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در موقعیتی که کشووور می ی ی غ رین انوویایتنین تحنیمهیی قتصوویدی ر غ نیا
منی ی و متحد اش تجنبه میکند و بحن نهیی پنشووریر غینوو بومی و سووییسووی و
قتصوویدی و وینوع لی مگین و مهلک کنوای مندم ر درمیاده و کمتو ن کنده اتشوویر
وین یش اهوییی بناویموهی هر ویریهیی نیمع ( 52سوووی هی ین ن و ین ایک ی ی غ
موضوولی

برنسویغ ین دور ن شده س ا غ ننی که تیکنون یر وب بت یر «یک

کرنبند  -یک ر ه» مرنیی شوو

گینی تفیهمایمههی و قن رد دهی بی دیگن کشووورهی بوده

س  ،در مقی هی حیضن ،غ منظن یک کیرگن غین بومبیور به دردرههی و اقدهییی که
در مورد ین « بت یر» ونود د رد میپند غما
اوشوتهی حیضن در تلیش س
غینو

بی تونه به د دههییی که غ نیا

کنشگن ن محیط

و ععی ین کیرگنی و نتریلی کشوورهیی سیییی و عنیقییی منتشن شده س

اشوووین دهد «یک کرنبند – یک ر ه» و تفیهمایمههی و معیملیتی که در ین یر وب
گنعته اد پنوژههییی هنوتند سنمییهمحور بی اگیکهی سود و بی روی ند صنعتی

شو

مشوویصووی شو

گنعته اد ،اه یک روی ند نتریلی پیشوونوا « بت یری» سو

عک یش تو ید صونعتی بی اگیکهی سوود مت ی سو ا پنوژه ی س
عنمیادهی غ بی ی و تح
دراتیجه بیلث تینی

قو این بیغ ر بن ی اریش

که بن

غ طنیق سیبتیر

بیشتن و گنتنش قتصیدی بیشتن و

بیشتن محیط غین

میشود و بی اقض حقوق بتد یی کیرگن ن

و اینوی کیرهرن ه سووو ا به ین سووور

به نین تفیهمایمههیی در غ مدتی که حق

حروییو

دو هی ر غ تو ید

ضوووعیف د بلی و محلی بود افی میکند و بیعتیر

صولی ش هرین گوی توسعهی قتصیدی و بحن ن عنین و تجنبهشدهی سنمییهد ری
رنب و شوووروی دههی  0391به بعد س و

بیید به دیدهی شووک و تندید و اتقیدی

اگیه کندا
در بیش مقدمیتی سند هر یری نیمع ین ن و ین مده س :
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«ااا ین سووند تنسوویمکنندهی عصوولی ندید در سوومهن منیسووری
سووویییی ین و ین ن و گیمی م جن نه
تعریق رو بط دونویاروه و تقویو

دو تردن بکر

تحقق ر دهی مشوووتنه رهرن ن در نه

هر ویریهویی دو نیاره در غمینههیی میتلف در

چارچوب ابتکار « کمربند  -راه » میبیشدااا»
بت یر «کرنبند -ر ه» یی پنوژهی «یک کرنبند – یک ر ه» یی «نیدهی بنیشووم قنن
بین وی م» ،پنوژه ی س
شوی نین پین

ر هرندی که اینتین بیر توسط رئیسنرهور کشور ین،

در سوی  5109مطنح شوودا ین بت یر در سوی  5102توسووط هی

منککی حکب کرواینو

ین به تصووی

رسویدا سومس لرلییتی شدن ن بی تأمین

سونمییهگذ ری کلین یک تنیلیون د یری ریغ شودا سوهم «بیاک توسعهی ین» 031
میلییرد د یر س و ا «صووندوق می ی توسووعهی نیدهی بنیشووم»  21میلییرد د یر به ین
پنوژه بتصووویا د ده و  011میلییرد د یر دیگن ایک توسوووط «بیاک سووونمییهگذ ری
غینسوویبتی سوویی» بن ی اجیم بیش غ  311پنوژه در بتییر ین سوونمییهگذ ری کلین
قن ر گنعته س ا
سووونوید و تفویهمایمههییی که در یر وب ین « بت یر» شووو

گنعته اد د ر ی

کلیدو ژههیی نذ ب و وسوسه اگیکی میاند «توسعه ،بندرسیغی ،سیبترینسیغی سرک،
انژی پویه وااا» هنوووتنود کوه رته ین و ژههیی نذ ب میتو اد بن ی بنوووییری غ
دو

هیی درمیاده ،طیفی غ کیرشونیسوین و روشنف ن ن و قتصید این او یرن و بن ی

مندم بی یر و گنسنه نذ ب بیشندا می تجنبهی تیرییی اشین می دهد نین قن رد دهی
یی تفیهمایمههییی که بیعتیر صولی نهی بن سود و بهنه وری ایمحدود غ منیبع محدود
طریعی و سووتاریر اینوی کیر سووتو ر سو  ،اه روی ند روبهنلویی ر ئه میدهند واه
ی ش لرده ی بن ی اظیم تکقطری سنمییهد ری منلط بن نهین محنوب میشواد و
اوه در در غمود

