 ايهفته و ساعت 12 حداقل روزانه دانگوان استان و چین جنوب از ییروستا

 منتقل کامبوج و ویتنام به را هاکارخانه مرور به کارفرمایان. است تغییر حال در شرایط همین اما. گیرندمی دستمزد
  marketplace.org .دهندمی کارگران به کمتري دستمزد که کنندمی

 هايشرکت استخدام به کار طوالنی هايساعت و کاري سخت شرایط با نوجوانان که دهندمی نشان درزیافته اسناد
 theguardian.com 2019 اوت 18 .آیند می در آمازون و)  اَپل سازندة(  کانفاکس

 و کنگهنگ شامل(  بزرگ چین از 2019 لیما سال در اَپل. است نیاورده در پول چین از اَپل اندازة به شرکتی هیچ
   .است بوده آیفون هايگوشی فروش از عمدتاً که کرد کسب درآمد دالر میلیارد 44 حدود)  تایوان

 economist.com 2020 فوریه 20

 میلیاردرها

 یلیاردرهام شهر 15 میان در ژوهانگ و شنزن، پکن، کنگ،هنگ و است میلیاردر بیشترین با جهان کشور دومین چین
 .گیرند می قرار

(  میلیاردر 705 با امریکا که درحالی داشت دالر میلیارد 996 کل ثروت با میلیاردر 285 تعداد 2018 سال در چین
 .دالر تریلیون 3,013 خالص ثروت با)  دنیا در باالترین

 دارایی ارزش و رسید نفر 2604 به و یافت کاهش درصد 5,4 دنیا در قبل سال به نسبت میلیاردرها تعداد 2018 سال در
 .دالر تریلیون 8,6 به کاهش درصد 7 با هاآن

 که کنند می زندگی شهر 15 در میلیاردر 773 تعداد. شوندمی متمرکز شهرها از ايمجموعه در فزاینده صورتی به میلیاردرها
 .دارد جاي شهرها این راس در یاردرمیل 105 با نیویورك. بودند 2018 سال در جهان میلیاردرهاي کل از درصد 30 حدود

 chinadaily.com 2019 می 10  .مرد 9 برابر در زن یک دارند؛ را باال دست میلیاردرها میان در مردان
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 جهان فرد نثروتمندتری دالر میلیارد 116 ارزش به ثروتی با آمازون شرکت مالک و مدیر  Jeff Bezos بیزوس جف
 دالر میایارد 88,3 با فتبا وارن و دالر، میلیارد 88,3 با آرنولت برنارد دالر، میلیارد 110 با گیتس بیل او از پس. است
   ceoworld.biz 2020 فوریه 28 .گیرندمی قرار

 کار نیروي تقسیمات

 خدمات بخش در درصد 46,3 و صنعت، در درصد 27,6 کشاورزي، بخش در کار نیروي درصد 26,1 چین در 2018 سال
 درصد 33.2 خدمات و درصد، 27,2 صنعت درصد، 39,6 کشاورزي سهم 2008 سال که حالی در. ودندب کار به مشغول

  Statista.com .بود

 در و دالر ردمیلیا 14140 برابر 2019 سال در کشور این داخلی ناخالص تولید. است جهان بزرگ اقتصاد دومین چین
 .بود دالر میلیارد 13368 برابر 2018 سال

 یلیونم 1,2 معادل چین اراضی از درصد 15 فقط هرچند. است درصد 7,1 داخلی ناخالص تولید زا کشاورزي سهم
 در. است چاي و زمینی، بسی پنبه، برنج، غالت، کنندةتولید بزرگترین چین. است کشاورزي قابل و مزروعی کیلومترمربع

 زغال. است یپرورش ماهی تولیدکنندة نبزرگتری و دارند را سهم بیشترین خوك و گوسفند تولید و پرورش ،دامداري
 .است ايگلخانه گازهاي تولید اصلی منابع از که کند می تامین را اولیه انرژي مصرف از دوسوم سنگ

 .است درصد 28,2 اشتغال از و درصد 40,6 داخلی ناخالص تولید از صنعت بخش سهم

 .اند ولمشغ بخش این در کار نیروي از رصدد 45,1 و است درصد 52,1 داخلی ناخالص تولید از خدمات بخش سهم

  .است خارجی سرمایۀ با هايشرکت طرف از چین صادرات از نیمی

  nordeatrade.com .است درصد 40 داخلی ناخالص تولید از دولتی بخش سهم
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 خارجی اقتصادي روابط

 قسمت اول

 چینی شرکت هزار 10 از بیش. افریقاست تجاري شریک ترینبزرگ اقتصادي مبادالت دالر میلیارد 200 از بیش با چین
 دالر تریلیون 2 از بیش کنون تا 2005 سال از افریقا با چین اقتصادي مبادالت ارزش. دارند حضور افریقا قارة سراسر در

 forbes.com  2019 اکتبر 3 .است اقدام و مذاکره دست در دالر میلیارد 300 و است شده برآورد

 شهري ریلی خط کنیا، آهن خط مانند بزرگی هايزیرساخت. است انداخته سایه افریقا بر هاچینی نفوذ و افراد، پول،
 فرانسه و ژاپن و امریکا مانند کشورهایی حتی. است چین خلوت حیات ریقااف که دهند می نشان تانزانیا بنادر و اتیوپی،

 .نیستند چین با رقابت به قادر

 و اند منابع و پول و وقت اتالف آشکارا دیگر بعضی که صورتی در اند، مفید و سازگار همگانی منافع با هاپروژه بعضی
 بدون ساخت، سینوهیدرو چینی شرکت که را غنا در  bui بوي سد مثال براي. بزنند آسیب مردم معیشت به توانندمی

 خسارت تامین و معاش، امنیت سالمتی، و بهداشت مانند ايپایه مسائل و شد احداث محلی جوامع و ساکنان با مشورت
 تصویب را سد ساخت سادگی به سیاسی مقامات. گرفت نادیده گرفتند، قرار آب آمدن باال تاثیر تحت که را ساکنانی

 .رودمی محاق به مردم سرنوشت و هانگرانی و دهند،می جوش را معامله غنا پایتخت آکرا در مالی امور دالالن کنند،می

 مقبول و مطلوب داشتند، عهده به ژاپنی و چینی هايشرکت که کنیا نایروبی در جاده ساخت مانند هاییپروژه برعکس،
 .اندگشوده را شهر شدة فلق و آزاردهنده ترافیک حدودي تا و اندافتاده

 با ارقام و اعداد این. اند ساکن نفرچینی میلیون 1,5 از بیش و دارند فعالیت افریقا در چینی شرکت هزار 10 از بیش
 .نیست مقایسه قابل دیگر کشورهاي

 از ناشی رسنديناخ این. است برانگیخته را شهروندان و رهبران ناخشنودي افریقا بر احاطه و پوشش براي هاچینی تالش
 .است کارگري مسائل و حقوق و داخلی، تولیدات با مستقیم رقابت بدهکاري، ایجاد ها،چینی نژادپرستی و جوییبرتري
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 سال از نفتی هايپروژه با ارتباط در انگوال بدهی. است گسترش حال در اما نیست ايتازه اتفاق هرچند افریقا بدهکاري
 میلیارد 5,3 نیز کنیا. افریقاست قارة به چین وام کل با برابر تقریباً که است رسیده دالر میلیارد 21,2 به کنون تا 2000

 .اندمتکی محصولی تک اقتصاد به که وقتی بخصوص بدهکارند چین به افریقا کشورهاي از بسیاري. است بدهکار دالر

 انتظار مانند دارند خاصی هايپیوست و رایطش اما شودمی پرداخت کشورها دیگر و ژاپن از ترسریع چین هايوام چند هر
 از کارگرانی شوند؛ گرفته کار به خودشان افراد و تجهیزات که دارند اصرار هاچینی. کار نیروي و اولیه، مواد باال، منافع

 .اندمانده بیکار که چین روستایی مناطق

 هايمغازه. اندعصبانی چینی ارزان کاالي ورود واسطۀ به داخلی پوشاك بازار برکنار ماندن از مردم سنگال پایتخت داکا در
 .شوندمی وارد چین از که اندکاالهایی از مملو چینی تاجران افزایش به رو

 مراکز. اندکرده خارج گردونه از و کرده فلج را کوچک و متوسط هايشرکت چینی کاالهاي و تاجران قاره سرتاسر در
 لسوتو در. فروشند می پفکی ذرت هاچینی قاره سراسر در. اندچینی هايشرکت ايهشعبه به شدن تبدیل حال در خرید
 و نگرانی موجب و کنند،می رقابت فقیر کشور کوچک تاجران با فروشند، می چینی تاجران را هانوشیدنی و سیگار و کیک

 .شوندمی هاآن اضطراب

 از استفاده و سیگار کشیدن حق کنیا آهنراه شرکت گرانکار. است تبعیض و کارگران با بدرفتاري دیگر دردآور مسئلۀ
 هاچینی که میزي کنار نشستن حق هاکنیایی. ندارد وجود قانونی چنین چینی کارگران براي اما ندارند را موبایل

 .ندارند نشینند،می

 منتقل نیز را فنی دانش و است، شده تضمین و مطمئن هاپروژه بندي زمان و کیفیت تراند،گران ژاپنی خدمات و کاالها
  thediplomat.com  2019 فوریه 8  .کنند می

 با تجاري منطقۀ و بزرگ بندر احداث براي دارالسالم شمال در ساحلی از نوار کیلومتر 48 و روستا چندین دهه یک ظرف
 .شودمی محو و تخریب عمان مقامات پشتیبانی و دالر میلیارد 10 صرف

 میراث سایت عنوان به ناموفقی صورت به پیش سال 12 از و بود برده تجارت مکان زمانی که ویوباگام جنوب در ايمنطقه
 افریقا بندر بزرگترین برود پیش برنامه طبق باگامویو طرح اگر. است چین براي جدیدي شنزن است، شده معرفی جهانی
 خط. است چین دولتی هولدینگ با مذاکره یینها مرحلۀ در که گویدمی تانزانیا دولت تاخیر هاسال از پس. بود خواهد
 پالن. شودمی ریزي بتون و دیوارکشی و رودمی عقب ،باري بزرگ هايکشتی دسترسی و اسکله احداث براي ساحلی

 فرودگاه احداث براي حتی. دهدمی نشان را نفر هزار 75 اسکان براي هاآپارتمان هايبلوك صنعتی، محصور منطقۀ طرح
  .اندپذیرفته را هایشانخانه جایگزین و جبران وعدة روستاها از بسیاري. است دهش مذاکره نیز

 و کنیا کشور دو تنها گرچه. گذردمی بود، افریقا تجاري شریک ترینبزرگ که امریکا از چین افتادن پیش از سال 9 حاال
 حال این با کردند، امضا پکن در گذشته می هما را جاده و کمربند نامۀموافقت که بودند افریقایی کشور 30 میان از اتیوپی
 از کیلومتري 466 ریلی خط طرح با جاده و کمربند پروژة دارپرچم کنیا. است فعال و مشغول سخت قاره این در چین
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 ریلی شبکۀ گسترش براي دیگري هايطرح. شد گشوده عموم روي به قبل سال که است مومباسا بندري شهر به نایروبی
 .دارد وجود نیز برونئی و رواندا، اوگاندا، ان،سود جنوب به

 به را جیبوتی وريدیکتات بندر به آدیسابابا، پایتخت، از کیلومتري 756 ریلی خط اتیوپی محصور سرزمین حال همین در
 شهري ریلی خط. شد افتتاح ژانویه در و ساختند چینی هايشرکت که چینی بانک پوندي میلیارد 2,5 پروژة. آورد دست

 .ساخت شنزن متروگروپ شرکت نیز را دیساباباآ

 پایگاه اولین احداث و اختس امکان فرودگاه، دو و لوله خط یک گذاريسرمایه وام بازپرداخت و بدهی تامین براي جیبوتی
 .کرد فراهم را چین نظامی

 طراحی الگوس و برویللی ات داکاتا سواحل از بندرهایی و یافت امتداد نیجریه و آنگوال تا چین زیرساختی هايپروژه
 رحط. کرد اعالم افریقا ريسراس سریع ریلی شبکۀ براي افریقا اتحادیۀ پیشنهاد از را خود پشتیبانی همچنین پکن. اندشده
 توان می چیز همه ماا نیست روشن آن تعریف که گویدمی چین دانشگاه استاد یک رود؟ می پیش کجا تا کمربند و جاده

 .گنجاند آن در

 یازامب مس معادن از تزارا ریلی خط. بود خواهد اقتصادي رونق عامل افریقا در چین پروژة ترینبزرگ باگامویو جدید ربند
 وسعهت تحقیقات مرکز هايسیبرر. دارد وجود هابدهی بازپرداخت بابت نیز هایینگرانی اما. شودمی کشیده دارالسالم تا

 ناخالص تولید درصد 85 ات 50 از بدهی این و است پذیرترآسیب هادهیب بازپرداخت براي جیبوتی که دهدمی نشان
 .بلعدمی را داخلی

 -  چین تحقیقاتی نستیتوا پژوهشگران. است داده قاره به وام دالر میلیارد 95,5 برابر 2015 تا 2000 هايسال بین چین 
 هايپروژه براي درصد 40 حدود شود؛می هزینه قاافری زیرساختی هايشکاف رفع براي هاوام بیشترین که معتقداند افریقا

 و حمل هايزیرساخت نوسازي براي درصد 30 و ] پردازیم می آن به بعد که...  و زغالی هاينیروگاه   است نیروگاهی
 . دارند طوالنی بازپرداخت دورة و پائین بازپرداخت نرخ مقایسه مقام در هاوام. نقل

 ندباش داشته اقتصادي فعالیت انچن توانست خواهند آیا. دارد بستگی هاپروژه سودآوري به افریقایی گیرندگانوام ریسک
 برد – برد توسعۀ ابزار قتصاديا ویژة مناطق و بندرها که معتقدند هاچینی برآیند؟ هابدهی بازپرداخت عهدة از بتوانند که

 .هستند

 مریکاییا و اروپایی هايقیمت با مقایسه در را چین هانزانیاییتا دوسوم تقریباً. هستند بینخوش افریقا مردم از بسیاري
 و مساعد نظر ساکنان. تاس اَبربندر به آرام روستایی از بزرگ انتقالی و حرکت حال در باگایومو. دانند می مطلوبی گزینۀ
   .داران رستوران و شاكپو فروشندگان تا تاکسی رانندة از باشند داشته بهتري کاسبی که امیدوارند همه. دارند مثبتی

   theguardian.com  2018 جوالي 31
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 برق تولید براي چین از مالی اعتبارات کنندة دریافت اصلی کشور 22

 
 تانزانیا باگامویو، ویژة تجاري منطقۀ اصلی پالن



  
 
 

 56 اقعیت هایی از چینو 

 
 جیبوتی در چین بیرونی نظامی پایگاه اولین افتتاح مراسم

 
چین دیدج ابریشم جادة جاده، و کمربند طرح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   خارجی اقتصادي روابط

 قسمت دوم

 پاك هايمکان به را زغالی کنندةآلوده صنایع ورزدمی تاکید کشور داخل در پاك انرژي مشیخط به چین که همچنان
 .است وابسته آن به شانزندگی که چرا اند زیست محیط تخریب نگران بومی ساکنان. کندمی صادر کنیا المو جزیرة مانند

 هايگاز کاهش به را کشور این دولت جهان، سطح در اقلیمی تغییرات با مقابله رهبري و پیشگامی به چین اشتیاق
 گاز از استفاده مانند پاك انرژي سمت به منابع مسیر تغییر براي بزرگی اصالحات. است داده سوق داخل در ايگلخانه
 نیروگاه 100 از بیش ساخت و است داده سوخت تغییر یا یلتعط را زغالی نیروگاه 10 چین. است جریان در طبیعی
 .است درآورده تعلیق به را آینده سال در جدید زغالی

 بینیپیش از کمتر افزایش این و یافت افزایش درصد 2,3 مقدار به 2018 سال در چین اکسیددي کربن گاز انتشار
 افول به رو زغالی هاينیروگاه داخلی، افزایش به رو تقاضاي تامین براي جایگزین هايانرژي در گذاري سرمایه با. هاست

 صنایع وضعیت، این با مقابله براي. گذاشت بجا مصرفبی و اضافی تجهیزات و مازاد کار نیروي اقدامات این و گذاشتند
 .افکنند نظر خارجی بازارهاي به خودشان بقاي براي که شدند تشویق چین زغال

 هايمحدودیت. کرد دنبال را خارج در سود کسب و گذاريسرمایه داخل، در پاریس هايتوافق هب پایبندي منظور به چین
 اصلی تجهیزات و فناوري زغال، از خروج براي جهانی فشارهاي دورزدن با رو این از و ندارد وجود خارج در داخلی

 . داد انتقال بیرون به را زغالی نیروگاهی

 از پس هاپروژه این. هستند افریقا در هاآن از تا 11 که کرد گذاريسرمایه کشور 34 الیزغ نیروگاه هايپروژه در در چین
 ظرفیت و امکان حاضر حال در که محصوري کشورهاي. کرد خواهند تولید برق وات گیگا 102 مجموع در تکمیل
 .شوندمی وابستگی دچار و دارند ذغال به دسترسی براي ناچیزي
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. است شده انتخاب ینچ صنعتی مازاد انتقال براي که است جاهایی از یکی مومباسا بندر شمال متريکیلو 321 در المو جزیرة
 ردبف منحصر زیستی تنوع با جزایر از ايمجموعه المو. است داده قرار جهانی میراث هايسایت فهرست در را جزیره این یونسکو