میتو اند به ح بحن ن قتصووویدی کرک کندا ین گو ایک د مهی

هرین گوی رشودی سو

که طی دوقنن پیش بی اقلیب صنعتی و اظیم سنمییهد ری
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ریغ شدا روی ندی که هم کنون کنهی غمین ر بی بحن نهیی پن شریر غین بومی و
گنمییش غمین ،بیریرهیی وینوسوووی لی مگین و عقن و شووو یب طرقیتی گنوووتنده و
بیسیبقه و توسعهی ایبن بن و سقوط تردای به ستیاهی عینعهبیری رسیاده س ا
تویری یوید وری میکنود کوه هرهی تردنهیی انووویای در دورههیی میتلف بی
ولدههیی شوینین پیشونع

و متردن کندن مندم سوییسو

قتصیدی و نهینگنتنی

بود ر بوه پیش میبندادا ممن توری عن انوووه ،در وو رواق ،بن ی تنووولط بن منیبع
کشووورهیی ضووعیفتن بهایم پیشوونع

به «مأموری

متردنسوویغی» بود بیور د شو ا

ممن توری بنیتیایی ایک بن ی تنلط بن منیبع و اینوی کیر رغ ن دیگن کشورهی ،تح
بیدگنی به «من و ی
للیوه مندم تحو

ایم

سفیدپوستین» لتقید د ش ا ین لتقید ،به بکر تنین ننیی هی

سوووتم اجیمید و بهقو میرکس « :ین تردنهی پس غ بود بییبینهی

بهنی گذ شووتند » ممن توری منی ی ایک بی سووتفیده غ دبیی

عنیرنده ،غور ،کودتی میاند

اییکین پیشوین بود لتقید د رد که نهین متردن ر رهرنی و پیسد ری میکند و کشور
منحصنبهعندی س ا دلییی عنی کیر اه غ غبینبیغی ح ومتگن ن منی ییی س

که

هرن ه بی ریشووه کنی و ایبودی سوویکنین مندم و یه بومی ن کشووور ریغ شوودا 0و غ
بندهد ری توی اا د پنسوووتی و ننو

و وین ای در ویتنویم ،منی وویی وویتین و لن ق و

عغیانوتین و یری و یرن بی کشتن میلیونهی انین و تینی

غین بوم منیطق میتلف

نهوین د مووه پیوود کندا گن وه کشوووور ومندم را دیوودهی ین توی قرو

غ اقلوویب

رهیییبیش بود قنبیای سوییسو هیی سنکوبگن اهی ستعریری و ممنیی ینتی بوداد
می به ین د ی که طی هیر دههی گذشته ح ومتگن ن ین بی روی ندی سنمییهد ر اه
و سوودمحور بن پییهی تینی

گنتندهی غین بوم بود و اقض بتد ییتنین حقوق

کیرگن ن ،قتصوید و سوییسو

قتصیدی

بود ر به پیش بنداد اری تو ن به ین قدر

0روای د ر ی ا تله پیشونع ا پاوهشوی در غمینهی غین محیطی عنوپیشی تردنهیی بیستیایا تننره
محنن صفیریا اشن شرها 0930ا ا93ا
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اوپی ایک د بنووو

و مد عع حقوق بتد یی کیرگن ن و بیای

که حیعح محیط غینووو

توسوووعهی پیید ر وتن غمند درهریهنگی بی طریع

و انوووین در کشوووورهیی ایتو ن و

کمتو ن دیگن بیشدا

خیزش چین بهعنوان قدرت اقتصادی
اقلویب دموکن تیوک اوین ین 0کوه پس غ یک دوره ننرشهیی اقلیبی و مریرغ
غ دبییش به رهرنی میئوتنووه دون در سووی  0393بهجرن اشوون و

بیشووک ی ی غ

جنگذ رتنین اقلیبهیی قنن بینوتم در نهین بودا ین اقلیب موعق به شو ن

د دن

ممنیی ینم ژ پن و اظیم ع ود ی در ین شد و بیتندید اقش بکرگی در رهییی ملی و
بهرود شون یط غادگی کیرگن ن و غحرت شین و تهی دستین شهن و روستی یفی کندا ین
اقلیب تی سوی  0390دسوتیوردهیی بکر
بهدسو

وردا «انور

نتریلی و قتصویدی و غین سیبتی مهری

در مد و شو یب دسترکدی بین نرعی

بین کیرگن ن و کشیورغ ن کمتن شدا منی

شهنی و روستییی و

رذ یی تأمین شدا غ اظن شیبص بهد ش

لرومی و موغش به کشووورهیی پیشوونعته اکدیک شوودا» 5پس غ عن غواشووی هیی
عن و ن ،در پی من
قدر