 .کردمی یجادا محلی ساکنان و گردشگران براي بهشت از احساسی و بود، نخوردهدست و بکر هامدت تا است،

 قطب به کشور تبدیل هدف به بتوانند تا دارد قرار 2030 اندازچشم براي کنیا هايدولت توجه و عالقه کانون در المو
 نبودن دلیل به قتو هیچ اما بودند میز روي متعددي زیرساختی هايطرح 1970 سال تا. یابند دست افریقا شرق صنعتی

 -  سودان جنوب - موال بندر نقل و حمل کریدور نوین مظهر چین، هايوام واسطۀ به عمدتاً امروزه. نشدند اجرا جهبود
 .شودمی شامل نیز را زغالی نیروگاه که است تحقق حال در اتیوپی

 انتقال براي رساختیزی چون. است شده انتخاب هاکشتی طریق از زغال به پذیري دسترس و دوربودن دلیل به المو ناحیۀ
 تويکی ناحیۀ به المو از ریلی خط بتواند کنیا که وقتی تا دارد قرارداد زغال واردات براي جنوبی افریقاي با ندارد، زغال
 .کنند شروع را سنکزغال معدن از استخراج بتوانند چینی هايشرکت و دارد فاصله کیلومتر 321 که بکشد

 از بیش ارداتیو و جمعیت، اضافه بروز آب، شدن سمی آلودگی، مدت بلند هايهزینه شامل پروژه منتقدان استدالل
 .است برق سنت چند براي آوريتاب

 huadian وادیانه چینی شرکت و امریکا، عمان، کنیا، کشورهاي از متشکل کنسرسیومی آمو زغالی نیروگاه پروژة مالک
 امضا آمو نیروگاه اب دالري میلیارد 2 قرارداد 2017 سال ودر دنیاست زغالی هاينیروگاه بزرگ شرکت دومین که است
 20 امریکا ریکالکت جنرال شرکت 2018 می ماه. کرد مالی تامین دالر میلیارد 1,2 چین بازرگانی صنعتی بانک. کرد

 طعاتق تحویل و ساخت، طراحی، که گوید می الکتریک جنرال. خرید دالر میلیون 400 قیمت به را سهام درصد
 .دهد می انجام را هوا کیفیت پایش هايسیستم و زغالی اكپ تکنولوژي

 چین هاينیروگاه ازمج آلودگی از بیشتر برابر 10 تا 5 آمو زغالی نیروگاه در آلودگی که گویدمی سبز صلح متخصص
 .بود خواهد

 و چین گذاريیهرماس اثرات دیدن براي چند هر است دهنده وام ترینبزرگ چین و است دالر میلیارد 7,3 کنیا بدهی
 اینکه بر مبنی کرد درز دولتی هايرسانه از مطلبی 2018 سال. است فزونی به رو مردم نگرانی اما است، زود هنوز امریکا
 به بندر و شودمی ريبدهکا و مالی منابع اتالف باعث هاست،چینی اعتبارات به وابسته درصدش 80 که مومباسا بندر

 به مالزي وزیرنخست. است ادهد روي پاکستان و جیبوتی، النکا،سري در قبیل این از مواردي. افتدمی هاچینی دست
 پائیز در که دکر استدالل و خواند مردود را ادعا این چین جمهور رئیس. داد هشدار استعمار از جدیدي گونۀ ظهور

  .اند گرفته عهده به را افریقا توسعۀ براي دالر میلیارد 60 تامین گذشته

 به بنا و دارد کشور 34 در زغالی نیروگاه پروژة 200 از بیش چین زغالی، هاينیروگاه ردیابی سازمان گزارش به بنا
. است جهان سراسر در زغالی نیروگاه پروژة 300 احداث و طراحی حال در کشور این ،چینی متخصص یک اظهارات
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 هايپروژه گسترش درصدد که هستند جدید ابریشم جادة یا راه و کمربند طرح از قسمتی هاطرح این از بسیاري
  forienpolicy.com  2019 ژوئن 9  .است جهان سراسر در ساحلی زیرساختی

 تغییرات با مبارزه و پاکیزگی براي بزرگ هايگام علیرغم چین چرا. است شده شناخته کنندهآلوده ترینبزرگ چین
 سازد؟ یم دیگر کشورهاي در زغالی نیروگاه صدها همچنان اقلیمی

 با که گردهمایی این. گفت سخن کشور چندین در هازیرساخت توسعۀ از جدید ابریشم جادة گردهمایی در چین جمهور رئیس
 زمینۀ در جمله از بود مواجه هم انتقادهایی با شد تشکیل پکن در 2019 آوریل 27 تا 25 کشور 40 حدود نمایندگان حضور
 حال این با. کرد تکرار را سبز و پاك، باز، توسعۀ شعار نیز خبرنگاران جمع در مهورج رئیس. طرح همان محیطی زیست اثرات

 . اند ايگلخانه هايگاز اصلی منتشرکنندة که است زغالی برق هاينیروگاه شامل کشورها سایر در چین خطرآفرین فعالیت

 و اندونزي و ویتنام تا ترکیه از تردهگس ايعرصه در زغالی نیروگاه 300 از بیش ساخت یا ریزيبرنامه حال در چین
. است کرده محدود را خود کشور در زغالی هاينیروگاه رشد که است حالی در این. است پینفیلی و مصر و بنگالدش

 را زغال سوزاندن که است سال 4 اما. کردمی آلوده را هوا و سوزاند می زغال پکن در بزرگ نیروگاه چهار که بود هاسال
 پس باشند مشغول باید ساختندمی زغالی نیروگاه که کارگرانی و فلزکاران، مهندسان، حال عین در. انددهکر متوقف

 .سازندمی جدید ابریشم جادة طرح از بخشی عنوان به را زغالی هاينیروگاه هاآن. کنند اعزام خارج به را هاآن توانندمی

 آن بیشتر که است کرده گذاريسرمایه خارج در انرژي صنایع براي دالر میلیارد 244 از بیش بعد به 2000 سال از چین
 .گاز و نفت صنایع براي مابقی و است بوده زغالی هاينیروگاه براي دالر میلیارد 50 از بیش. است اخیر هايسال به مربوط

 کنندمی سعی و دارندن را کشورها دیگر کردنآلوده قصد جدید، ابریشم جادة طرح در که گویندمی چین رسمی مقامات
 .کنند فراهم توسعه هايفرصت هاآن براي که

 15 ساخت در چین. است انرژي بخش گذارسرمایه چین دارد، زغال به زیادي وابستگی که ویتنام، همسایه، کشور در
  .است ریزينامهبر مرحلۀ در نیروگاه 2 کم دست و  دارد، ساخت دست در نیروگاه 6 بود، دخیل کار حال در زغالی نیروگاه

   npr.org  2019 آوریل 29

 .است اقلیمی درجۀ 1,5 توافق تهدید جدید، زغالی هاينیروگاه از برق وات گیگا 670

 به جهانی گرمایش افزایش با مقابله براي IPCC اقلیمی تغییرات دولتیبین هیأت ویژة گزارش ارائۀ از قبل روز چهار
 کردند؛ منتشر را زغالی هاينیروگاه سازندة شرکت 120 جدید جهانی فهرست لتیغیردو هايسازمان درجه، 1,5 از بیش

 .است " پاریس اقلیم تغییر کنفرانس اهداف به تجاوز زغالی جدید هاينیروگاه ساخت " که عنوان این با

 زغالی يهانیروگاه حال این با گذاشت جا به پذیرتجدید هايانرژي براي جدیدي هايحدنصاب 2017 سال هرچند
 در نیروگاه 1380 احداث)  منبع تاریخ به توجه با(  حاضر حال در.اند افزایش حال در جهان نقاط از بسیاري در همچنان

 ظرفیت به برق مگاوات 672124 هانیروگاه این برداري،بهره و ساخت صورت در. است شده ریزيبرنامه کشور 59
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 وحشتناکی گذاريسرمایه چنین از جلوگیري منظور به. درصد 33 معادل یافزایش افزایند،می جهان زغالی هاينیروگاه
 ايبیانیه اندیشهم غیردولتی سازمان 28 و آلمان urgewald زیستی محیط سازمان جدید، زغالی هاينیروگاه براي

 .کردند تشرمن دارند، شرکت هاپروژه این درصد 68 در که را شرکت 120 هايپروژه جزئیات و نام و کردند منتشر

 کلیدي هايیافته

 37837 ساخت براي که است NEI چین گذاريسرمایه ملی گروه جهان، زغالی نیروگاه کنندةعرضه و سازنده ترینبزرگ
 هدف با Huadian هوادیان چینی شرکت جهان بزرگ شرکت دومین. است کرده گذاريهدف جدید نیروگاه مگاوات

 .است برق مگاوات 25056 سازي ظرفیت با NTPC هند حرارتی نیروي ملی شرکت سومین، و مگاوات 25097 تولید

 هیچ تاکنون جهان نیروگاهی اصلی شرکت 120 از درصد 28 اما اندکرده اندازيراه بزرگی هايپروژه قبالً هاشرکت این هرچند
 پارك زغالی مگاواتی 2100 اهنیروگ براي ریزيبرنامه حال در که texhong منسوجات گروه مانند اندنکرده احداث نیروگاهی

 .است بوتسوانا و پاناما در زغالی نیروگاه ساخت حال در که مس کاويمعدن کانادایی شرکت یا است ویتنام صنعتی

 به بنا. اند زغالی هاينیروگاه احداث محرك سنگ،زغال معادن داراي کشورهاي از بسیاري که دهند می نشان هاتحلیل
 در اصلی کنندةتوجیه و اند سنگزغال کنندةتولید حال درعین نیروگاهی شرکت 120 از تشرک 46 فوق گزارش

 .بوتسوانا یا موزامبیک، تانزانیا، مانند ايآماده کشورهاي

 زغالی نیروگاه کمتر یا واتمگا 600 کشور 11 اند،شده ریزيبرنامه زغالی نیروگاه احداث براي که کشوري 59 میان از
 .ندارند زغالی نیروگاه هیچ ورکش 16 و دارند

 در هاآن پنجم یک باًتقری و دارند قرار کشور 42 در زغالی هاينیروگاه سازندة بزرگ و اصلی شرکت 120 مرکزي دفاتر
 .اند مستقر چین

 لحا این با دارد، جهان در ار بادي انرژي تولید اول مقام و است خورشیدي انرژي کنندةتولید ترینبزرگ چین چند هر
 سوم یک ادلمع که است کرده ریزيبرنامه مگاوات 259624 مقدار به خود زغالی نیروگاه ظرفیت افزودن براي

 .است جهان جدید زغالی هاينیروگاه

 کشور 17 در مگاوات 59619 معادل ظرفیتی ایجاد حال در و دارند جهان زغالی هاينیروگاه در کلیدي نقش چینی هايشرکت
 حساب به کشورها یگرد در چین رقیب نیز ژاپنی هايشرکت. است چین از خارج در سازيظرفیت درصد 19 تقریباً. هستند

 در درصد 59 یا مگاوات 21930 مقدار این از که دارند احداث دست در مگاوات 37044 ژاپنی هايشرکت مجموع در. آیندمی
 که است شده ایجاد زغالی اهنیروگ جدید ظرفیت مگاوات 92000 بعد به 2015 دسامبر در پاریس نامۀتوافق از. است ژاپن از خارج
   urgewald.org  2018 اکتبر 4  .است ژاپن و روسیه کشور دو کار حال در زغالی هاينیروگاه ظرفیت مجموع معادل
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 محیطی زیست اثرات بارة در آگاهی ارتقا و ترویج سواهیلی، در زنان جنبش المو، نجات مضمون با دست در پوستري با محلی آموزاندانش

 2017 نوامبر 27 المو، شهر در سنگ زغال سوخت

 
  popsci.com: منبع  شود؟می بشقاب وارد نهایت در جیوه مقدار چه

 
 چین همکاري با پاکستان جنوبی سند استان ترپارکر، بیابان در 2018 سال زغالی، نیروگاه ساخت
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 روابط اقتصادي خارجی

  قسمت سوم

  مکونگ رود باالدست در سدسازي

 کامبوج، کشورهاي از عبور از پس و گیردمی سرچشمه چین در هیمالیا ارتفاعات از طول کیلومتر 4350 با مکونگ رود
 .ریزدمی چین جنوب دریاي به ویتنام و میانمار، تایلند، الئوس،

 اخیر هايسدسازي و آب برداشت اما بود انگیزبحث که هاستسال مکونگ رود باالدست در چین هايفعالیت و سدسازي
 .کندمی تهدید را نفر هامیلیون معاش و رسیده بحرانی نقطۀ به

 کشورهاي در آب دشدی کمبود موجب  گذشته سال و کرده مسدود را مکونگ آب جریان از بزرگی حجم چین سدسازي
 200 حدود غذایی امنیت و معاش  و آسیاست شرق جنوب کشورهاي حیاتی رگ مکونگ آبریز حوضۀ. شد دست پائین

 .است آن به وابسته نفر میلیون

 دارد نظر در و است ساخته رود مسیر در دیگر سد 11 حاال ساخت، 1990 سال مکونگ باالدست در را سد اولین چین
 و شده تغییر دستخوش مکونگ آبریز حوضۀ شناختیآب نظام ترتیب این به. بسازد بیشتري سدهاي یبرقاب تولید براي

  .است رسیده خود حد کمترین به دستپائین در آب جریان

 که گویندمی آوردندمی دست به ماهی صید از را خود نیاز مورد پروتئین از درصد 70 که کامبوج در رود پیرامون جوامع
 کامل طور به مکونگ دلتاي در ویتنام از پرجمعیتی هايقسمت امروزه. است شده کم درصد 90 تا 80 صید حجم از

 .اند داده دست از را شرب آب به دسترسی

 اختیار در باید برابر طور به که طبیعی منبعی نه داندمی مصرفی کاالیی چرا و چون بی را آب)  ترکیه مانند(  پکن
 شدن کم بر ناچیزي تاثیر سدسازي که گویدمی و  هاستواقعیت این منکر چین. باشد دست ئینپا ذینفعان و دارانحقابه
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 بنا که درصورتی. است فرعی هايشاخه از آب ورود کاهش و بارش کاهش از ناشی آب کمبود و دارد دست پائین در آب
  cnbc.com  2020 می اول  .است بوده گذشته هايسال میانگین از بیش بارش رسمی هايگزارش و آمارها به

 را آن طول گرانپژوهش برخی هرچند شود می خوانده دنیا طویل رود مین 12 معموالً طول کیلومتر 4350 با مکونگ رود
 .آورندمی حساب به دنیا طویل رود هشتمین را آن ترتیب بدین و دانندمی کیلومتر 4909

 با تسهیانگ دیگر رود دو. شودمی نامیده رود سه منطقۀ که اییج گیردمی سرچشمه چین در هیمالیا هايکوه از مکونگ
 .هستند طول کیلومتر 5464 با زرد رود و طول کیلومتر 6300

 رود مین 14 ریزد، می چین جنوب دریاي به که سال در آب کیلومترمربع 475 با خروجی آب حجم برحسب مکونگ رود
 .آیدمی حساب به جهان

 چین، در صددر 21 تایلند، در درصد 23 الئوس، در درصد 25 دارد؛ وسعت کیلومترمربع 795000 مکونگ آبریز حوضۀ
 .میانمار در درصد 3 و ویتنام، در درصد 8 کامبوج، در درصد 20

 و خزنده گونه 800 پرنده، گونه 1200 پستاندار، گونه 430 گیاهی، گونۀ هزار 20 شامل حوضه این زیستی تنوع
  Wle-mekong.cgiar.org  .است ماهی نهگو 850 حدود و دوزیستان،

 .کرد یسم و آلوده را اراضی و رودخانه شیمیایی مواد مصرف اما برد باال را دستمزدها الئوس در موز کشت

 زیر اراضی امروزه. دکر شروع میانمار و تایلند مرز در الئوس شمال بوکئو، استان در پیش سال 6 ابتدا را موز کشت چین
 و دارد ادراتص دالر میلیون 100 ساالنه  ،2017 سال گزارش به بنا. است رسیده هکتار 11000 از بیش به موز کشت

 .دهدمی تشکیل را استان این صادرات درصد 95

 به را هازمین مالکان. رددا درآمد مشاغل سایر از بیشتر زیرا اندپذیرفته را کار خطرناك شرایط موز کشت کارگران اغلب
 .کندمی ایجاد آلودگی دانندمی که چند هر دهندمی اجاره هاچینی

 دو. کنند اجاره دالر 500 سالی قیمت به را هکتار هر توانستند چینی کاسبان پیش سال 5 ملک، دالل یک گفتۀ به بنا
 .شودمی کاشته مه نارگیل و هندوانه موز، بر عالوه. رسید دالر 1000 به گذشته سال و بود دالر 800 قیمت پیش سال

 را برنج زراعت مناسب مسطح هايزمین دادن اجاره دولت زیرا گیردنمی قرار برنج قیمت افزایش تاثیر تحت موز کشت
 .شودمی استفاده موز کشت براي ايتپه و دارشیب اراضی از بنابراین. است کرده ممنوع