میئو ،دا

شوییئو پین

غ ننیح ر س

حکب کرواین

ین به

رسویدا غ ن پس بد حیعظی بی پدیدهی میئوئینوم و سووسویی ینوم ریغ شدا

کرونهیی کشویورغی غ بین رعتندا منی

شوغلی بند شته شد و سینتم کیر قن رد دی

و پیریای بهنیی کیرهیی رسری دو تی اشن ا
0بن ی طلیلی

بیشتن اگیه کنید به مقی ه موغاده اقلیب ینا سعید رهنریا  6نون 5109ا اقد قتصید

سییسی
5 Apo Leong and Surendra Partap. China’s Capitalist Development
and its Implications for labour With special Reference to the Shenzhen
اSEZ. AMRC, 2011
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بهتدری

غ سوی  0393سوییسو

6

درهیی بیغ در پینوی غ قتصید سنمییهد ری در

ین روویغ شووودا کشوووور ین در دهووههوویی  01و  31درهوویی بود ر بووه روی
«سونمییهگذ ریهیی منتقیم بیرنی» گشودا اولی غسنمییهگذ ری ،که تونه منککی
ن هکینوهی تو ید رغ ن و اینوی کیر رغ ن ،میی ف

ییبی کیرگنی و للیه

بی تشووو

هنگواوه قو این و پوشوووش حروییتی بن ی کوویرگن ن سووو ا در نین وویر وبی در
گنعتندا در

محدودهی کنیرههیی شونقی ین کشور منیطق «ویاهی غ د تجیری» ش

ین منویطق ویاه میلیونهی کیرگن غن و مند مهینن غ روسوووتیهیی ین تح
ندید غین عشویر سوییسوی بی ایغ تنین دسوترکد و مک یی ،سیلی

قو این

کیر طو یای و تح

شوون یط ای یرن و رینبهد شووتی ،مشووغو به کیر شوودادا غ ن پس کشووور ین به
بکر تنین کیربیاهی نهین تردی شووودا «در مییاهی دههی  31شووونک هیی بکر
ین شو

متعلق به دو

گنعتندا در سوی  0336ین صیح

تی سووی  5119تعد د شوونک هیی بکر
قتصوید و صونع

گنِد 0،شنک

و سویتیک گنوپ 9که بی حریی
پن شونک

بکر

ین کشووور بی ب بن  55شوودا بی شووتیبگینی

در سی  5106تعد د ین شنک هیی بکر

غنرله شونک هیی ستی

تن

دو شنک

بکر

و

ملی اف

شوییئو پین

به بیش غ  011رسیدا

ین 5،شنک

سینوپک گنوپ9

در سی  0393ش

گنع  ،نکء

ین محنووب میشوادا» 2ین شنک هی اقش بکرگی در پیشرند

پنوژهی «یک کرنبند ،یک ر ه» د رادا بی رشووود سووونیع شووونک هیی بکر
ظیهنشودن کشوور ین بهلنو ن یک قدر

بکر

ین و

قتصیدی در نهین ،غ سی 0333
0 State Grid
5 China National petroleum
9 Sinopec Group
9 CITIC Group

2 Asia Labour Update. China’s Prposed Belt and Road Initiative. Issue
88. January- April 2018.
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بنبلیب گذشوته که «سنمییهگذ ری منتقیم بیرنی» به میک ن بی ییی توسط شنکتهیی
بیرنی و رد ین میشوود ین بیر به دسووتور ح ومتگن ن و به پشووتو اهی قتصوویدی
قدرترند ،سوییسو
و وی

سووییس و

صودور سونمییه و «سونمییهگذ ری منتقیم» به دیگن کشورهی در
قتصوویدی ین قن رگنع ا به هرین سوور

پس غ رشوود هنسووی ه

قتصووویدی و ر ه اوود غی پنوژهی «یووک کرنبنوود -یووک ر ه» شووویهوود نهش بکر
«سنمییهگذ ری منتقیم بیرنی» ین در کشورهیی عنیقییی ،سیییی و روپی هنتیما
ندو یک میک ن سونمییهگذ ری منوتقیم بیرنی کشور ین ر غ سی  5110تی
 5100به میلییرد د یر اشین میدهدا
ندو یک – سنمییهگذ ریهیی منتقیم بیرنی ین
سی

سونمییهگذ ری منتقیم ین (میلییرد
د یری

5110

22.30

5113

26.29

5101

60.00

5100

99.62

5105

09.0

5109

019.09

5109

059.05

5102

092.69

5106

036.02

5109

020.53

5100

099.19

منرعStatistica 2020 :
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بنوی بوه مویر بی ی و گک رش وغ ر

تجیر

8

و بیغرگیای ین ،میک ن «سووونمییهگذ ری

منوتقیم بیرنی» ین در سوی  5100به میک ن بی یتن غ099میلییرد د یر رسید که ین
کشور ر به حیظ «سنمییهگذ ری منتقیم بیرنی» پس غ منی ی در نییگیه دوم نهین
قن ر د دا غ هرین رو ،شووو و گینی بت ویر «یک کرنبند  -یک ر ه» توسوووط ین،
ر هرندی که غنرله در بدم

گنووتنش «سوونمییهگذ ری منووتقیم

پنوژه ی سوو

بیرنی» بی اگیکهی رشود  -که معنیی اینو

سود بن ی شریری اده

س

رشد ،کن

 -و تنلط بن منیبع انژی دیگن کشورهیی مورد معیمله قن ر د ردا

مسیرهای «یک کمربند – یک راه»
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 « -0کرنبند» شوویم منووین غمینی سو

که شووش منووین و ر هنو قتصوویدی ر پوشووش

میدهد:
پ غمینی ور سیی
ین – مغو نتین ر هنو روسیه،
ین – سییی منککی – ر هنو رنب سیی
ین – ر هنو شرهنکینه هندو ین
ر هنو ین و پیکنتین
ر هنو مییاریر (بنمهی – بنگلیدش – ین وهند
 « -5یک نیده» شوویم منووینهییی دریییی سوو

که کشووور ین ر غ طنیق سوویی و

بویورمیویاوه به روپی متصووو میکندا منوووینی که غ ن ون نیدهی بنیشوووم قنن
بین وی م یید میکنندا ین منین دریییی عنیقی و منیطق قییاوع ر م ر دربن بو هد
گنعو ا للیوه بن ینهی ،روسووویه و ین در گنمیگنم بحن ن کنوای غینووو بومی که
کنهی غمین ر عن گنعتوه سووو

هر یریهییی ر ریغ کنده اد که در ینده سووویبتن

«نیدهی بنیشم ی » ر ایک بن ی رسیدن به قط
اف

و گیغ در ین منطقه به پیش برنادا

شری و کتشیب سوب هیی عنیلی
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اولویتهای سرمایهگذاری
و ویو

سووونمییهگذ ری در یر وب «یک کرنبند – یک ر ه» لریر

بنودرهوی ،اینوگویههویی بنق ،افو
شر هی ینتنا

بو هد بود:

و بط و هی گیغ ،بطوط ر ه هن ،نیدههی ،پ هی،

و کشیورغیا

فواید بالقوهی این ابتکار برای چین
-

گنوتنش سونمییهگذ ری بن ی شونک هیی متعلق به ین در سویبترینسوویغی ،نیده
کشی و بطوط ر ه هن ،سیبتن بندرهیی بیرگینی و شر هی بنقرسیایا

-

تقوی

-

بهرود شن یط قتصیدی منیطق رینپیشنعتهی ین بصوصیً در بیش رنبی کشورا

ین «یو ن» بهلنو ن یک و حد پو ی معترن در نهینا

پو ر ی

-

عنوش تو ید

-

گشییش بیغ رهیی ندید بن ی عنوش کی یهی و محصو ی

-

میغ د د بلیا

تلیش بن ی کنووو

موقعی

بود بهلنو ن یک قدر

و بدمی ا
منطقه ی و نهیای و ه بنوووی

نییگکین کندن بود بهنیی منی ی در منطقها
-

بنونسمیری مش لی

و اتقی صنییع یینده به کشورهیی عقینتنا

دلایل نگرانی چیست؟
بهررم گفتههیی رهرن ن کشور ین که بت یر «یک کرنیند – یک ر ه» ر یک بیکش
بلنود و پنوژهی صووول نویویاووه معنعی میکننوود د دههوویی مونود اشوووین میدهنوود
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سونمییهگذ ریهییی که توسوط شونک هیی بکر
اجیم شده س

هرن بی تأجین

ین در کشورهیی مورد هر یری
که شیم مو رد غین س :

منفی بوده س

فروشد محیط زیست
غینوو گیههیی طریعی ،ودگی هو

بن ی ارواه ،تیلیهی منیبع طریعی محلی ،تینی

و پنوژههیی صووونعتی که ری ریً بدون رغییبی غتأجین
نیغهی ععی ی

درییع

تینی

نهی بن غینووو بوم

میکنندا

جابهجایی مردم بومی مناطق و تأثیرات فرهنگی بر اجتماعات محلی
و ر یکای عنهنگی و حقوقی بی مندم

پنوژههیی توسوعهی صنعتی ری ریً بدون مشور

محلی و بومی و اهیدهیی مدای منیطق اجیم میگیندا

نقض حقوق کارگران
گک رشهیی ععی ین کیرگنی و کنشوگن ن نتریلی اشین میدهد که شنک هیی بکر
ینی ایقض حقوق کیرگن ن ینی و کیرگن ن محلی هنووتندا کیرگن ن غ حق د شووتن
تش