 برنج توانیمنمی نبارد کافی باران اگر و ردندا وجود اراضی در آبی چون ندارد فایده کنیم کار که چقدر هر: گویدمی مالکی
. دهد اجاره موز کشت براي را اشزمین درآمد، تضمین براي دهدمی ترجیح او هاریسک این با. کنیم برداشت

 به حاال و است کرده قطع را درختان برنج کشت براي او بودند، جنگل قبالً اراضی از هکتار 4,8 که گوید می اشپدربزرگ
 فکر. نداشت برگشتی هیچ که بگیرم کار به زمین روي کار براي زیادي کارگران بودم مجبور ". دهندمی اجاره موزکاران

 ترکم که حاال. خرممی طال هایمنوه براي یا کنممی انداز پس را اجاره پول حاال. باشم داشته ثابتی درآمد است بهتر کردم
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 وقت. آورم دست به پنجره و در ساخت مانند کارها سایر از درآمد بکس براي بیشتري وقت توانممی کنممی کشاورزي
  :دارد ادامه ".دارم بهتري زندگی اما نیستم ثروتمند. دارم استراحت براي بیشتري

 شیمیایی مواد چون اند بد و اندکرده ایجاد شغل چون اندخوب: دارد هاچینی موز کشت به نسبت ايدوگانه احساس او
 به. کنیم تنیآب یا بنوشیم آب بتوانیم اینکه از قبل شوندمی هارودخانه وارد شیمیایی مواد. کنند می استفاده زیادي
 مواد زیرا اندشده کم بسیار هاماهی جمعیت همچنین. کنیممی تامین زیرزمینی هايآب از را خود نیاز مورد آب ناچار

  .اندکشته را هاآن شیمیایی

 خطرناك کارگران سالمتی و محیط براي موز کشت که است رسیده نتیجه این به تحقیقاتی مشاور. است نگران نیز دولت
 ماه از ممنوعیت که گوید می دیگري پژوهشگر. کرد ممنوع 2017 ژانویۀ از را کشت توسعۀ رو این از. است

 مواد از کمتر دةاستفا براي گواهی اخذ شامل نو مدیریت و مقررات اساس بر کشت شد قرار و شد سپتامبربرداشته
  .ندارد نظارت براي راهی و تجربه هیچ دولت اما. گیرد صورت شیمیایی

 جعبه، ضایعات از اییتپه و کنند، می دفن را پالستیک ضایعات انبوه هاآن. کنندنمی پیروي جدید مقررات از هاچینی
 و موزها شوي و شست از پس. کنندمی تلنبار هم روي شیمیایی مواد خالی هايبطري پسماند و شده، فاسد موزهاي

 کشآفت هايبطري. هاستچینی دستور تنها شیمیایی مواد هايبطري ریختن دور کامیون، به حمل و بنديبسته
  .شود مرگ و ریه سرطان باعث تواندمی و است سمی ايماده که کلرپیریفوس

 زن معموال. شوندمی استخدام ماهه 10 تا 7 دورة یک براي کنندمی زندگی و کار مزارع در وقت تمام طور به که کارگرانی
 5000 تا 4000 از هکتار 3 تا 2 مساحت به زمینی در باید زوج هر معمول طور به. آورندمی همراه نیز را فرزند شوهر، و

  .کنند مراقبت موز درختچۀ

 را محل اجازه بدون کسی هر. باشد مرده کسی اینکه مگر بزنیم سر مانمنزل به دهندنمی اجازه ما به ": گویدمی کارگري
 روز پانزده هر صورت به آن از نیمی. کنندمی دریافت دوره کل براي دالر 2300 حدود هاآن ".شودمی اخراج کند ترك
 هیچ ببرد، بین از برداشت از قبل را محصول توفان اگر. موزها چیدن و برداشت از پس مابقی و شودمی پرداخت دالر 65

 تخریب را او مراقبت تحت موز هايدرختچه توفان که زن یک گذشته سال گفت می مالکی. شودنمی پرداخت دستمزدي
  .برد خانه به دالر 13 فقط آخر در بود، فروافکنده و

 هايورق از شده ساخته اند هاییکلبه. است گرم بسیار و نیست مناسبی و راحت جاي کارگران اقامت و اسکان محل
 بسیاري. باشند داشته که بچه تعداد هر با کارگر زوج یک براي یک هر. شوندمی تقسیم اتاق 10 یا 6 به که دارموج فلزي

 به که کنند می حمام نهرها باریکۀ آب در و کنند می مزاج اجابت جنگل در کارگران. ندارند حمام و توالت هاکمپ از
  .اند آلوده شیمیایی سموم

 ايساله 16 کارگر. ندارد وجود رویه این اجراي براي تضمینی هیچ اما شودنمی کار پیشنهاد سال 16 زیر کودکان به
  .است کار مشغول مزرعه این در سالگی 14 از که گفتمی

 بنديبسته محوطۀ به مزرعه از موزها انتقال و حمل و ماه یک حدود براي باربر کارگر 20 حدود محصول برداشت هنگام
 وقتی مزرعه صاحب کشت اول سال که گفتمی کارگري. فرساستطاقت و فرساینده کاري که شوند؛می استخدام
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 کار که گویندمی هاآن. شدند داوطلب نفر دو یا یک بعد سال اما گرفت کار به را روستا از نفر 10 کرد کار پیشنهاد
  .کنند دریافت مزد دالر 11 روزي اگر حتی است بهتر کاريکشت از ساختمانی

 کار اما است خوبی مزد این. گیرندمی دستمزد دالر 18 حدود روزي دارند عهده به را موزها شوي و شست که کارگرانی
 و کار سخت یطشرا علیرغم. ندارند محافظتی پوشش هیچ اغلب و دارند کار و سر شیمیایی مواد با چون است خطرناکی

  .ندارد وجود کار نیروي کمبود داري،مزرعه زايبیماري اثرات

  ارزد؟می هایشهزینه به آیا اما دارد درآمد الئوس روستایی خانوارهاي براي دالر میلیون 28 ساالنه هاچینی موز تزراع
   chinadialogue.net  2019 اکتبر 14

  :نوشت پی
 هب سم این متاسفانه. اندداده هشدار کلرپیریفوس کشآفت سم کاربرد به نسبت جدید هايیافته به اتکا با کارشناسان

  .گیردمی قرار نیز منازل سمپاشی براي غیرمتخصص افراد اختیار در گسترده صورت

 پوست، روي بر زیاد مخرب ضعوار دلیل به اخیر هايسال در که است ارگانوفسفره هايکشحشره از یکی کلرپیریفوس
  .است گرفته قرار مطالعه مورد بیشتر گوارش و تنفسی، و عصبی دستگاه

  .ردک اشاره پایروتیروئیدها و ها،اماتکارب ارگانوفسفره، هايکشآفت به توانمی استفاده مورد ايهکشآفت جمله از

 خیار، از اعم رزيکشاو محصوالت براي که است ایران در خانواده این هايسم ترینپرمصرف از یکی کلرپیریفوس
 که دهندمی نشان مطالعات. رددا دنبال به انیفراو عوارض آن زیاد مصرف و رودمی کار به غیره و خربزه، فرنگی،گوجه
 70 تا تواندمی هستند، ندك،ا مقادیر با حتی ها،کشآفت با تماس در که افرادي در پارکینسون بیماري به ابتال خطر

  .یابد افزایش درصد

 دامپزشکی، بالینی هايهشپژو مجلۀ ؛صفاري صفورا زاده،تراب پروین شیران،قره راستگار سبا ،....  کلرپیریفوس سم اثرات
  .1395 زمستان و پائیز دوم، شمارة هفتم، دورة

 
 تایلند شرق شمال مکونگ، رود در ماھیگیر صید تنھا
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 در و مراقبت بچه از نوبت به هاآن. دارد ماهه سه کودکی و کندمی زندگی کمپ در همسرش با او الئوس، در موز مزرعۀ سالۀ 35 کارگر اتاقک
 .کنندیم کار مزرعه

 
 الئوس در موز مزارع کارگران کمپ

  
 الئوس موز، مزرعۀ جنوب در نهري در هایشلباس شستن حال در کارگري
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 .کنندمی کار بعدازظهر 6,5 تا صبح 7,5 از معموالً کارگران موز، مزرعۀ راه در اشکودك و موهین

 

 معاش و خوراك منبع که رودي. است ساخته یونان استان در مکونگ رود باالدست در چین که سدي 11 از یکی
.است رودخانه دستپائین و آسیا شرق جنوب در نفر هامیلیون
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 داخلی زیست محیط

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 داخلی زیست محیط

 قسمت اول

 :است قرار بدین چین زیستی محیط مسائل اهمیت درجۀ مورد در مردم از نظرسنجی یک نتایج

 ددرص 43  هوا آلودگی

 درصد 33  پسماند مدیریت

 درصد 31  آب آلودگی

 درصد 26  اقلیمی تغییرات و جهانی گرمایش

 درصد 25  طبیعی منابع کاهش

 درصد 23  کنندگانعرضه و آینده انرژي منابع

 درصد 19  مصرفی کاالهاي زیادي بنديبسته

 درصد 16  شرب آب پائین کیفیت

 درصد 16  جو به گازها انتشار و پخش

 درصد 14  جمعیت هاضاف

 درصد 12  وحش حیات از حفاظت

. بودند سال 74 تا 18 سنی گروه و ،2019 مارس 8 تا فوریه 22 نظرخواهی دورة نفر، هزار از بیش نظردهنده افراد تعداد
  statista.com  2019 مارس  .کردندمی انتخاب باید را گزینه 3 دهندگان پاسخ
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 منابع استخراج زیستی محیط اثرات

 پژوهش نتیجۀ و خالصه

 تن میلیارد 30 به تن میلیارد 6,3 از افزایش درصد 372 با 2015 تا 1992 هايسال طی چین طبیعی منابع استخراج
 اکسیددي کربن معادل تن میلیون 350 از طبیعی منابع استخراج GWPجهان گرمایش پتانسیل دوره همین در. رسید

 ADPغیرجاندار منابع کاهش پتانسیل. داد نشان افزایش درصد 195 و رسید داکسیدي کربن معادل تن میلیارد یک به
 غبار و ذرات و رسید sb معادل تن هزار 100 بهsb  فسیلی و تجدیدپذیر، معدنی، منابع کاهش معادل تن هزار 72 از

 .گرفت فزونی درصد 408 مقدار به تن میلیون 1,1 به تن هزار 210 از RI  آور زیان میکرون 2,5

 هايسوخت. داشتند منابع استخراج از را سهم بیشترین افزایش درصد 80 با غیرفلزي معدنی مواد مواد، نوع حسب بر
 درصد 64 غیرفلزي معدنی مواد و ، ADP افزایش درصد 79 فلزي معدنی مواد ، GWP افزایش درصد 75 فسیلی
 .گذاشتند جا به RI افزایش

 ،GWP افزایش درصد 57 زغال داشت، را سهم بیشترین افزایش درصد 55 با ماسه و شن برداشت خاص، مواد لحاظ از
  .RI افزایش از درصد 44 ماسه و شن و ،ADP از بیشتر سهم درصد 31 با آنتیموان)  معدن سنگ(  کانۀ

 این هرچند. اندداشته بیشتري زیستی محیط اثرات آهن معدن سنگ و ماسه، و شن برداشت که دهندمی نشان هابررسی
 زیست اثرات کاهش براي مطلوبی ابزار تقاضا مهار و استخراج فنون بهبود حال این با اند، ايجامعه هر ايپایه منابع مواد

  tandfonline.com  2019 مارس 14  .اند محیطی

 .شوندمی هااقیانوس وارد رودخانه 10 از جهان در هاپالستیک درصد 90

 وارد پالستیک تن میلیون 8 از بیش ساالنه. است رسیده خطرناکی حد به هایانوساق به هاپالستیک ورود اخیر دهۀ طی
 . شد خواهد بیشتر هاماهی از هاپالستیک مقدار 2050 سال تا یابد ادامه روند این چنانچه. شودمی هااقیانوس

 8 میان این از. رودخانه 10 زا فقط هاآن درصد 90 و شوندمی هااقیانوس وارد هارودخانه راه از هاپالستیک بیشتر
 در دیگر رودخانۀ دو و مکونگ، و آمور، ،) مروارید(  پرل گنگ، هاي، زرد، سند، تسه،یانگ شامل اند واقع آسیا در رودخانه

 .نیجر و نیل: اند واقع افریقا

 .ندارند مطلوبی پسماند ریتمدی و کنندمی زندگی شانپیرامون در زیادي جمعیت عموماً دارند؛ مشترك ویژگی دو هارودخانه

 500 حدود گاهسکونت رودخانه این حوضۀ. دارد باالیی اکولوژیکی اهمیت و آسیاست رودخانۀ ترینطوالنی تسهیانگ
 اقیانوس به پالستیک انتقال عامل ترینبزرگ همچنین تسهیانگ. چین مردم سوم یک از بیش یعنی است، نفر میلیون

 . است
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 کشورهاي از پسماند تن هامیلیون چین گذشته هايسال طی. است داده انجام هاییتالش پسماند رمها براي چین اخیراً
 2017 سال. است داشتهوا مشی خط تغییر به را دولت بازیافت، براي پسماند حجم افزایش حاال اما کرد،می وارد دیگر
 که کرد اعالم شهر 46 به لامسا دولت. اندشده راتمقر این مشمول نیز فلزات تازگی به و داد پایان زباله واردات به چین

 .سانندبر درصد 35 به را بازیافت میزان و نرخ 2020 سال تا بتوانند تا کنند شروع را خود پسماند تفکیک

 حال این با کند،می تولید را پالستیک پسماند بیشترین چین چند هر ملل، سازمان زیست محیط برنامۀ گزارش به بنا
 .است گرفته کار به آن مهار براي بزرگی هايتالش

 .هستند اقیانوس هب پسماند ورود عامل ششمین و دومین ترتیب به دارند، جریان هند در که گنگ و سند هايرودخانه

 ورود کاهش نامۀقطع دیگر کشور 193 همراه به هند ملل، سازمان زیست محیط عمومی مجمع در 2017 سال دسامبر
 به پالستیک ورود حجم در تغییري چندان نامهبخش و تعهدنامه چند علیرغم. کردند امضا را دریا به پالستیکی پسماند
  weforum.org  2018 ژوئن 8  .است نشده ایجاد هند هايرودخانه

 .است کرده ایفا چین جنوب و شمال وحدت در بزرگی نقش تاریخ طی دنیا طویل رود سومین تسهیانگ

 داخلی ناخالص تولید در درصد 42 کشاورزي و بازرگانی، رانی،کشتی طریق از منطقه قتصاديا قطب عنوان به رود این
  .است داشته زیست محیط براي سنگینی هزینۀ اقتصادي هايپیشرفت حال این با. است موثر

 آسیا در رود 8 ادتعد میان این از. است شده منتقل و حمل رودخانه 10 طریق از هااقیانوس پالستیک درصد 90 حدود
 سوم یک غذاي و آب که حالی در. است داشته را سهم و نقش بیشترین تن متریک 333000 با تسهیاتگ و اند واقع
 نمیلیو 22 با شانگهاي شود؛می تروخیم سال به سال جمعیت افزایش با فاجعه این. است وابسته تسهیانگ به چین مردم

 ... و نفر، میلیون 9,8 با ووهان جمعیت، نفر

 بنديتهبس پالستیک با که تولیداتی مصرف و شد منجر مصرف و زندگی سبک تغییر به چین اقتصادي سریع توسعۀ
 .شدند بیشتر شوند،می

 یا ژاپن انندم کشورها دیگر به نسبت چین در پسماند مدیریت اما است، جهانی ايمسئله پالستیکی آلودگی هرچند
 کم فکیک،ت پائین سطح و محلی، سطح در آورالزام و محکم مقررات نبود اند،پسم غیررسمی آوريجمع دلیل به امریکا،

 حاال اما. داشتند بازیافت قابل برچسب که کرد،می وارد کشورها دیگر از پالستیک ضایعات از انبوهی چین قبالً. است اثر
 اردو مستقیم طور به یا شودمی الهزب دفن هايمحل راهی یا سوزانندمی هاکوره در یا بازیافت، ظرفیت تکمیل دلیل به

 بودکم دلیل به روستایی مناطق در مسئله این. یابندمی راه دریا به نهایت در که شوندمی تسهیانگ مانند هاییرودخانه
 .است تروخیم پسماند فرآوري امکانات

 پایداري تهدید و یان،ماه تجمعی کاهش آب، کمبود موثر عوامل از تسهیانگ مانند هاییرودخانه پالستیکی آلودگی
 .آیندمی حساب به سیاسی
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 به چین در آب کمبود. دارد دسترسی شیرین آب منابع درصد 7 به فقط اما دنیاست جمعیت درصد 20 گاهسکونت چین
 .است شده تشدید روستایی مناطق در آبیاري پائین وريبهره و نازل قیمت دلیل

 به جنوب از تسهیانگ آب مکعب متر میلیارد 44,8 ساالنه برگرداندن و انحراف يبرا ايپروازانه بلند تصمیم چین دولت
 البته [. افکندمی مخاطره به مدت طوالنی در را پروژه این تسهیانگ در پالستیک انباشت اما. است گرفته شمالی مناطق

 زیستی محیط اثرات و آیدمی حساب به طبیعت آبی نظام در مخربی بسیار دستکاري نیز زیستی محیط دیدگاه از
 ].آوردمی بار به شدیدي