کیرگنی و قدر

یاهغای محنوم هنتندا

وابستگی کشورهای در حال توسعه به بدهیهای کلان
معرو یً ین و مهیی رغ ن تن بی شون یط بهتن انور

به کشورهیی رنبی به کشورهیی

در حی توسعه لطی میکندا می مو ردی میاند کشور سنیلیا ی ونود د رد که بهبیطن
پنوژههیی ایموعق صووونعتی و و مهیی معوق وهکینههیی پنهین و ونود عنوووید غینبیر
و مهیی کلین درمیاده سوو ا به هرین سوور
پند ب

«سوونیلیا ی به سوور

ایتو ای بود در

بدهی یک میلییرد و صود میلیون د یری بود ،ایگکین به و گذ ری  01درصد

غ سوهیم بندر «هیم بین توتی» و و گذ ری غمین بن ی تأسویس مجترع صوونعتی به مد
 33سی به ین شده س ا کشور کیمروو ایک درپی ایتو ای غ پند ب

و مهیی بود،
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 52درصد غ ر ضی کشیورغی و ننگلی بود ر تیکنون به ین و گذ ر کنده س ا»0
ارواوهی دیگن کشوووور توینی نوووتین سووو

که بهگفتهی معیون مجلس ارییندگین

تینی نوتین هم کنون بدهی ن کشور به ین بی ب بن یک میلییرد و  252میلیون د یر
س ا

فساد و نبود شفافیت
ترویای بوی ح ومتگن ن وده به عنوووید می ی و و گذ ری پنوژههیی سووونمییهگذ ری بی
غدوبنود در بی ی بیلث شووو

گینی لتن ضوووی

منیطق شوده سو ا ین لتن ضوی

مندم محلی در بنبی غ

و تظیهن

بشوا بیری توسط

در بنبی غ منیطق به ش

ح ومتگن ن منووترد محلی سوونکوب شووده سو ا ین گواه سوونمییهگذ ری در بنبی
منیطق بیلث رشود حنویسوی

ضد ینی ایک شده س ا میی ف هی معرو ی غ نیا

شوونک هیی د بلی که تو ن رقیب

بی شوونک هیی بکر

ینی ر اد راد و بنبی غ

سوییس مد ر ن و مندم بومی که مح هیی غادگی و غین بوم اهی سی
صور

دیده س

میگینادا

تأمین امنیت «یک کمربند ،یک راه» توسطط شطرکت مدم کشی «بلک
واتر»
شنک

بصوصی منی ییی بلک و تن در و قع یک شنک

سو ا ین شنک

دم کشی و «تأمین منی »

توسط « ریک پناس » ( و بن در وغین موغش دو

تن مپ ،بنتی

دی ووع سووو ی غ اینوهویی سووویبق ویاه اینوی دریییی منی ی که در درادگی و
دمکشوی شوهن

د راد بنیینگذ ری شوده س ا ین شنک

دمکشی در غمین نن

لن ق و عغویانوووتین بی گنعتن قن رد دی  5میلییرد د یری غ نیا
بوش بن ی کشوتن شوهنواد ن لن قی و عغیانوتیای منت
 0هرین

دو

نورو دبلیو

ننیی هیی بیشریری در
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ین کشوورهی شودا ین شونک

پس غ دمکشیهیی گنتنده ،در سی  5119بهبیطن

کشتن  09افن غ مندم رین منل لن ق در د دگیهی مقصن و گنیهکیر شنیبته شدا
شوونک
شوونک

بلک و تن در سووی  5101عنوبته شوود و ریک پناس در سووی 5101

دمکشووی دیگنی ر به ایم «عن اتین سوونویس گنوپ» 0در بوظری بیغگشووییی

کندا و بین ً طنحی ر بوه دو و

تن مپ د ده بود که تن مپ نن

بصوووصوویسوویغی کند و پیریا یری نن

در عغیانوووتین ر

و دم شووی در عغیانووتین ر به و و به

شوونک هیی مشوویبه بنوومیردا در ین دوره س و

دمکشووی عن اتین ،و رد

که شوونک

ینی بن ی تأمین منی

قن ردهویی نودیود بوی ح ومتگن ن و شووونکو هویی بکر

سونمییهگذ ری در منین «یک کرنبند  -یک ر ه» شدا غ ن پس« ،شنک
قن دد دهییی کلیای بی شونک هیی ینی بصووصویً بی شنک

بکر

عن اتین و رد

"سیتیک گنوپ"

شود که بیشوتنین پنوژههیی سیبتریای و بنید و عنوش ملک و ملیه و اف

و گیغ

ر در منوووین "یک کرنبند ،یک ر ه" به لهده د ردا» 5بنپییه گک رش ایوریوه تییرک،
ریک پناس ،ظهیر د شووو « :وی هر یری بی ین ر در و وی
شونکتی ر (عن اتینی تأسویس کنده سو

قن ر د ده سووو ا و

که به شونک هیی ینی در بیرو غ کشور

کرک کندا» 9بیشوک بی گنوتنده شوده لرلیی

شنک هیی بکر

ین در منطقه در

یر وب « بت یر» اییغمندی این بهتدری به شوونک هییی میاند عن اتین و مجترعهیی
اظیمی  -منیتی بن ی «تأمین منی » ایک بیشتن بو هد شدا

0 Frontier Service Group
5 Chris Horton. The American mercenary behind Black water is helping china establish the new Silk Road.
Quartz, April 2017.