 کمربند در نساجی شیمیایی مواد درصد 80 از بیش. است آبی امنیت تهدید عوامل دیگر از آن سریع رشد و مد صنعت
 آلودگی منابع از نیز شیمیایی الیاف. شودمی بازیافت آن درصد یک فقط اما شودمی تولید تسهیانگ رود اقتصادي

 .زنندمی دامن جهان پالستیکی آلودگی بحران به و شوندمی هااقیانوس وارد هاآن بیشتر و روندمی شمار به کیپالستی

 و مصرف باریک پالستیکی هايکیسه از استفاده براي هزینه تعیین و آب کیفیت پاسخگویی و مسئولیت چین دولت
 .است سپرده حزب محلی اعضاي به را تسهیانگ محدودة از خارج به کننده آلوده هايکارخانه انتقال

 هاآب کنندة آلوده عوامل بزرگترین از کل در آسیا شرق. است عمومی پسماندهاي نامدیریتی عامل اندونزي چین از پس
  greenbiz.com  2019 فوریه 5  .است جهان در

 به پسماند مترمکعب میلیون 200,7 مقدار 2018 سال در کشور این چین، زیست محیط و اکولوژي وزارت اعالم به بنا
 .گذشته دهۀ در مقدار باالترین و قبل سال از بیشتر درصد 27 ریخت؛ ساحلی هايآب

 چین شرقی و ساحلی اصلی مناطق دو هر که اند شده ریخته پرل و تسهیانگ رودهاي دلتاي به پسماندها بیشترین
 .هستند

 با. کندمی دریاها وارد بیشتري هايزباله هایش،رودخانه پاکسازي جاي به چین که کردند اعالم زیستی محیط هايگروه
 حال در ها،رودخانه طریق از آلوده آب ورود لحاظ از ساحلی هايآب وضعیت که گویدمی خانهوزارت مقام قائم حال این

 .شود سرزنش هااقیانوس آلودگی جهانی بحران براي نباید چین و است بهبودي

 جهان در پالستیکی محصوالت صادرکنندة و تولیدکننده بزرگترین درصد 30 معادل سهمی با چین :کند می اضافه او
 .است پالستیکی آلودگی اصلی کشور که نیست معنی این به اما است

  .بود پالستیک آن درصد 88,7 که کرد برآورد کیلوگرم 24 متر 1000 هر در را خود شناور زبالۀ مقدار گذشته سال چین
   reuters.com  2019 راکتب 29
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 چین سو،جیانگ استان تسه،یانگ رود هايزباله کردن پاك حال در کارگران

 
 .دارند قرار آسیا در رودخانه 8 هستند، هااقیانوس به پالستیک ورود اصلی منشاء که ايرودخانه 10 میان از

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  داخلی زیست محیط

 قسمت دوم

 با مقابله براي موثري اقدامات و شد مهار چین شهر 295 و آبی پیکرة 2300 حدود از درصد 86,7 آلودگی گذشته سال
 محلی بازرسی و ايمنطقه بررسی و قرمز، مادون اشعۀ سونار، سیستم وسیلۀ به آبی هايمحیط به فاضالب و پساب ورود

 .گرفت صورت

. شد شناسایی هوتاي دریاچۀ و تسهیانگ رود هايشاخه و اصلی بدنۀ به فاضالب ورود منشاء و نقطه هزار 60 از بیش
 شد معلوم تازگی به. داشتند وجود بوهاي دریاي سواحل کیلومتر 3600 طول در فاضالب ورود منبع هزار 19 به نزدیک

 .بودند محلی مقامات هايگزارش برابر 30 تا 25 هافاضالب ورود و آلودگی که

 از حفاظت براي نشستی چین زیستمحیط و اکولوژي وزارت تسه،انگی رود paddlefish پاروماهی انقراض دنبال به
 ] چین تلویزیون جهانی شبکۀ  .شد مشترك و فوري هايتالش خواستار و داد ترتیب تسهیانگ انقراض معرض در آبزیان

  news.cgtn.com  2020 ژانویه 17

 چین بزرگ پاروماهی انقراض

 انتشار ضمن چینی کارشناسان. بود نه، است جهان در شیرین آب هايهیما ترینبزرگ از یکی چین بزرگ پاروماهی
 هايسال بین رودمی تصور و است نشده دیده بعد به 2003 سال از ماهی این. کردند اعالم را پاروماهی انقراض ايمقاله

 .است رفته بین از 2010 تا 2005

 بیش ماهیگیري سد، احداث مانند عواملی دلیل به اما. استدنی طویل رود سومین و آسیا رود ترینطوالنی تسهیانگ رود
 در که است تسهیانگ)  بزرگ(  گونۀ سومین پاروماهی. است دیده آسیب شدت به آلودگی و اي،رودخانه بنادر حد، از

 دهش منقرض)  2015 سال در(  چینی ماهیسایه و)  2006 سال در(  تسهیانگ)  سفید(  دلفین از پس اخیر هايسال
 .است
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 4000 از بیش زیستگاه رود این. است تسهیانگ کیلومتري 6300 رودخانۀ اکوسیستم به دیگر ايضربه ماهی این انقراض
 خاویار ماهی مانند دیگر هايگونه از بسیاري حد از بیش ماهیگیري و ترافیک، آلودگی، افزایش با اما است آبزي گونه

 .دارند قرار شدن ناپدید جدي خطر معرض در بالهبی گرازماهی و چینی

 آن از حاکی شواهد. کندمی اجرا سال 10 مدت به را تسهیانگ در تجاري ماهیگیري ممنوعیت طرح که کرد اعالم پکن
 هاییماهی از نیز وماهیپار. هستند رودخانه ماهیان جمعیت کاهش اصلی عوامل از تسهیانگ مسیر بزرگ هايسد که ندا

 کرده تخریبدگرگون و  را مسیر دهانه سه پیکرغول سد اما کندمی شنا رود دستباال سمت به يگذارتخم براي که است
  elminsider.com  2020 ژوئن 21  .است

 انقراض براي تجویز

 قلمداد)  جدید ابریشم جادة(  کمربند و راه پروژة پرچم)  پیش سال صدها خرافات موارد بسیاري در(  چین سنتی طب
 و کرگدن و خرس و ببر انندم جانورانی بدن اعضاي از استفاده دلیل به سنتی طب که گویندمی دانشمندان اما. شودمی

 .انجامدمی هاآن انقراض به...  و پنگولین،

 که کردندمی گمان همچنین. شدمی نگریسته ايافسانه و خیالی ايماده مانند کرگدن شاخ به پیش سال 400 حدود از
 چنین کرگدن در هک صورتی در. کندمی بازیابی را بدن و آوردمی پائین را مزاج سردي رگدنک سنتی طب شرب آب

 .نبود چیزي

 در. است ردهک درمان را ویتنام سابق سیاسی هايمقام از یکی سرطان کرگدن شاخ که شد شایع 2000 دهۀ اواسط
 کرگدن آخرین. رفت بین از گونه سه و یافت کاهش و تخریب آن شاخ پودر براي تقاضا افزایش با کرگدن جمعیت نتیجه
 .شد ساقط 2011 سال در ویتنام

 سرطان بر آن راث مورد در علمی شواهد گونه هیچ و است شده تشکیل کراتین از عمدتاً مو و ناخن مانند کرگدن شاخ
 کرگدن شاخ بانفوذ ناتاجر را شایعه آن که است این بر تصور و نشد اعالم وقت هیچ مدارسیاست آن نام. ندارد وجود
 کرگدن هزاران خانۀ انیزم آسیا شرق جنوب هايجنگل. است ترگران طال از کرگدن شاخ گرم هر حاال. اندکرده پخش

 .است یافته کاهش راس 100 حدود به شانجمعیت حاال و بود

 آشکار: گویدمی وحش اتحی سانانگربه از حفاظت جهانی برنامۀ و پانترا انجمن رئیس و دانشمند گودریج جان دکتر
 .است آسیا سنتی طب وحش حیات غیرقانونی تجارت نخستین عامل امروزه که است

 چینی را آن و ندارم وربا سنتی طب به ": بود گفته)  غرب آموختۀدانش(  خود شخصی پزشک به چین انقالب رهبر مائو
 چین میلیونی 500 جمعیت اغلب براي چون. کرد ملع این خالف انقالب اهداف به یابیدست منظور به اما ". دانمنمی
 . کنیم تالش باید پزشکی خدمات سازيیکسان براي که گفت و نبود دسترس در نوین تجربی طب
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 کرد اعالم و آشکار درمانی و بهداشتی هايعرصه تمام به را سنتی طب گسترش برنامۀ دولتی باالي مقام یک 2016 سال
 .باشد دسترس در همه براي باید 2030 سال تا که

  .هستند...  و ببر، استخوان پنگولین، پولک خرس، صفراي کیسه خواستار ، کرگدن شاخ بر عالوه سنتی طب درمانگران

 براي آن دالر میلیون 295 که است داده اختصاص صنعت این به دالر میلیارد 130 ساالنه چین دولت سنتی طب معاونت
 مائو اشارة همان به ارقام این. است جدید ابریشم جادة همان یا کمربند و راه ةپروژ کشورهاي به گیاهی طب صادرات

 بیمار هزار 150 با ویتنام مانند ندارند؛ دسترسی امروزي طب به آسیا شرق جنوب در که است مردمی براي و دارد داللت
 .دارند رادیوتراپی دستگاه 25 فقط که سرطانی

 حال در میزبان کشورهاي در غیره و پل احداث و گذاريریل و سازيجاده لشام چین نظر مورد رنسانس که همچنان
 در چین، هدیۀ عنوان به مالزي، تا مراکش از عمومی خدمات مراکز و درمانگاه و بیمارستان هاده است، پیشروي و اجرا
 .دارد وحش حیات براي مرگباري پیامدهاي هدیه این اما. اند ساخت حال

 نوع صدها کشور سراسر در هنوز اما. کرد ممنوع را کرگدن شاخ و ببر استخوان از استفاده چین تدول 1990 دهۀ اواسط
   southeastasiaglobe.com  2019 ژوئن 26  .دارند فعالیت وحش حیات غیرقانونی تجارت زمینۀ در موسسه

  

 
 ... از دیگري آورددست تمام، یعنی. ندارد وجود گونه این از تصویري شواهد گونه هیچ بعد به 2009 سال از که تسهیانگ رودخانۀ پاروماهی
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 از عکس. یافت افزایش زیستی عتنو از حفاظت به عمومی توجه تسه،یانگ رودخانۀ در پاروماهی رفتن بین از با مرتبط هايگزارش دنبال به

AP 

 
 داروهاي تجارت. ویتنام هانوي هايخیابان از یکی در 2019 اکتبر 21 است؛ شده وارد چین از که سنتی طب داروهاي انواع از مملو ايمغازه

 داروهاي سالمندان ویژه به ادافر از بسیاري. دارد رونق و است رشد به رو مینههوشی و هانوي مانند ویتنام، بزرگ شهرهاي در چین سنتی طب
 .دهندمی ترجیح شیمیایی داروهاي به را سنتی طب
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 .مینههوشی وحش باغ در این مانند است، وحش باغ کنید مشاهده کرگدن یک توانیدمی که جایی تنها ویتنام در حاال

 
وحش حیات غیرقانونی تجارت نظر از منطقه ترینبحرانی آسیا شرق جنوب آسیا؛ در ببرها نابودي نقشۀ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  داخلی زیست محیط

 قسمت سوم

 .شد زمین کرة منابع از استفاده کشیدن فلک به سر با مقابله براي فوري بازاندیشی خواستار ملل سازمان

 از استفاده در افزایش برابر 5 جمله از است، شده برابر 3 میانگین طور به 2017 تا 1970 سال از جهان در منابع استخراج
 .فسیلی هايسوخت در افزایش درصد 145 و غیرفلزي هايکانی

 از را مصرف الگوهاي و طبیعی منابع استخراج روندهاي منابع، یالمللبین پنل 2019 سال منابع جهانی اندازچشم گزارش
 .کندمی ارزیابی و بررسی پایدار اقتصاد ایجاد و گیرانتصمیم و گذارانسیاست از پشتیبانی براي 1970 سال

 همان طی. است شده برابر 4 داخلی ناخالص تولید و برابر دو جهان جمعیت گذشته دهۀ 5 طی گزارش، هايیافته به بنا
 .است یافته افزایش)  2017 سال تا(  تن میلیارد 92 به تن میلیارد 27 از مواد جهانی استخراج دوره

 تنوع نابودي درصد 90 و ايگلخانه گازهاي از نیمی تولید مسبب غذایی مواد و ها،سوخت مواد، فرآوري و استخراج
 .اند زیستی

 و هازیرساخت در گذاريسرمایه براي عمدتاً که است یافته افزایش ددرص 3,2 ساالنه منابع استخراج رشد 2000 سال از
 9,8 مواد مصرف سرانۀ با هنوز ثروتمند کشورهاي حال این با. است بوده توسعه حال در کشورهاي در زندگی سطح ارتقا
 .دارند بیشتري مصرف جهان دیگر جاي هر از همچنان 2017 سال در تن

 9 از تودهزیست و است رسیده 2017 در تن میلیارد 15 به 1970 سال در تن لیاردمی 6 از فسیلی هايسوخت مصرف
 .رودمی کار به انرژي و دام، خوراك پز، و پخت براي عمدتاً که تن میلیارد 24 به تن میلیارد

 با صرف،م و استخراج خطی افزایش جاي به که است ضروري منابع از برداريبهره بهبود براي که کندمی تاکید گزارش
 مواد چرخشی جریان سمت به بازیافت و بازمصرف و محصوالت، هوشمندانۀ طراحی تولیدات، زندگی چرخۀ گسترش

  unenvironment.org  2019 مارس 12  .کنیم حرکت
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 13 و متوسط درآمد با کشورهاي سرانۀ مصرف میانگین از بیشتر درصد 60 ثروتمند کشورهاي سرانۀ مصرف میانگین
 .است درآمد کم رهايکشو برابر

 نیاز عمومی رفاه و اقتصادي رشد از است، زیستی محیط اثرات با همراه که طبیعی منابع مصرف کردنمنفک یا جداسازي
  sdg.iisd.org  2019 مارس 5  .است پایدار ايآینده به انتقال در اساسی عامل و

 گیرانتصمیم هم چقدر و گویندمی طبیعی منابع به معیشتی وابستگی رفع زیست محیط فعاالن ایران در که همان( 
 .کنندمی گوش

 درست گسترش در اسکناس، چاپ و مالی منابع کشیدن باال و میل و حیف جاي به که شودمی محقق وقتی هدف این
 وريبهره زایی،ثروت و اشتغال ایجاد بر عالوه که شود گذاريسرمایه عمومی نقل و حمل گسترش و پیشرفته صنعت

 . )نمایدمی بعید کنونی شرایط در هم این. دارند انرژي و آب و مواد مصرف در االییب

 کشورها زیستی ظرفیت کسري

 :چین

 ظرفیت کسري هکتار -2,7 با است مساوي اکولوژي ردپاي سرانۀ هکتار 3,7 منهاي زیستی ظرفیت سرانۀ هکتار یک
 زیستی

 :امریکا

 زیستی ظرفیت کسري هکتار -4,5 با است مساوي اکولوژي ردپاي هکتار 8,1 منهاي زیستی ظرفیت سرانۀ هکتار 3,6

 :ایران

 زیستی ظرفیت کسري هکتار -2,5 با است مساوي اکولوژي ردپاي هکتار 3,2 منهاي زیستی ظرفیت سرانۀ هکتار 0,7

 از کربن ردپاي که درصدي ،) دیگر نمونۀ چند و جدول باالي کشور 10 ترتیب به(  کشورها زیستی ظرفیت کسري
 :کندمی تجاوز زیستی ظرفیت

  9950  سنگاپور.  1

  5260  برمودا.  2

  2380  رئونیون.  3

 2190  باربادوس.  4

 1850  کیمن جزایر.  5
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 1840  اسرائیل.  6

 1560  بحرین.  7

 1480  عربی متحدة امارات.  8

 1390  سعودي عربستان.  9

 1360  کویت.  10

 337  ایران. 34

 278  چین. 38

 199  آلمان. 47

 هند اقیانوس غربی جنوب در ايجزیره):  فرانسه(  رئونین

  data.footprintnetwork.org  2015 سال  کارائیب دریاي شرق در):  بریتانیا(  کیمن جزایر

 چین در زاییبیابان

 تداوم آبی و غذایی منیتا مینتا به چین استلزام با احتماالً و اندگسترده دامن اخیر هايدهه طی خشک نیمه اراضی
 .یافت خواهد

 .است رويپیش حال در خشک نیمه مناطق در ویژه به زاییبیابان پژوهشگران، تحقیق به بنا

. دارند را باال دست انیبیاب نیمه اراضی میان آن از که دهندمی تشکیل خشک هايزمین را چین مساحت درصد 50 حدود
 .دارند پی در را زاییبیابان و اراضی و خاك تخریب خطر و اند گسترش حال در اراضی این

 نیمه اراضی نیز قلیما تغییر. دارند کشورغلبه شمال خشک مناطق در بیابانی نیمه اراضی پژوهشگران هايیافته به بنا
 .است افزوده هاآن خشکی و گرما به و داده گسترش را بیابانی

 بیشتر درصد 33 رمقدا به 1968 تا 1948 هايسال نسبت به 2008 ات 1994 هايسال طی چین بیابانی نیمه مناطق
   asianscientist.com  2019 اوت 8  .است شده
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  محیط زیست داخلی
  قسمت چهارم

کنگ، تایوان، و ماکائو )؛ با نرخ رشد میلیارد نفر رسید ( بدون احتساب هنگ 1,4به  2019جمعیت چین در انتهاي سال 
  2020مارس  11  میلیون نفر نیروي انسانی. 806نفر در هر کیلومترمربع، و  148درصد، تراکم جمعیت  0,3جمعیت 

statista.com  

میلیارد  7,7سال بیش از  250میلیون نفر بود. حاال با گذشت کمتر از  800کمتر از  1800جمعیت جهان در میانۀ سدة 
  نفر جمعیت داریم و همچنان در حال افزایش است.

  ترین قارهآسیا پرجمعیت

 1,39میلیارد و هند  1,44ترین قارة جهان. چین کنند؛ پرجمعیتدرصد جمعیت جهان در آسیا زندگی می 61حدود 
  درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد. 18و  19میلیارد نفر به ترتیب 

ایی، کاهش منابع آبی، و استخراج مفرط منابع زهاي گوناگونی مواجه اند مانند بیابانمناطق داراي اضافه جمعیت با چالش
ترین خطرها براي مناطق پرجمعیت ها یکی از بزرگدهند که باال آمدن سطح اقیانوسطبیعی. مطالعات اخیر نشان می

کنند و در معرض طغیان آب و سیالب قرار میلیون نفر در مناطق ساحلی زندگی می 300است. در حال حاضر حدود 
  دارند.

گرفتگی و سیالب مواجه هایی با ارتفاع کم و جمعیت زیاد با بیشترین خطر مواجهه با آببه دلیل تغییر اقلیم و زمینآسیا 
کشور بنگالدش، هند، چین، ویتنام، تایلند، و  6میلیون نفر در  237میلیون نفر افراد در معرض خطر  300است. از 

  activesustainability.com  2019سال   اندونزي سکونت دارند.

  سال جمعیت خود را کاهش دهد. 8تواند ظرف چین می
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کنار گذاشت اما متخصصان زنگ خطر افزایش جمعیت را به صدا در  2016فرزندي را از سال  هرچند چین سیاست تک
  آورند.می

آورد ) در ادر به دنیا میگوید که اگرنرخ زادآوري یا باروري ( میانگین تعداد نوزادي که هر مآکادمی علوم انسانی چین می
به سطح  2065تواند تا سال کاهش یابد. حتی می 2027تواند تا سال کنونی باقی بماند، جمعیت چین می 1,6همان 
  میلیارد نفر برسد. 1,172یعنی  1990سال 

تند. زنان در علیرغم رها و شل کردن کنترل جمعیت، اغلب زنان چین به دالیل متعدد مایل به داشتن فرزند بیشتر نیس
خواهند یا فقط یک فرزند چین نیز مانند بیشتر جوامع در حال ثروتمند شدن به ویژه در مناطق شهري یا بچه نمی

آورند. با این حال شواهد حاکی است که دولت چین به رها کردن و کنار گذاشتن کنترل جمعیت است. سال گذشته می
ها اي خانوادگی است بلکه اهمیت ملی دارد و از استاني نه تنها مقولهروزنامۀ دولتی پیپلز دیلی نوشت که فرزندآور

خواست که براي تشویق مردم به داشتن فرزند بیشتر ایفاي نقش کنند. دولت مرکزي کمیسیون مسئول خط مشی 
  qz.com  2019ژوئن  4  کنترل جمعیت را منحل کرد.

کاهش یافت. با توجه به این ارقام،  2020رصد در سال د 1,1به  1970درصد در سال  2نرخ رشد جمعیت جهان از 
 1,1شد، در صورتی که با نرخ رشد سال جمعیت جهان دو برابر می 35شد ظرف درصد همچنان حفظ می 2چنانچه نرخ 
تواند شود. البته نرخ رشد همچنان رو به کاهش است و بنابراین زمان دو برابر شدن میسال دو برابر می 63درصد ظرف 

  بیشتر هم بشود.

کشور پرجمعیت جهان نرخ رشد جمعیت سه کشور اتیوپی، نیجریه، و کنگو  20رشد جمعیت کشورها متفاوت اند. بین 
درصد رو به کاهش است و چین، روسیه،  0,3درصد بوده است. درصورتی که جمعیت ژاپن با نرخ منفی  2,5بیش از 

  آلمان، و تایلند نرخ رشد پائینی دارند.

درصد است. جمعیت  12سال  15درصد و زیر  28سال ژاپن  65ر جمعیت کشورها نیز متفاوت اند. جمعیت باالي ساختا
  درصد است. 44سال  15درصد و زیر  3سال نیجریه  65باالي 

رشد جمعیت با تغییر اقلیم و از دست دادن اراضی مرتبط است. درصورت برابر بودن عوامل دیگر، جمعیت بیشتر به 
رف اراضی بیشتر، مصرف منابع طبیعی بیشتر، و انتشار کربن بیشتر است. هرچند که نرخ رشد جمعیت از سال معنی تص

  سیر نزولی داشت اما مصرف منابع طبیعی با این تغییر تناسب نداشت.  1970

ا در سال مصرف منابع طبیعی به شکل تاسف باري بین کشورهاي جهان متفاوت و نابرابر است. مصرف سرانۀ نفت امریک
کُشد برابر مصرف سرانۀ کشور کنگو بود. گفتن این که مهار نشدن رشد جمعیت سیاره را می 350دو برابر ژاپن و  2019

می  19  کُشد.توان گفت مهار نشدن مصرف سیاره را میآسان است اما در صورت وجود برابري معتبر است. بر عکس می
2019  theconversation.com  
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ویتنام هانوي، بیرون پالستیکی، هايبطري بازیافت کار در مردي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  داخلی زیست محیط

 قسمت پنجم 

 .کنندمی تولید را جهان انرژي درصد 84 هنوز فسیلی هايسوخت

 سال اطالعات گزارش این. کرد منتشر 1399 خرداد اواخر را خود " 2020 انرژي آماري مرور " BP پترولیوم بیریتیش
 گزارش این. دهدمی ارائه را کشورها انرژي اصلی منابع تقاضاي و عرضه از جامع تصویري و گیردمی بر در را 2019
 و ها،دولت ها،شرکت ارجاع منابع اولین از و آیدمی حساب به دنیا انرژي اطالعات منابع ترینمهم از یکی ساالنه

 .است غیردولتی هايسازمان

 .بود)  درصد 2,8(  2018 سال در آن رشد از کمتر که کرد رشد درصد 1,3 هگذشت سال در اولیه انرژي مصرف

 33 سهم با نفت حال این با. درصد 36 طبیعی گاز سهم و بود درصد 41 افزایش این از تجدیدپذیر هايانرژي سهم
 گاز درصد، 27 با سنگ زغال را اولیه انرژي مصرف باقی. دارد قرار مصرف اول ردیف در همچنان مصرف، کل از درصدي
  .دهندمی تشکیل درصد 4 با ايهسته انرژي و درصد، 5 با تجدیدپذیرها درصد، 6 با برقابی درصد، 24 با طبیعی

 چهارم سه مسئول چین. بود وابسته فسیلی هايسوخت به 2019 سال در جهان اولیۀ انرژي درصد 84 مجموع در 
 نشان را کاهش بیشترین امریکا و آلمان. گیرندمی قرار آن از پس اندونزي و هند و بود جهان انرژي مصرف افزایش

 .دهندمی

 که بود درصد 0,5 فقط گذشته سال در آن رشد حال این با. رفت باال پیاپی سال چهارمین براي اکسید دي کربن انتشار
 انتشار اي،گلخانه ايگازه مهار براي کیوتو 1997 پروتکل زمان از. است گذشته سال 10 طی آن رشد میانگین از کمتر
 .است یافته افزایش درصد 50 اکسید دي کربن

 که این با. کرد افت اخیر دهۀ طی نخست بار براي نفت جهانی تولید اما. زد رکورد چین تقاضاي رشد با نیز نفت مصرف
 .بود اُپک کاهش جبران از بیش امریکا تولید
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 از دوسوم. رسید انرژي مصرف کل از درصد 24,2 نصاب حد به و رفت باال درصد 2 طبیعی گاز مصرف 2019 سال در
 .داشت تعلق امریکا به مصرف رشد

 درصد 0,6 تا زغال جهانی مصرف اما یافت، افزایش درصد 1,5 اندونزي و چین مصرف افزایش با جهان سنگ زغال تولید
 کشورهاي سنگ زغال تقاضاي. سیدر اخیر سال 16 در خود حد ترینپائین به اولیه انرژي در زغال سهم و آمد پائین

 .یافت تقلیل)  1965 سال(  مرور تاریخ سطح ترینپائین به OECD اقتصادي همکاري و توسعه

 را آن خورشیدي انرژش و داشت را سهم باالترین باد نیروي از استفاده. داد ادامه خود چشمگیر رشد به پذیرتجدید انرژي
 قرار ژاپن و امریکا آن پی در و افتاد پیش تجدیدپذیر انرژي مصرف در دیگر رهايکشو همۀ از هم باز چین. کردمی دنبال

  .گرفتند

 چنانچه. [  افتاد جلو ايهسته نیروي از بار نخستین براي و یافت افزایش درصد 10,4 به برق تولید در تجدیدپذیرها سهم
 ].داشت خواهد اقشهمن و تردید جاي باشد، شده لحاظ نیز برقابی هاينیروگاه رقم این در

   .رسید بعد به 2004 سال از خود حد باالترین به ژاپن و چین نقش ایفاي با ايهسته نیروي مصرف

 forbes.com  2020 ژوئن 20

 .دارد تعلق درصد 0,3 منفی با آلمان و درصد 1,1 منفی با امریکا به سنگ زغال مصرف کاهش بیشترین

 .بود چین سهم رشد این از درصد 90 از بیش. اشتد رشد درصد 1,3 الکتریکی انرژي تولید

  .1985 سال از مقدار ترینپائین رسید؛ درصد 36,4 به و آمد پائین درصد 1,5 برق تولید در سنگ زغال سهم

 bp.com  2018 سال گزارش

 منابع حسب بر درصد چین، انرژي مصرف

 2008 سال ، 2018 سال

 درصد 71,5 درصد، 59 سنگ زغال

 درصد 16,7 درصد، 18,9 خام نفت

 درصد 3,4 درصد، 7,8 طبیعی گاز

  Statista.com  درصد 8,4 درصد، 14,3 باد و اي،هسته آب، نیروي

 چین سنگ زغال انرژي مصرف

 ساعت وات ترا 22796,44 معادل اگزاژول 81,97 برابر 2019 سال
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 ساعت وات ترا 22258,44 معادل اگزاژول 80,13 برابر 2015 سال

 ساعت وات ترا 20338,88 معادل اگزاژول 73,22 رابرب 2010 سال

  2018 سال در جهان اکسید دي کربن منتشرکنندگان بزرگترین از یک هر سهم

 درصد 27,52 چین

 درصد 14,81 امریکا

 درصد 7,26 هند

 درصد 4,68 روسیه

 درصد 3,18 ژاپن

 درصد 2,08 آلمان

 درصد 1,97 ایران

 درصد 1,8 جنوبی کره

 درصد 1,7 سعودي عربستان

 درصد 1,68 اندونزي

 برق تولید براي امریکا سنگ زغال انرژي مصرف

 tonnes تن متریک و tons امریکا تن شورت میلیون برحسب

 489,3536 معادل 539,42 برابر 2019 سال

 669,9015 معادل 738,44 برابر 2015 سال

  statista.com  2020 سال  884,5505 معادل 975,05 برابر 2010 سال

 بهبود براي دولت تالش با سپس. رسید خود حد باالترین و تن میلیارد 4,24 به 2013 سال در چین سنگ زغال مصرف
 در دوباره 2017 الس در افزایش کمی با اما. نهاد کاهش به رو سنگ زغال مصرف آلودگی، بر غلبه و انرژي منابع ساختار

 .برداشت خیز 2018 سال

 در چین اکسید يد کربن انتشار سبز، صلح برآورد به بنا. برد باال را اکسید دي کربن رانتشا سنگ زغال مصرف فزونی
 .دادمی تشکیل را چین انرژي مصرف کل از درصد 59 سنگ زغال 2018 سال در. شد بیشتر درصد 3 گذشته سال
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  .کردند تامین را انرژي مصرف کل از درصد 22,1 باد و خورشیدي، برقابی، هايانرژي با همراه طبیعی گاز

  2019 مارس 1  .داد نشان مصرف افزایش درصد 8,5 و تولید افزایش درصد 7,7 چین برق تولید 2018 سال در
chinadialogue.net  

 وات گیگا 42,9 مقدار به 2019 ژوئن به منتهی ماه 18 طی افزایش درصد 4,5 با را خود زغالی برق تولید ظرفیت چین
 ظرفیت دوره همان طی که حالی در. دارد ساخت حال در دیگر ظرفیت وات گیگا 121,3 همچنین. داد افزایش
 .یافت کاهش وات گیگا 8,1 کشورها سایر زغالی هاينیروگاه

 وابستگی و دهد انجام " انرژي انقالب " ايگلخانه گازهاي انتشار و هوا آلودگی با مقابله منظور به که بود داده قول چین
 در درصد 59 به 2012 سال در درصد 68 از کشور انرژي مصرف کل از سنگ زغال سهم. هدد کاهش را سنگ زغال به

 مطلق مصرف حال این با. برسد درصد 55,3 به 2020 سال تا که کنندمی بینی پیش پژوهشگران و رسید گذشته سال
 ماهۀ سه در چین. کنندیم متهم انگاريسهل به را پکن زیستی محیط هايهوگرو است فزونی به رو همچنان سنگ زغال

 .کرد صادر را جدید معدن 40 از سنگ زغال استخراج مجوز 2019 سال نخست

 که گویدمی جهان انرژي نظارت سازمان. است وات گیگا 1000 از بیش زغالی هاينیروگاه از چین برق تولید ظرفیت کل
 خود سنگی زغال هاينیروگاه از درصد 40 یدبا چین درجه 2 زیر جهانی گرمایش حفظ و ايگلخانه گازهاي کاهش براي

  reuters.com  2019 نوامبر 19  .کند تعطیل را

 

 چین منهاي جهانِ و چین سنگ زغال مصرف
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 شلوغ شهر یک در زیانبار و غیرضروري جابجایی و گردش و اجناس، و برق رویۀبی مصرف اضافی، جمعیت

 

 انرژي تولید از درصد مصرف، تولید، چین در سنگ زغال مصرف نمودار
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 چین در باز رو سنگ زغال معدن یک

 

 سایر و داد افزایش وات گیگا 42,8 را خود سنگی زغال هاينیروگاه ظرفیت 2019 ژوئن تا 2018 ژانویه از چین
 و ايگلخانه گازهاي تولید اصلی عوامل از سنگی زغال برق هاينیروگاه. دادند کاهش وات گیگا 8,1 جهان کشورهاي

.اند جهانی گرمایش
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 خارجی گذاريسرمایه و ملیتی چند هايشرکت

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 خارجی گذاريسرمایه و ملیتی چند هايشرکت

 قسمت اول

  2017 سال چین، در اصلی برند 30 از ملیتی چند هايشرکت بازار از سهم
  

  درصد 73    زیبایی و شخصی هايمراقبت

  درصد 49                     پوشاك و کفش

  درصد 47               بازي اسباب و بازي

  درصد 45            شده بنديبسته خوراك

  درصد 42                     شخصی لوازم

  درصد 38                 آسایش و بهداشت

  درصد 37               خانگی هايمراقبت

  درصد 31               مالیم هاينوشیدنی

  درصد 21     مصرفی الکترونیکی وازمل

  درصد 19          مصرفی خانگی لوازم

  درصد 40      میانگین

  

   statista.com  آمار سایت 
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 دهد؟می ترجیح دیگر جاي هر به را چین امریکا چرا

 د،رش به رو بازار وجود و امنیت، ارز، ثبات اعتماد، قابلیت فنی، دانش تولید لحاظ از چین نوظهور، بازارهاي تمام میان در
 .100 مثل دور ايفاصله در سایرین و است)  وان نامبر(  اول

 را خود اعضاي از هینظرخوا نتایج چین – امریکا تجاري شوراي نام به امریکا ملیتی چند هايالبی از یکی پیش هفتۀ
 و بودند مکان یرتغی خواهان درصد 3 فقط. بود سودآور دیگر نوظهور بازارهاي از بیشتر بسیار هنوز چین. کرد منتشر
 .کنندمی ترك را چین که گفتند درصد 7 از کمتر

 و است بزرگ نیز نده مقایسه در. نیست بازار حجم دلیل به فقط دارند؟ دوست را چین اینقدر امریکایی هايشرکت چرا
 .ترنزدیک مکزیک و نزدیک و است بزرگ نسبتاً برزیل. امریکا دوست

 نیز و کندمی کنترل را مردم که هستید طرف حزبیتک دولت یک با که کنید فراموش. کنید رها را بازي سیاست
 .اندکرده گذاريسرمایه اَپل مانند هاشرکت بسیاري که جایی چین، غرب در را مذهبی هاياقلیت