9 Blackwater Funder’s New Company Strikes a Deal in China. he says he had no idea.2019/02/01. New
York times
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تیری بیرهی اشوین د ده سو
بوهتدری قدر

که هرگیم بی قدر

04

گینی قتصویدی و اریشو

سنمییه

اظیمی و منیتی کشوووورهی بن ی تأمین منیعع بود ایک رشووود بو هند

کندا ن نوین کوه ر یو
قدر هیی بکر

اوینوووندهی کیاید یی یید وری میکند« :هکینهی سوووی یاهی

روپییی بن ی نن

بودا بی عک یش قدر

عک ر در سی  020 ،0031میلیون پواد ستن ین

و تو ن قتصوویدی در سووی  0301هکینهی اظیمی به  500میلیون

پواد و سوی  0309به  939میلیون پواد سوتن ین

رسیدا» 0ممن توریهیی اگلیس و

منی ی ایک نین روادی ر طی کنده ادا

تأثیر تخریبی «یک کمربند – یک راه» بر زیستبوم
گن ه در تفیهمایمههی و قن رد دهییی که تیکنون در یر وب ین طنح ش
و ژههییی میاند « انژهیی پیه» و «حفیظ
گوی رشود و پیشونع

گنعته اد

غ محیط غینوو » گنجیاده شووده ،می ین

که بی اگیکهی سود ش

گنعته س

(تنهی گوی توسعه ی

که ری

کشورهی و بشن میشنیسندی در منین بود تأجین تینیری گنتنده ی بن محیط

غینو

بو هد

و مجرولهی کوسوینتری که غ پیش به گنتندگی سی

دیده س

گذ ش ا کشور ین در حی ی پنوژهی «یک کرنبند – یک ر ه» ر در کشورهیی دیگن
به پیش میر اد که طرق میرهیی مونود تی سووی  5100کیرایمهی محیط غینووتی ش
سفبیر س ا بنی به گک رش اشنیهی میاتلی ریویو:
«بین سوی هیی  0331تی  5101تو ید ایبیا د بلی ین  259درصد رشد د شته
سو ا ین رقم بی شیبص رشد "جنو

عن گین" (مجروله د ر ییهیی انیای ،طریعی

و نتریلیی بی در اظن گنعتن لیم محیط غینوتی  99درصود بوده س ا مییاگین انخ
رشد که بی تونه به شیبص جنو

0روای د ر ی ا هرینا ا 005

عن گین تعدی شده طی ین دوره منفی بوده س ا
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طی سه دههی مورد اظن مجرولهی ودگی ب و غمین وهو تقنیریً  361میلییرد د یر
حفیظ

تیرین غده شووده سو ا هررچنین گک رش وغ ر

غ محیط غینو

کشووور

ین اشووین میدهد طی ین سووه دهه میک ن ودگی ب بهتنهییی ( گن بتو ن ن ر بی
د یر سوونجید ی معید  991میلییرد د یر بن ورد شووده س و ا بهگفتهی ین وغ ر بیاه
بیش غ  91سوی طو بو هد کشوید که ین بنیر

نرن ن شودا» 0بی ین کیرایمهی

ضووعیف ،بیش لظیری غ تفیهمایمههییی که حو ین طنح شوو

گنعته اد غ ننی

که بیعتیر صوولی اهی سووتین و و بهنهبند ری غ سوووب هیی عنوویلی و معیدن غری
سون  ،اف

و گیغ سو  ،میک ن تینی

غین بوم منیطق مورد اظن که هم کنون در

شن یط بحن ای قن ر د راد بحن ایتن غ گذشته بو هند شدا
هم کنون شووونکو هوویی بکر

ین بن ی توأمین انژی بن ی کشوووور بود بووه

گنوتندگی درگین سوونمییهگذ ری در معیدن غری سون

کشووورهیی دیگن هنووتند .به

گک رش «م سنهی نهیای محیط غین » بین سی هیی  5110تی  5106کشور ین در
 591پنوژهی صونعتی غری سن سوغ در کشورهیی هند ،ادواکی ،مغو نتین ،ویتنیم،
تنکیه و پیکنوتین سنمییهگذ ری گنتنده کنده س ا در غمیای که کو سینتم و محیط
غین