 :زیرا است، دیگر جاهاي از بهتر چین ،گذاران سرمایه براي

 30 مکزیک رد و درصد، 34 برزیل در درصد، 35 هند در که حالی در. است درصد 25 چین در هاشرکت مالیات: مالیات
 .است کمتر درصد 5 کم دست چین در که است روشن. درصد

 پائینی دستمزد و حقوق نکارگرا که داشت انتظار توانمی بنابراین. است]  مثالً[  کمونیستی کشور یک چین: کار نیروي
 با اند، افزایش الح در دستمزدها و شودمی رعایت بیشتر پیش سال 5 به نسبت اکنون رکا حقوق هرچند. باشند داشته

 .اند ترپائین برزیل و مکزیک از هنوز چین در دستمزدها حال این

 گیردمی قرار پنج تا یک مقیاس در 5 ردیف در چین کار، حقوق منظر از کارگري هاياتحادیه المللیبین فدراسیون به بنا
 چه هر کار و سبک صاحبان که معنی این به. است بدي شرایط در هم هند. است کارگران براي کشورها بدترین از یکی و

 مدافع کارگري هايادیهاتح دارند؛ قرار سوم ردیف در برزیل و 4 ردیف در مکزیک. کنندمی استثمار را کارگران بیشتر
 .است کم دردسر و کم ۀهزین جوي و جست در جهانی سرمایۀ اما دارند قوي کار حقوق

 و صدها. هاستاستعداد پرش سکوي دیگر طرف از و دارد ضعیفی کارگري حمایت طرف یک از نسبی طور به چین
 وضعیتی چنین هند حتی. نیست چنین دیگري کشور هیچ. اند دسترس در همواره پیشرفته ابزار ماشین اپراتور هزاران
 یا و بابا علی شرکت که است آورشگفت. است تیآي خدمات و افزارنرم توسعۀ بر دولت تصمیم و تمرکز چون ندارد،

 .اند نکرده پاريس برون اینفوسیس هندي ملیتی چند معروف شرکت با رقابت براي را خود تی آي امور هنوز سنتتن

 با هامالیات ور این از. دارند وجود کشوري هر در کار و کسب پنهانی هايهزینه همواره: لجستیک و تامین زنجیرة
 و آزاد بنادر چین در اما است، سخت بسیار هامالیات زدن دور برزیل در. یابندمی نقصان هاحسابصورت کاريدست

 چین به اینکه با هند بنادر در لجستیک هايهزینه. نیست چنین هند یا التین امریکاي در دیگر جاي هیچ. اند جهانی
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 و کسب روند کاريتبه و فساد. اند فساد درگیر و کنندمی حکومت هاکارتل و باندها کمکزی بنادر در. باالست اند، نزدیک
 .کندمی پیچیده و سخت و مختل دیگر کشورهاي در را کار

 چین شفافیت المللیبین سازمان 2018 سال گزارش به بنا. نوظهور بازارهاي دیگر اندازة به نه اما هست فساد نیز چین در
 مکزیک و ،105 ردیف در برزیل. است 78 ردیف در و دارد بهتري وضعیت هند. دارد قرار 87 ردیف در کشور 180 بین
 .دارند جاي روسیه، ردیفهم ،138 ردیف در

 قرار 117 ردیف در ویتنام. ندارند بهتري وضع برندمی بهره چین تولیدات کار و ساز از که آسیا شرق جنوب کشورهاي
 میزان. است کار و کسب در مدارانسیاست نظامی هايرویه و رشوه با هاشرکت مواجهۀ یمعن به اغلب باال فساد. دارد
 خطرساز مکزیک و برزیل، هند،. نیست فراگیر نوظهور بازارهاي سایر مانند و است پائین چین در کاريتبه و خالف و جرم
 خواهد چین از کمتري امنیت ارخانهک ساخت نباشد، بخشرضایت کشورها این در کارگران زندگی کیفیت چنانچه. اند

  . داشت

 سریع ریلی خطوط در هاچینی. است ترجذاب دیگر جاهاي از چین حال این با. است آلوده و ناسالم چین هواي: بد هواي
 زغال کنندگانمصرف و تولیدکنندگان از دولت. اند برقی خودروهاي تولیدکنندة ترینبزرگ و اندکرده گذاري سرمایه
 اما دارند، رو پیش بلندي و طوالنی راه. دهد کاهش را فسیلی هايسوخت مصرف کندمی سعی و گیردمی لیاتما سنگ
 .کنندمی خلق فرصت دهند، ارائه خدمات چین بازار در خواهندمی که امریکایی هايشرکت آن براي هااین همۀ

 کیلووات هر براي دالر 0,08 فقط با است مکان بهترین چین هستید، برق هايقیمت نگران اگر: انرژي پائین هزینۀ
 .شودمی گرفته برزیل در برق مالیات باالترین. ساعت

 حال هر به. شاید است؟ دولتی سوبسید دلیل به آیا. نه احتماالً است؟ تسهیانگ روي بر دهانه سه سد ساخت دلیل به آیا
 .است ترارزان مکزیک و برزیل از چین در روشنایی و برق از برخورداري

 و جهان، سطح در لجستیک باثبات، ارز و سیاست ضعیف، کارگري هاياتحادیه ماهر، غیر تا ماهر از فراوان کار نیروي
 .است ساخته دیگر جاهاي از بهتر را چین کار و کسب براي امن مکان

 و نرخ هند و مکزیک، ل،برزی اگر حتی که دهدمی نشان احتمالی جایگزین عنوان به نوظهور بازارهاي دیگر به نگاه
 میزان چشمگیري طور به و بخشند، بهبود صادرکنندگان براي را خود هايزیرساخت کنند، اصالح را مالیاتی دردسرهاي

  .بود نخواهند خارجی سرمایۀ جذب براي چین با رقابت به قادر هرگز دهند، کاهش را جنایت و جرم

  forbes.com  2019 سپتامبر 3 

 .اند کار به مشغول چین در ملیتی چند هايشرکت از اییاعتن قابل شمار

 بازار روش از پیروي به چین وقتی از. است جهان جمعیت درصد 20 حدود آن جمعیت و دارد سریعی رشد چین اقتصاد
 کشور، در چندملیتی هايشرکت افزایشی  روند. شد تبدیل گذاريسرمایه براي جذاب مناطق از یکی به آورد، روي آزاد
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 زیرا. یافت خواهد ادامه آتی هايسال طی احتماالً امریکا، و چین تجاري جنگ با مرتبط هايدودلی و تردید علیرغم
 .دهدمی قرار گذارانسرمایه و هاشرکت اختیار در نویدبخشی هايفرصت چین بازار اقتصاد

 :کلیدي نکات

 .کنندمی کار آن در تیملیچند هايشرکت که است اقتصادهایی ترینبزرگ از یکی چین _

 .اند گسترش به رو چین در سرعت به Starbucks و ،KFC، McDonalds مانند رستورانی برندهاي _

 .دارند حضور چین در که است سال 30 یا 20 حدود GE و AT&T مانند هاشرکت بعضی _

 .رنددا فعالیت چین در فروشندگان دیگر و ،Walmart، Target ايزنجیره هايفروشگاه _

 .هستند NIO و ،Lenovo، Huawei شامل چین در چندملیتی هايشرکت حضور از هاییمثال _

 هر اشچینی شریک همراه به GM موتور جنرال شرکت. است امریکا از بیشتر چین در سی اف کی شرکت مرغ فروش
 خودرو، وتورم سازندة ، Cummins ( CMI ) بنیاد هند شرکت. فروشدمی چین در خودرو میلیون 3 از بیش سال

 .فروخت چین در 2019 سال در را خود تولیدات درصد 40 حدود

 چین در سرعت به است Taco Bell و ،Pizza Hut، KFC مالک که yum مانند چندملیتی هايشرکت واقع در
 .اند گسترده دامن

 2014 سال که دونالدمک رکتش حال همین در. است شده برابر دو 2019 تا 2009 سال از پیزاهات هايشعبه تعداد
 4100 حاال و است رشد حال در سرعت به استارباکس. دارد فروشگاه 3000 حدود حاال کرد، باز فروشگاه 2000 تعداد

 از بعد اکنون چین. دندکر کسب بزرگی هايتوفیق اَپل مانند غربی فناوري هايشرکت. دارد چین شهر 160 در فروشگاه
 . شودمی کسب کشور این از اَپل درآمد درصد 20 حدود و است اَپل بزرگ زاربا سومین اروپا و امریکا

 قرار دارند، ینچ در ردپایی که هاییشرکت سایر میان در نیز Texas Instruments و ،Intel، Dell هايشرکت
 در)  ساختمانی و منزل زملوا(  Home Depot و ،) غذایی Trade Joe's  ( مارت،وال مانند فروشندگانی. گیرندمی

 و ،Gucci نایک، مانند پوشاك و کفش هايشرکت براي درآمد مهم منبع یک چین. دارند فعالیت آنجا
Abercrombie &Fitch دارند فروش ینچ در که مصرفی کاالهاي توجه قابل هايشرکت سایر. آیدمی حساب به نیز 

 و ،Avon، Colgate Palmolive، Tyson، Nabisco، Kellogg's، Danone، Conagra: از اند عبارت
Tupperware.جانسون، اند جانسون بهداشتی هايمراقبت زمینۀ در Pfizer، و Eli Lilly اند فعال نیز . 

 میتسوبیشی، تویوتا، نیژاپ خودروسازان مثال براي. اند فعال چین در نیز غیرغربی چندملیتی هايشرکت از زیادي تعداد
 .دارند عمناف و عالقه نیز کیا و جی، ال هیونداي، سامسونگ، جنوبی؛ کرة چندملیتی هايغول و سوبارو،
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 ،Huawei، Datang Telecom لنوو، ،DJI innovations، Haier جمله از اندداشته سریعی رشد هاشرکت برخی
 .NIO برقی خودروهاي سازندة و

 هواپیماهاي و تصویربرداري هايپرنده اعانو که DJI شرکت. است دالر میلیارد یک از بیش لنوو شرکت خالص درآمد
   .است داشته سریعی رشد گسترش حال در بازار دلیل به سازدمی سرنشین بدون شوندة هدایت

  investopedia.com  2020 فوریه 3

 درصد 10 و دالر میلیارد 10 از بیش رسید؛ سطح و حد باالترین به شانگهاي در شده جذب خارجی سرمایۀ گذشته سال
 .قبل سال از تربیش

 ايمنطقه دفتر 50 و شد گذاريسرمایه دالر میلیون 52 روزانه میانگین طور به شانگهاي شهر دولتی مقامات گزارش به
 .شدند مستقر شانگهاي در چندملیتی هايشرکت

 گهايشان در 2019 سال پایان تا خارجی توسعه و تحقیق مرکز 461 و چندملیتی شرکت 720 ايمنطقه دفاتر کل در
 .یافتند گشایش

 افزوده شانگهاي به قبل، سال از بیشتر درصد 21,5 جدید، گذاري سرمایه پروژة 6800 که دهندمی نشان رسمی آمارهاي
 .افزایش درصد 7,1 با است شده برآورد دالر میلیارد 50,25 خارجی سرمایۀ پیمانکاري مبلغ و مقدار. شد

 تجارت، اطالعات، خدمات حال عین در. داد ادامه خارجی گذاري یهسرما جذب در را خود پیشتازي تجاري خدمات
   xinhuanet.com  2020 ژانویه 10  .یافتند دست موزونی توسعۀ به مالکیت و مالی خدمات
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 چین در غربی معروف برندهاي از اينمونه

 
 shangxiajiu در راه پیاده خیابان

 
 ینچ در مارتوال امریکایی ايزنجیره فروشگاه
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 چین در لنوو فناوري چندملیتی شرکت ساختمان

 
 .جهان در بزرگترین است، دالر میلیارد 300 به نزدیک چین پوشاك و کفش بازار مالی گردش

 
.رسید عدد 3383 به چین در 2019 سال در دونالدمک هايرستوران تعداد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خارجی گذاري سرمایه و ملیتی چند هايشرکت

 قسمت دوم

 2019 سال المللی،بین بازار درآمد از شانسهم و چینی برتر هايشرکت

DJI   80 درصد 

Lenovo   75 درصد 

UBTech   60 درصد 

Huawei   47 درصد 

ZTE   43 درصد 

Petrochina   35 درصد 

Air China   33 درصد 

Midea   32 درصد 

China Eastern Airlines   32 درصد 

Xiaomi   28 ارآم سایت    درصد  statista.com  

 5 حدود قبل سال مشابه مدت به نسبت که رسید دالر میلیارد 13,17 به 2019 سال آخر ماهۀ سه در چین از اَپل درآمد
 هافصل سایر میان در خود حد باالترین به فصل این در اَپل درامد معموالً. داشت کاهش)  درصد 27(  دالر میلیارد

 .رسیدمی

 .کرد افت نیز ژاپن و اروپا در اَپل درآمد. بود دالر میلیارد 11,41 برابر 2019 سال سوم ماهۀ سه رد چین از اَپل درآمد
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 امریکاجدید  تجاري توافق مورد در که گفت و دانست موثر عملکرد این در را چین و امریکا بین تجاري تنش آیفون مدیر
 .است بینخوش چین و

 .بود مواجه قانونی هايچالش با Qualcomm شرکت برابر در همچنین اَپل

 مانند دیگري هايشرکت به را خود محصوالت و است امریکایی مخابراتی و ارتباطی تجهیزات و فناوري شرکت کوالکام[ 
 کند؛می عرضه غیره و نوکیا، جی،ال شیائومی، هواوي، سونی، سامسونگ،

  cnbc.com  2019 ژانویه 29 .]موبایل هايپردازنده و تراشه هايسیستم مانند محصوالتی

 جهانی درآمد از درصد. است سپتامبر آخر اَپل مالی سال تایوان، و کنگهنگ شامل چین؛ در اَپل بازار اندازة

 درصد 4 دالر، میلیارد 2,8: 2010 سال

 درصد 25 دالر، میلیارد 58,7: 2015 سال

 درصد 20 دالر، میلیارد 51,8: 2018 سال

  statista.com  2020 فوریه 18   درصد 17 الر،د میلیارد 43,7: 2019 سال

 .یافت دست خود فروش باالترین به 2018 سال در که کرد اعالم جهان هايکمپانی ترینبزرگ از یکی اَپل

 )( فروش درآمد دالر میلیارد 260 کل در)  2019 سپتامبر آخر تا 2018 سپتامبر آخر(  2019 مالی سال در شرکت این 
 بوده باالتر توجهی قابل طور به 2017 سال دالري میلیارد 230 درآمد از اما. بود کمتر قبل مالی سال از کمی که داشت
 .است بوده اخیر هايسال طی اَپل شرکت تولیدات از بخش سودآورترین اَپل آیفون هايگوشی. است

 کل از درصد 69,74 برابر که رسید خود حد باالترین به 2018 سال ماهۀ سه چهارمین در اَپل درآمد از آیفون سهم
  statista.com  2020 اوت 7 .بود جهان در اَپل فروش

 آیفون هايگوشی فروش

  kommandotech.com 2020 فوریه 11 دالر میلیارد 142: 2019 سال

 عدد میلیون 165,5 دالر، میلیارد 134,1: 2018 سال

 عدد میلیون 216,8 دالر، میلیارد 141,3: 2017 سال

 عدد میلیون 211,9 دالر، میلیارد 136,7: 2016 سال

 درصد به ،2019 سال چهارم ماهۀ سه در اَپل محصوالت درآمد سهم

 درصد 60,9 آیفون گوشی
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 درصد 13,8 خدمات

 درصد 10,9 محصوالت سایر

 درصد 7,8 مک

  knoema.com  2020 ژوئن 17 درصد 6,5 پدآي

 2,7 قبل سال همشاب ماه صادرات. کرد صادر چین از آیفون گوشی نمیلیو 3,2 تعداد 2018 دسامبر ماه در اَپل شرکت
 .بود عدد میلیون

 .یافت افزایش درصد 18 دسامبر ماه در اَپل آیفون هايگوشی فروش چین ارتباطات و اطالعات تکنولوژي آکادمی به بنا

 از کمتر دالر یلیاردم 5 که بود الرد میلیارد 13,17 چین در اَپل درآمد 2019 سال اول ماهۀ سه در اَپل گزارش به بنا
 .بود 2018 سال در مشابه دورة

 در مشابه دورة به نسبت درصد 9 معادل کاهشی و بود درصد 8 فقط 2019 سال سوم ماهۀ سه در چین بازار از اَپل سهم
 ،Vivo، Oppo هايشرکت آن از پس و گرفت جاي اول ردیف در بازار از درصد 40 داشتن با هواوي. داشت 2018 سال

Xiaomi، 2020 ژانویه 9 .گرفتند قرار  cnbc.com  

 .کرد صادر چین از آیفون گوشی میلیون 2,5 تعداد 2020 مارس ماه در اَپل

 مارس ماه در چین فون اسمارت موبایل هايگوشی صادرات کل چین ارتباطات و اطالعات تکنولوژي آکادمی به بنا
   .بود مترک 2019 مارس ماه از درصد 20 ولی فوریه ماه برابر سه مقدار این. بود عدد میلیون 21 برابر 2020

  reuters.com  2020 آوریل 14

 امریکا تسال برقی خودروهاي

 5 تسهیالت با وام)  الرد میلیارد 1,4(  یوان میلیارد 10 پرداخت براي چینی هايبانک از گروهی و تسال امریکایی شرکت
 .کردند توافق شانگهاي خودروسازي کارخانۀ در تسال قیبر خودروهاي تولید براي ساله

 حمایت تسال روژةپ این از شانگهاي دولتی مقامات. است امریکا از خارج در تسال خودروسازي واحد اولین کارخانه این
  cnbc.com  2019 دسامبر 23  .است خودرو بازار گشودن به دولت عالقۀ نشانگر که کردند

 دستگاه 42715 به دستگاه 16360 از و کرد برابر دو از بیش افزایش درصد 161 با 2019 سال در را خود فروش تسال
 از بیش تماالًاح(  اروپا فروش سطح از و است دستگاه 367500 جهانی فروش از کسري مقدار این حال این با. رساند
 .دارد فاصله)  دستگاه هزار 100
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 تولید برق با نیز خودروها این. [ یابد بهبود چین ساخت 3 مدل کمیلت با 2020 سال در چین موقعیت رودمی انتظار
   . ]شودمی محسوب مسکّن و زخم چسب نیز برقی خودرو. کنندمی حرکت فسیلی هايسوخت و سنگ زغال از شده

   insideevs.com  2020 ژانویه 18

 تسال برقی خودروهاي فروش

 دستگاه 97000: 2019 سال سوم ماهۀ سه

 دستگاه 112000: 2019 سال چهارم ماهۀ سه

 دستگاه 88400: 2020 سال اول ماهۀ سه

   statista.com   2020 سال   دستگاه 90650: 2020 سال دوم ماهۀ سه

  

  

 
 2018 سال اسکاالد، کادیالك تماشاي حال در چین خودرو نمایشگاه بازدیدکنندگان

 . ]اند گرفته یاد برق و زرق و گراییمصرف فقط غرب از گویا[  امریکا از تربزرگ بازاري چین
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 2019 نوامبر 22 چین، شانگهاي، در شده ساخته امریکا، تسال برقی خودرو از رونمایی

 ] ! کنند رفتار زیستی محیط خواهندمی سنگ زغال و فسیلی هايسوخت سوزاندن از شده تولید برق مصرف با[ 

 
 اَپل شرکت آیفون موبایل جهانی فروش نمودار



  
 

 
 

 107 گذاري خارجیهاي چندملیتی و سرمایهفصل هشتم: شرکت

 
 شانگهاي در امریکا گذاري سرمایه و چین وام با چین ساخت 3 مدل تسال برقی خودرو

 
 .سازندمی را جهان آیفون هايگوشی از نیمی آن در که جایی چین، در آیفون شهر
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 آیند؟می کجا از آیفون قطعات

 
 2019 اکتبر 23 چین شانگهاي در تسال امریکایی کارخانۀ بیرونی نماي
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 چین Zhengzhou در آیفون موبایل هايگوشی مونتاژ بزرگ مریکاییا کارخانۀ

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

   فصل نهم

حکومت و مردم، جامعه،



 

 

 

 

 

 

 

 

 حکومت و مردم، جامعه،

 قسمت اول

 .شوندمی متحد آنمن تیان میدان سرکوب از سال 30 گذشت از پس دیگر بار چین کارگران و دانشجویان

 همدیگر با ما: که گویدمی 2019 می 4 در پکن دانشگاه مارکسیست Qiu Zhanxuan دانشجویان انجمن سابق رهبر
 خواستار و آزاد 2018 دسامبر در بود، شده دستگیر قبالً که او. کنیممی نشینی عقب و رویم،می پیش کنیم،می مبارزه
 .شد کارگران و دانشجویان اتحاد

. شوند صداهم بود، اتحادیه تشکیل براي که جاسیک، شرکت کارگران اعتصاب با کردند تالش پکن دانشگاه دانشجویان
 شدند، دستگیر هاآن. آمدند چین جنوب به سرکوب و ستم تحت کارگران از حمایت براي نیز هادانشگاه سایر دانشجویان

 .شدند ناپدید کیو مانند دیگر تعدادي و شدند، آزاد شماري

 سابق طلب اصالح عضو او. شد شروع Hu Yaobang مرگ از پس 1989 آوریل در پکن دانشگاه دانشجویان تظاهرات
 .بود چین کمونیست حزب

 سراسر کارگران مرور به. بودند بیشتر برابري و اجتماعی آزادي و دموکراسی، و سیاسی اصالحات خواستار دانشجویان
 متوجه بعد اما. بودند جنبش نفرونشاند نگران و نداشتند باور حمایت این به ابتدا دانشجویان. پیوستند جنبش به چین
 برابري و دموکراسی با سوسیالیستی هايایده تحقق: کنندمی مبارزه هاخواسته همان براي چین شهروندان تمام که شدند
 .بیشتر

 نیروي اعزام با نامید،می انقالب ضد کمونیست حزب که آنچه براي آنمن تیان میدان در دانشجویان آمیزمسالمت اعتصاب
 .یافت خاتمه جوالي 4 و 3 در نفري هزار 200 نظامی

 بازار از و نیافته دست سوسیالیستی رؤیاي به که ايجامعه در عدالت و برابري اند؛ مطرح امور همان دیگر بار امروز
 .است خشمگین کاپیتالیستی
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 دسترس زا دور رکارگ میلیون 300 از بیش براي پینگ جین شی " چین رؤیاي " چین، سریع اقتصادي رشد وجود با
 و اعتصاب حق هنوز. است رو یشپ در درازي راه. افکند مخاطره به را رژیم ثبات تواندمی دانشجویان فعالیت. نمایدمی

 جنسیتی رابريب و کار، محیط ایمنی و بهداشت دستمزد، پرداخت عدم براي کارگران. ندارد وجود کارگري تشکل ایجاد
 .کنندمی مبارزه

 دستگیري، و اخراج احتمال علیرغم کارگران. کرد ثبت اعتصاب 1701 تعداد 2018 سال در CLB ینچ کارگري بولتن
 هفته در وزر 6 و شب 9 تا صبح 9 از کار معنی به 996 اخیر جنبش. اند شده فعال بسیار شدن نیست به سر حتی و

 تنبیه و توبیخ از که شودمی نیز بابا علی شرکت قدرتمند مرد ماجک کردن محکوم شامل جنبش این. شودمی نامیده
  theconversation.com  2019 ژوئن 3  .کندمی طرفداري کارگران

 ثروتمند اشراف انهخ قیمت افزایش و امالك حباب مثالً. پوشاندمی را چین بزرگ مسائل امریکا و چین اقتصادي جنگ
. ندنیست اعتماد قابل اقتصادي لحاظ به هاپروژه. دهدمی ادب به خانواده تشکیل براي را جوانان رؤیاي وضعیت این و پروردمی

 .گذارندمی بجا بدهی انبوهی و ترکندمی هاحباب که است این. دارند ايجانبه چند اثرات ولی کنندمی ایجاد شغل و درآمد

. است سخت دوربرآ متاسفانه].  داخلی ناخالص تولید[  درصد 47,60: دارد وجود کوچکی عدد است؟ چقدر چین بدهی
 الح این با. دهدمی وام یگرد بخش به دولت از بخشی یعنی. دهندمی وام دولتی قراردادهاي به و اند دولتی هابانک زیرا

 هیبد و داد ارائه پیش سال که المللیبین اعتبارات انستیتو تخمین مانند. دارند وجود نیز غیررسمی هايتخمین شماري
 پتانسیل و کنندمی دایجا تمرکز اعتباري هايریسک. کرد اعالم درصد 300 داخلی ناخالص دتولی به نسبت را چین دولت

  forbes.com  2019 جوالي 27  .برندمی باال را سیستماتیک فروپاشی

 فساد

 حکومت نبودن یا دنبو صالح و سالم ارزیابی هاينشانه و هاشاخص از یکی کشوري هر در مالی فساد مقدار و وجود
 ،.. ) و احزاب و انتقاد و هارسانه و بیان آزادي و صنفی هايتشکل آزادي(  دموکراسی ايجامعه در چنانچه. هاست

 وجود)  رخوديغی و خودي روش جاي به(  ساالريشایسته و شهروندان حقوق برابري عمومی، و اجتماعی مشارکت
 اب مبارزه بنابراین. شودمی هبست استفاده سوء و فساد راه هم و کندمی رشد گراییجمع و عمومی اخالق هم باشد، داشته
 .هاست معلول با مقابله فساد

 :شودمی ارائه بشر حقوق باندیده سازمان گزارش از قسمتی شدة خالصه جا این در

 بشر حقوق باندیده ،2018 سال در چین رویدادهاي

 کنار با 2018 مارس 8 در اساسی قانون اصالحیۀ از پس نامحدود حکومت براي را خود قصد پینگ جین شی جمهور رئیس
 .است ینگپ جین شی فرمانروایی تحت سلطه افزایش مظهر حرکت این. داد نشان جمهور رئیس هايمحدودیت گذاشتن
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 ناپدید چین به برگشت حین عمومی امنیت وزارت مقام قائم و اینترپل رئیس Meng Hongwei 2018 اکتبر ماه در
 هايرسانه اینترنت، بر شدیدي کنترل دولت. کنندمی تحمل را خودسرانه هايبازداشت همچنان بشر حقوق مدافعان. شد

  . دارد هادانشگاه و عمومی،

 وسیعی مقیاس در دولت 2018 سال در. گیردمی کار به را مردم داشتن نظر تحت هايسیستم ايفزاینده طور به دولت
 تحت اطالعات این. داد ادامه صدا نمونۀ و DNA شامل افراد)  جیسن زیست(  بایومتریک مشخصات آوريجمع به

 .شودمی گرفته کار به عملی یا قانونی خصوصی حریم از موثر حفاظت و رعایت بدون " اجتماعی اعتبار سیستم " عنوان

 آزار از که ندبگوی مردم به تا کردند پیماییراه زنان از تعدادي Me Too جنبش به تازه روح دمیدن با 2018 سال در
 به اجازه دادن سال، توافق تنها. کرد خفه را آن از برخواسته عمومی خشم دولتی سانسور اما. اند آمده ستوه به جنسی

Liu Xia  بیوة و هنرمند Liu Xiaobo براي خانگی غیرقانونی حبس سال 8 از پس جوالي ماه در نوبل، جایزة برندة 
 گزارش[ .شدند منع مخالفت و زدن حرف و پکن کمپین در شرکت از او بستگان اما .بود آلمان به رفتن و کشور از خروج
  hrw.org  بشر حقوق بان دیده

 198 میان در ردیف و 100 از امتیاز شفافیت، المللیبین سازمان فساد مشاهدة شاخص در کشور چند موقعیت و امتیازها
 کشور

 86 امتیاز ،3 ردیف: فنالند

 77 تیازام ،12 ردیف: کانادا

 69 امتیاز ،23 ردیف: امریکا

 41 امتیاز ،80 ردیف: چین

 41 امتیاز ،80 ردیف: هند

 28 امتیاز ،137 ردیف: روسیه

  transparency.org  2019 سال[ 23 امتیاز ،146 ردیف: ایران

)  افراد ريگذاسرمایه و ثروت مدیریت(  دارایی مدیریت دولتی شرکت قبلی رئیس Lai Xiaomin مالی فساد جزئیات
 .است برانگیز تعجب حقیقتاً

 میلیون 259(  یوان میلیارد 1,8 مقدار به رشوه گرفتن به پیش هفتۀ Huarong دارایی مدیریت شرکت سابق مدیر الي
 یووان میلیون نیم روز هر میانگین طور به دهه یک طی دیگر عبارت به. کرد اعتراف 2018 تا 2008 هايسال بین)  دالر

 .شد کشف نقد پول نیز)  دالر میلیون 39(  یوان میلیون 270 حدود او از. است هگرفت رشوه
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 و همسر چند داشتن به همچنین الي. بود گرفته هدیه هنري و قیمتی اشیاء امالك، لوکس، هاياتوموبیل زیادي مقدار او
 .شد متهم ناسالم روابط

. بگیرد کالن هايوام و دهد، امانج کاري هر توانستمی ،نداشت وجود او هايفعالیت بر نظارتی هیچ که گویدمی الي
   .بود او فردي فرمانروایی براي ظاهري پوشش هوآرونگ شرکت دولتی ساختار که داد نشان الي سقوط

  scmp.com  2020 اوت 17

 .شد برابر دو 2019 سال در چین در فساد به محکومان تعداد پکن عالی دادستان گزارش به بنا

 90 تعداد این. رفتندگ قرار قانونی پیگرد تحت 2019 سال در فساد دلیل به نفر 18585 نیز پارلمان ساالنۀ زارشگ به بنا
 .است قبل سال از بیشتر درصد

 یوننان استان حزب سابق رئیس شامل بودند؛ کمونیست حزب کادرهاي وزارتی یا استانی مقامات از مورد 16 تعداد این از
Qin Guangrong بود شده متهم رشوه گرفتن به که. 

 Sun و سازي کشتی کارخانۀ سابق اجرایی مدیر Hu Wenming شامل فساد ضد کمپین درشت دانه جدید مورد
Lijun گرفتند قرار بازجویی تحت قانون گذاشتن زیرپا براي دو هر که بودند ملی امنیت وزارت مقام قائم. 

 .شدند داده لتحوی دادستانی به بازجویی براي که داشت افزایش درصد 50 کمونیست حزب با مرتبط موارد گذشته سال

 تعداد 2019 سال انپای تا رشوه و فساد، تخلف، با مرتبط دادگاه و محاکمه 25000 طی خلق، عالی دادگاه گزارش به بنا
   japantimes.com  2020 می 26[ .شدند محکوم نفر 29000

 
 1989 لسا در آنمن تیان میدان هاياعتراض مناسبت به کنگهنگ در 2019 می در خواهدموکراسی فعاالن تظاهرات
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 دستمزد به اعتراض در شرکت این کارگران ؛ Jasic جاسیک چینی شرکت کارگران دستگیري علیه دانشجویان شامل فعال 40 از بیش تجمع

 . بودند اتحادیه تشکیل درصدد نامتعارف کار شرایط و کار، طوالنی ساعات پائین،

 
 2019 – 1919 چین در دانشجویی جنبش قرن یک کتاب
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.کرد اعتراف 2018 تا 2008 هايسال بین رشوه گرفتن به Huarong دارایی مدیریت دولتی شرکت سابق مدیر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حکومت و مردم جامعه،

 قسمت دوم

 کشورها، دیگر با فاحشی تتفاو و فاصله که گفت توانمی و است پائین بسیار چین در جنایت و جرم مقدار و میزان
 .دارد غربی کشورهاي با بخصوص

 به 1999 سال در فقره 25983 از تدریج به هاقتل شمار. داشت نزولی سیر همچنان اخیر هايسال طی عمد قتل آمار
 .یافت کاهش 2018 سال در فقره 7525

 :هاقتل آمار

 13410 برابر 2010 سال

 9200 برابر 2015 سال

 7525 برابر 2018 سال

 knoema.com  جهانی آمار اطلس

 :2018 سال در چین خلق عالی دادگاه به ارجاعی موارد آمار

 34794: تعداد

 درصد 22,1: رشد نرخ

 31883: یافته ختم و شده دادرسی موارد

 درصد 23,5: رشد نرخ

  چین عالی دادگاه دولتی سایت
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english.court.gov.cn 

 .است کمتر 2008 لسا از درصد 30 تعداد این. رسید ثبت به اروپا اتحادیۀ در 2018 سال در عمد قتل فقره 3993 تعداد

 .داشت کاهش درصد 34 برابر 2012 سال به نسبت 2018 سال در اروپا اتحادیۀ در شده ثبت سرقت

 ec.europa.eu  2020 جوالي

 ): جدول باالي رشه پنج(  2018 سال در نفر هزار 100 هر در قتل تعداد اساس بر جهان خیزجرم شهر 50 بندي رده

 Los Cabos  111.3 مکزیک

 Caracas  111.2 ونزوئال

 Acapulco  107 مکزیک

 Natal  102.6 برزیل

 La Paz  84.8 مکزیک

 جاي التین آمریکاي زا خارج ردیف باالترین در که شهري. دارند قرار التین آمریکاي در جهان خیزجرم شهرهاي بیشتر
. دارد قرار 13 ردیف در نفر هزار 100 هر در قتل 60,59 با که است آمریکا میسوري ایالت St. Louis شهر گرفته،

 .است شده واقع 40 ردیف در 39,7 نرخ با دیترویت

. گیردمی صورت مسلحانه هايدرگیري و اسلحه قاچاق و مخدر مواد قاچاق دلیل به التین آمریکاي در خشونت از بخشی
. اند رسیده قتل به رمخد مواد با ارتباط در مکزیک در نفر 38000 حدود 2012 تا 2007 ايهسال بین زنندمی تخمین

   .است گذاشته تاثیر آمریکا به ناآرام شهرهاي از مهاجرت بر التین آمریکاي در خشونت حال عین در

  statista.com  2020 سال

 ): جدول باالي شورک پنج(  صلح جهانی شاخص اساس بر جهان آمیزصلح کشور 20 بندي رده

 1,08  ایسلند

 1,2  نیوزیلند

 1,25  پرتغال

 1,27  استرالیا

 1,28  دانمارك



  
 

 
 