نهین بهبیطن سییس هیی قتصیدی – صنعتی و لرل ند اظیم سنمییهد ری به

اقطه ی بحن ای و منگریر رسوویده سوو
سوتفیده ی گنوتنده غ سووب

و نهین گنمییش بیاظینی ر تجنبه میکند

عنویلی و غری سن

بیش غ هن غمین دیگنی منجن به سترن ر بیشتن تینی

غ نیا

هن کشوری که بیشد

غین بوم سی دیده بو هد

شودا به اظن بنوییری غ قلیمشنیسین ،ندیتنین بطن صنعتی و عنیور اه کیربیاههیی
غری سون سوغ هنتندا ین کیربیاههی بیشتنین میک ن یینده ی دی کنید کنبن ر به
نوّ غمین میعنسووتندا بنی به گک رشهیی ععی ین محیط غین و

در منی ی کیربیاههیی

0 A Subaltern Perspective on china’s Ecological A crisis. Lau Kin Chi.
Monthly review Oct.01, 2018
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غری سوون سوووغ بیش غ وسوویی حر واق در ین کشووور دی کنووید کنبن به نوّ
میعنسووتندا به ین سوور
کیربیاههیی من
بکر

غینوو بومشوونیسووین کیربیاههیی غری سوون

میایمندا بیتندید سوونمییهگذ ری کلین و گنووتندهی شوونک هیی

ین در حوغهی اف

و گیغ و غری سون

لر ند تینیری شووونکو هویی بکر

در کشورهیی میتلف درس

شریه

افتی منی وی و اگلیس و دیگن ای کوه ععی ی

سودمحور اهی طی سی هیی گذشته بن ی محیط غین
تینی

سوووغ ر

عینعه بیر بوده س  ،منجن به

و تیر و گنتندهتنِ غین بوم منیطق میتلف در کشورهیی عقینتن بو هد شدا

بنوی بوه گک رش ععوی وین محیط غینووو « :بنپییهی قن ر و لتن ب وغ ر بیاهی
حفیظ

غ محیط غین

و تجیر

ین ،معرو یً شنکتهیی بکر

بیرنی غ قو این و مقنر تی که رین ک م وراد و توسط دو
لر تهیه شوده س

ین در پنوژههیی
ین بهلنو ن ر هنریی

پینوی اریکنندا بن ی ارواه در کشور عنیقییی گیبن در ایرهی

دههی  5111لرل ند شوونک

ینی «سووینو پ ک» بیلث ودگی گنووتندهی پیرههیی

ملی گیبن و ننگ هیی گنمنوینی و بیر نغ ی ین کشور شد که لتن ض مندم محلی
ر بههرن ه د ش ا»0
ی ی دیگن غ هد ب «یک کرنبند -یک ر ه» بنون سوومیری مشوو لیتی سوو
بیلث ودگی غین بوم در ین شده س ا به هرین لل
کند که ین بن ی کیهش ودگی صوونییع بهشوود
منیطق بهشد

که

ین « بت یر» کرک بو هد

ییندهی بود ین صوونییع ر غ

وده به دیگن کشورهیی درمیاده منتق کندا صنییعی میاند تو ید هن،

سوویرین و عو ید که تینی گن ب وبیه و هو و سوونطینغ هنووتند غنرلهی ین
صونییع یینده هنوتندا کشور ین بههیچونه اینتین کشوری این
پیشونع

ر به بهیی تینی

محیط غینو

که ر ه رشد و

میپیرییدا قر تن کشوورهیی سنمییهد ری

صووونعتی رنبی منی ی و روپی ایک در پیشوووینهی بود تیری طو یای درتینی

محیط

0 Asia labour Update. April 2018
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غینوو

د شووته و د رادا می ین اریید ر هنری وتونیهگنلرل ندِ تینیری شوونک هیی
ین سوو

که در بت یر «یک کرنبند – یک ر ه»

بهررم ونود فیظیهیی وسووسوه اگیک حفیظ

غ غین بوم ،ب و بیه و هو  ،در

قدرترند ینی بیشوودا و قعی

تل

منیطق مورد قن رد د موضوع محوری واگن ای ین « بت یر» این ا غ ننی که سیبتیر
و بیعتیر محوری ین « بت یر» سوتین و و بهنبند ری بیشتن غ منیبع اف
سوون

بی اگیکهی کنوو

عن دسوو

سووود و بند  -بند بن ی طرقی

و گیغ و غری
و سوونمییهد ر و

پیریا یر ن و د ی هی و و سووطهگنهی و کیر یق کنهی سوو  ،ایگکین ین « بت یر» هم
للیه محیط غین

و هم للیه اینوی کیر و انین لر میکندا

«یک کمربند -یک راه» ناقض حقوق ابتدایی کارگران
پس غ تغیین

سوویبتیری سووییسووی – قتصوویدی در دههی  0391و قیاوایشوودن

بصووصویسیغی و بیغ شدن درهیی کشور ین به روی «سنمییهگذ ریهیی منتقیم
نهین و بهونود مدن منیطق ویاه تجیری،