 119 فصل نهم: جامعه، مردم و حکومت

 میزان به المللیبین هايشاخص. اند المللیبین و داخلی هايشاخص بر مشتمل بندي رده این ارزیابی هايشاخص
 از مالی کمک با که کشورهایی مثال براي. است استوار منازعات حل براي دولتی هايتالش یا نظامی درگیري
 تولید از هاآن نظامی هايهزینه سهم که کشورهایی از بیشتر کنندمی پشتیبانی ملل سازمان آمیزصلح هايمأموریت
 نیافت راه فهرست این باالي کشور 20 به هرگز آمریکا متحد ایاالت. شوندمی قلمداد آمیزصلح باالست، داخلی ناخالص

 .است بوده داخلی ناخالص تولید از نظامی هايهزینه درصد آن دالیل جمله از که

 دست مطلوب سطح به آمریکا هم جا این در. دارد تمرکز زندانیان شمار و جرم، خشونت، مقدار بر داخلی هايشاخص
 statista.com  2020 سال .یابدنمی

 کشورها در بزهکاري و جرم)  ضریب یا مقدار(  نرخ

 .آیدمی دست به هزار 100 در آن حاصل ضرب و جمعیت بر جرایم تعداد تقسیم زا بزهکاري و جرم نرخ

 در مثالً. دارند تفاوت ایالت به ایالت آمریکا در خشن جرایم. است شده برآورد 46,73 آمریکا در بزهکاري و جرم نرخ
 .است پائین ورموت و شایر،همپ ماین، هايایالت در و باال سیتنه و آالسکا هايایالت

 .دارند پائینی بزهکاري و جرم نرخ نیوزیلند و ژاپن، نروژ، دانمارك، سوئیس، کشورهاي

 :دیگر کشور چند انضمام به دارند، جهان در را بزهکاري و جرم سطح باالترین که کشوري 9

 84,49  ونزوئال.  1

 81,93  پاپوا نو گینه.  2

 77,49  جنوبی افریقاي.  3

 76,23  افغانستان.  4

 76,11  هندوراس.  5

 73,19  توباگو و ترینیداد.  6

 68,88  برزیل.  7

 68,15  پرو.  8

 67,96  السالوادور.  9

 49,03  ایران. 42

 46,73  آمریکا. 50



  
 
 

 120 اقعیت هایی از چینو 

 41,7  روسیه. 67

   36,7  چین. 83

  worldpopulationreview.com  2020 سال

 چین در بشر حقوق

 المللبین عفو سازمان گزارش

 هابدرفتاري یرسا و شکنجه، غیرمنصفانه، هايمحکمه با قضایی نظام. است مواجه سیستماتیک سرکوب با بشر حقوق
 .دارد قرار دولتی سرّي و شده بنديطبقه اطالعات ردیف در هنوز مرگ مجازات کاربرد. کندمی ایجاد مزاحمت همچنان

 و اویغور طقۀمن در بخصوص " تروریسم با زهمبار " یا " طلبی جدایی با مبارزه " منسوخ و کهنه لواي تحت سرکوب
 مناطق این درمانی و بهداشتی و رفاهی امکانات تبعیض، وجود دلیل به. داشت بیشتري شدت تبت پرجمعیت مناطق
 .آورندمی روي نامناسب و غیررسمی منایع و مسیرها به ناگزیر خود نیازهاي تامین براي هاآن. است ناکافی

 و هاخانه به یورش و مستقل NGOS غیردولتی هايسازمان و بشر حقوق مدافعان تعقیب و اذیت، و رآزا تهدید، به دولت
 و جابجایی در محدودیت و بازداشت، آزار، پلیس، مزاحمت با بشر حقوق مدافعان هايخانواده اعضاي. داد ادامه کار دفاتر
  .اند مواجه سفر

 بستن با مه آورد؛ دست به زیست محیط از حفاظت در پیشرفت ريمقدا بشر، حقوق از ناشی مشکالت بحبوحۀ در چین
 نوبج آسیاي سبز صلح اطالعات به بنا. گازها انتشار براي محدودیت اعمال با هم و کننده،آلوده هايکارخانه نوسازي یا

 .نیست جهان آلودة شهر 100 میان در دیگر پکن ،هوا کیفیت جهانی سازمان و شرقی

 قضایی نظام

 کمونیست زبح رهبري تحت مطلقاً باید حقوقی سیستم که کرد تاکید پینگجین شین جمهور رئیس فوریه هما در
 .ماند باقی حزب کنترل تحت وسیعی صورت به قضایی نظام و قانون اجراي ترتیب بدین. باشد

 خطر و ساخت مقدور ار مالقات اجازة بدون هايبازداشت رویه این. کرد قانونی را خودسرانه و مخفیانه بازداشت چین
 یا ناپدید جدید مورد 20 ملل سازمان ویژة کارگروه. داد افزایش را فشار تحت هاياعتراف و خشونت، بدرفتاري، شکنجه،

 بخشودگی با آمده،در اجرا به فوریه ماه از که جدیدي مقررات. یافت می ماه تا فوریه ماه از فقط را شده نیست سربه
 باز شپی از بیش را هاآن دست ها،سازمان یا افراد منافع یا اموال به آسیب نوع هر قبال در پلیس افسران قانونی مسئولیت

 .گذاشت
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 بیان آزادي

 تمام گیريسخت با مقامات. کرد بیشتر را هاانجمن و آمیز، مسالمت هايتجمع بیان، آزادي هايمحدودیت دولت
 ثبت سیستم چهره، شناسایی اینترنتی، هايشرکت و خاص لوژيتکنو کمک با. کردند سانسور را اجتماعی هايشبکه

 .دارند نظر تحت را مردم دیگر بزرگ هايداده و مشخصات و اسامی،

 اجتماعی اخالق نهادن زیرپا و اذهان تشویش هايعنوان با اطالعات انتشار مجازات مقررات نویسپیش جوالي ماه در
 توئیتر در بودن فعال براي و اند شده بازداشت و تهدید که کردند گزارش هاشبکه کاربران ژانویه ماه در. شد پیشنهاد

 را سایبري فضاي بر خود کنترل پیوسته چین. است ممنوع چین در توئیتر اجتماعی رسانۀ از استفاده. اند گرفته هشدار
   amnesty.org  2019 سال  .است داده گسترش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .است باقی نانهمچ حکایت دفتر، این آمد پایان به

 سخن پایان

 سمت به محوريکلیشه و داوريپیش از ايذره را مخاطب باشم توانسته گیرنفس کار و مجموعه این در اگر
 1399شهریور  .داشت خواهم رضایت احساس بدهم، سوق کشورها ارزیابی در نو معیارهاي و محوريشاخص

  .بود نتریشایسته و ترینمعصوم که او، براي و او یاد به
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 :ضمیمۀ یک

 گاو گوشت صادرات قربانی آمازون، هايجنگل

 بیشتر هرچه صادرات و تولید و دامداري گسترش دارد؛ گوناگون هايعلت برزیل بارانی هايجنگل درختان قطع و تخریب
 کشورهایی چه هاجرم شریک واقع در و اصلی خریداران و کنندگانمصرف ببیینم. اند اصلی هايعامل جمله از گاو گوشت

 :اند

 .رسید دالر میلیارد 7,449 به و زد رکورد چین افزایش به رو تقاضاي با 2019 سال در برزیل گاو گوشت صادرات

 :2019 سال در دالر میلیون به برزیل گاو گوشت صادرات مقصدهاي

 2685,6 چین

 1110,7 کنگهنگ

 614 اروپا اتحادیه

 484 مصر

 424,9 شیلی

 319,2 ریکاام متحد ایاالت

 264,2 عربی متحد امارات

 232,3 روسیه

 228,2 ایران

 144,1 سعودي عربستان

  statista.com  2020 سال    1149,2 سایر

 گوشت تولید

 این. رسید تن میلیون 327 به 2018 سال در افزایش درصد یک با)  طیور و خوك، گوسفند، گاو،(  گوشت جهانی تولید
 .گوسفند گوشت در کمتر و بود طیور و خوك، گاو، گوشت در بیشتر افزایش

 .داشت تعلق امریکا و روسیه، فدراسیون اروپا، اتحادیه استرالیا، کشورهاي به تولید افزایش بیشترین

   .دارند را گوشت سرانۀ مصرف ترینپائین افریقا و گوشت سرانۀ مصرف باالترین شمالی امریکاي
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 OECD/FAO 2019:  منبع

 چین در گوشت مصرف

 شتاب ینچ در گوشت مصرف زیست، محیط و انسان سالمتی به زیاد مصرف آسیب و گاو گوشت قیمت افزایش وجود با
 .شودمی آدم شدن قوي باعث گاو گوشت خوردن که معتقدند هاچینی. است گرفته

 بیشتر تن 23700 ؛کرد وارد گاو گوشت تن میلیون یک 2018 سال در چین. شودمی تامین واردات با روزافزون تقاضاي
 جهش تن هزار 320 به تن هزار 58 از چین به برزیل گاو گوشت صادرات 2018 تا 2015 هايسال طی. 2010 سال از

 .گرفت قرار هاچینی میز روي آرژانتین و اروگوئه گاو گوشت صادرات درصد 50 حدود 2018 سال. یافت

 زیستی محیط هايهزینه

 گاز حیوانات سایر ورشپر از بیش گاوداري. دهدمی افزایش را هادامداري از گیآلود و کربن انتشار گاو گوشت مصرف
 طیور تولید برابر 3,5 و دگوسفن گوشت کیلو یک تولید برابر دو گاو گوشت کیلوگرم هر تولید. کندمی متصاعد ايگلخانه

 .کندمی ایجاد ايگلخانه گاز خوك یا

 که دهدمی شانن WRI منابع جهانی انستیتو اطالعات. است چین گاو وشتگ واردات اصلی کنندة تامین جنوبی امریکاي
 تبدیل براي آمازون هايجنگل از وسیعی هايعرصه. هاست جنگل تخریب و زدایی جنگل اصلی عامل گاو گوشت تولید

 مرتبط دامداري هب مستقیم غیر و مستقیم خواريجنگل و تراشیجنگل چهارم سه برزیل در فقط. اند رفته بین از مرتع به
 .گیردمی صورت برزیل از جهان گاو گوشت صادرات درصد 20 و دارد گاو رأس میلیون 209 از بیش برزیل. است

 دولت، ستزی محیط بازرسان 2018 سال ژوئن در. اند شده برابر سه اخیر دهۀ سه طی نیز چین گاوداري واحدهاي
 که یافتند چین استان ترینشمالیدر  Heilongjiang گاوداري رد گازها انتشار مقررات از شدیدي هايتخلف و تخطی
   chinadialogue.net  2019 آوریل 3  .دادمی نشان را مرتع به شده تخلیه هايآب آلودگی و کود زیاد مصرف
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  ضمیمۀ دو:

 هاي بارانی برزیل و اندونزي و نقش چینتخریب جنگل

 چین به پالم روغن و گوشت و سویا راتصاد براي هاجنگل نابودي

 !نبودند آگاه هاجنگل به پالم روغن واردات و تولید اثرات و خطرات از چینی هايشرکت که است مدعی چین

 پالم روغن به جهانی فزایندة تقاضاي اثر بر آسیا شرق جنوب در بارانی هايجنگل از وسیعی هايعرصه اخیر هايدهه طی
 است گرفته صورت مالزي و اندونزي در پالم روغن تولید و کشت براي زداییجنگل بیشترین. انددهش تراشیپاك و محو
 .کنندمی تولید را جهان پالم روغن درصد 85 هم با که

 بالیاي تشدید با تواندمی و کندمی مواجه اقلیم تغییر بزرگ ریسک با را کارها و کسب تمام پالم تولید براي تراشی جنگل
 .بیانجامد تولید کاهش به هوایی و آب الگوهاي تغییر و طبیعی

   .است جهان در پالم روغن بزرگ کنندة مصرف سومین و پالم روغن بزرگ کنندة وارد دومین چین

  chinadialogue.net  2020 ژوئن 24

 .بگیرند عهده به را جهانی زداییجنگل از خود مسئولیت و سهم باید چینی هايشرکت

 از مربع کیلومتر هزاران جان به آتش. است وقوع حال در استوایی هايجنگل در اجتماعی و محیطیتزیس ايفاجعه
 .برزیل و اندونزي در زمین هايریه جان به است؛ افتاده بارانی هايجنگل

 جعهفا این. کشدمی آتش به را اندونزي و برزیل هايجنگل گوشت، و پالم، روغن سویا، براي افزایش به رو تقاضاي
 بیشتر اراضی تصاحب منظور به هاسوزيآتش این که است حاکی شواهد. باشد داشته طبیعی علت و منشاء تواندنمی
 محصوالت براي تقاضا باالترین مسئول چین یعنی آسیا اقتصاد بزرگترین و دهندمی روي پروريدام و کشاورزي براي

 .گاو گوشت و پالم روغن و سویا مانند اند،شده زداییجنگل اراضی
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 اراضی مربع ومترکیل  هزار 40 معادل که کرد، صادر چین به پالم روغن تن میلیون 4,17 مقدار 2018 سال در اندونزي
 .است شده زداییجنگل

 افزایش با سرعت به گاوداري. دهدمی رخ دام پرورش و چراگاه به استوایی هايجنگل تبدیل براي سوزيآتش برزیل در
 سال در ردال میلیون 939 به 2010 سال در دالر میلیون 5 از گوشت صادرات و یافت گسترش گوشت به چین تقاضاي
     asia.nikkei.com  اکتبر 23   .رسید 2017

 برزیل در نفوذ داشتن علیرغم آمازون در زداییجنگل قبال در چین سکوت

 طرفین. شد تشکیل تجاري هايهمکاري توسعۀ بر تمرکز با پکن در 2019 اکتبر 25 در برزیل و چین جانبۀ دو نشست
 با آیدمی نظر به اما. بود برزیل گوشت صادرات افزایش براي ايکمیته تشکیل شامل که  کردند امضا ايماده 8 توافقی
 سپرده فراموشی هب زیست محیط سبز، توسعۀ به چین تعهد از نگرانی تشدید و آمازون هايجنگل فزایندة تهدید وجود

 بزرگترین حیات تواندمی – معدنی و کشاورزي اقالم سایر و سویا، گاو، گوشت ویژه به – چین به برزیل صادرات درش. شد
 .افکند مخاطره به را جهان بارانی هايجنگل

 سال. دارد برزیل زيکشاور اقتصاد بر اثرگذاري در منحصربفردي موقعیت برزیل تجاري شریک ترینبزرگ عنوان به چین
 .برزیل صادرات کل چهارم یک با برابر رسید؛ دالر میلیارد 64 به چین به برزیل اتصادر 2018

 و کرد جلب را جهانی امعۀج توجه گرفت، اوج 2019 اکتبر از که زداییجنگل تشدید و آمازون هايجنگل سوزيآتش
 .درآورد صدا به را خطر زنگ

 درصد 42 که دهدمی نشان موجود آمار. بلعیدند 2018 سال در را برزیل گوشت صادرات درصد 44 کنگهنگ و چین
 اصلی محرك و منشاء سویا و گوشت. است شده چین روانۀ 2017 و 2013 هايسال بین برزیل سویاي صادرات

   international.thenewslenz.com  2019 نوامبر 10  .آیندمی حساب به آمازون در زداییجنگل

  
  .... به پالم روغن صادرات هم بعد اندونزي؛ تان،مانکالی مرکز در پالم نخل رختاند با شده کارينهال و سوخته جنگل
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  پالم روغن تولید و نخل کشت براي اندونزي تانمانکالی جنوب استوایی هايجنگل در در هابازمانده آخرین فروافکندن

  
  .بود چین به سویا دانۀ صادرکنندة ترینگبزر برزیل 2018 سال ، 2018 سال در چین در سویا مصرف و واردات، تولید،
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  2019 اکتبر 25 پکن، در برزیل جمهور رئیس بولسوانا به آمدگوییخوش مراسم



  
 

 

  1 ضمیمه 

   

 ن،چی دولت گزارش به بنا. است چین در کار و کسب اصلی هايبخش از یکی وحش حیات قاچاق سیاه بازار
(  رسدمی نفر میلیون 14 به آن در شاغل انسانی نیروي و است دالر میلیارد 74 بازار این تجارت و مصرف ارزش

 وحش حیات قاچاق مورد یک روز 9 هر میانگین طور به چین گمرك مقامات اخیر سال ده طی).  2020 فوریه 26
 انواع میان در. اند معمول موارد از خفاش و فیل، عاج ببر، پوست خرس، صفراي کیسۀ و پنجه. اند کرده ثبت
 ادعا. دارد قرار بازار این اول صف در چین و دارد بزرگی سهم جهان در پنگولین قاچاق وحش، حیات هايگونه

 .است لذیذ بسیار آن گوشت و دارد درمانی و دارویی خواص پنگولین هايپولک که شودمی

 و زنده پنگولین 2405 حاوي که اندکرده ثبت پنگولین قاچاق مورد 209 چین مقامات 2016 تا 2007 هاي سال بین
 چین شهروندان از گروهی 2018 سال. است یخ کوه نوك تازه این که معتقدند بسیاري. بود مرده پنگولین 11419

 از لوکی هر قیمت گزارش این به بنا. دادند گزارش مقامات به را پنگولین تجارت غیرقانونی هاي فعالیت از گزارشی
 دالر 635 کیلویی به چین داخل در مجدد فروش از پس و دالر 101 قاچاق بازار در وارداتی کیلویی 5 پنگولین یک
 توان هاییگروه و کسانی چه راستی. رسدمی دالر 3174 تا بشقاب داخل و سرو آمادة پنگولین قیمت. رسد می

 دارند؟ را هاییهزینه چنین