بیرنی» و شووونک هیی سوووهیمی بکر

طرقه ی کیرگن ین تریم مک یییی ر که طی اقلیب دموکن تیک اوین و سوووسوویی ینتی
بود بهدسو

ورده بود یکشووره غ دسو

د دا هرن ه بی تغیین

سوویبتیری و نن ی

سووییسوو هیی او یرن ی در منیطق غ د تجیری و غو پوشووشهی و قو این حرییتی غ
کویرگن ن ،طرقهی کیرگن ین در شووون یط بنوووییر دشوووو ری قن ر گنع ا میلیونهی
کیرگنمشووویر رسوووری و د یری بود ر غ دسووو
تشو

هیی منوتق محنوم شدادا سیلی

شوود ومیک ن من ومین کیرگن ن بهلل

د دادا کیرگن ن غ حقّ د شوووتن

کیر طو یایتن شدادا منی

شوود

شغلی گدمی

کیر و حو دو و بیریریهیی شووغلی

عک یش ییع ا بن ی ارواه بنی به گک رش سیغمین نهیای کیر در سی  5119تقنیری 995
هک ر کیرگن نین بود ر بن جن حو دو شوووغلی غ دسووو
کیرگن ن گنعته شود و دسوترکد و مک ییی کیرگن ن تح

د دادا حق لتصووویب غ

عشوویر سووییسی در ایغ تنین
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سط بود قن ر گنع
ین تغیین
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و ترعیض نننیتی در ستید م غاین کیرگن لری شدا بنپییهی

سویبتیری پنونو اه ،بیش غ  011میلیون کشویورغ غ غمین و روستیهیی

بود نیکن شوداد و بهلنو ن کیرگن ن مهینن در پنوژههیی سیبترینسیغی در شهنهی
ومنیطق غ د تجیری که بتصیا به تو ید ننیع صیدر تی د ش

بی ایغ تنین سط

دسووترکد مشووغو به کیر شوودادا رن ق میک ایو هد بود که بگوییم کشووور ین بدون
سووویغمیندهی اظیمی اینوی کیر و رعتیر رین انووویای و سوووتاریر کیرگن ن و تینی
گنوتندهی محیط غینو

بود بهر سوتی قیدر به نین «رشد» سنیعی ارودا ین رواد

تینیری توسوعهی سنمییهد ری در ین که مت ی بن ستاریر سینتریتیک کیرگن ن بود
غاظن ینوتو ن مک روش عقید ،پاوهشگن بنننتهی میرکنین

دور اریاد« :در ین،

سنمییهد ری بی قدر

هن ه تریمتن در منیطق محدودی غ کنیرههیی شنقی ن کشور

سووتقن ر ییعته س و

بیرو غ ین یر وب ین اظیم بیقی

می کانی

لظیم نرعی

میاده ادا حتی در منیطق غ د تجیری کشور ین ایک که صو سنمییهد ری بن ن ری
س  ،بینون کشیدن کیر ضیعی غ طنیق قتصیدی اییغ به کرک هرهنیارهی عشیرهیی
سییسی د رد تی بهیی اینوی کیر ر بهطور رین طریعی پییین اگهد ردا»0
به ین تنتی
حریی

گیمبهگیم قدر

ح ومتگن ن ین قدر

تصریمگینی غ تو یدکنندگین و قعی سل
به صویحرین شنک هیی بکر

ین و پیریا یر ن و

طرقهی میلیوانهیی ندید منتق شوودا بی ین حی کیرگن ن ین بن ی کنووو
بود بی یر انشونوتد و دسو

شد و بی
حقوق

به سیغمیادهی ندید و منتق و حنک هیی لتن ضی

غداودا در دههی  ،5111شووویهد وو گینی ننرش حقطلریاهی کیرگنی بهصوووور
تظیهن

بییبیای و لتصویبهیی کیرگنی بن ی کن

حقوق بتد یی در ین هنتیما

بنی به گک رش ععی ین کیرگنی «عقط در سوووی  5119کیرگن ن ین  99هک ر لتن ض
 0ینوتو ن مک روشا عن سووی سونمییه ،بحن ن سویبتیری اظیم سنمییها تننرهی منتضی محیطا نلد
و ا ا56ا اشن سنرلها 0996
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کیرگنی ر بن ی کنو

حقوق بتد یی بود سیغمیادهی کندادا» 0بن ین پیشغمینهی

تیرییی ،ی ی دیگن غ دردرههیی صوولی ععی ین کیرگنی ین س و

که در یر وب

«یک کرنبند  -یک ر ه» اقض حقوق بتد یی کیرگن ن توسوط شنک هیی بکر

ین

درکشوووورهیی مورد قن ر د د  -کشوووورهیی که حقوق بتد یی کیرگن ن این توسوووط
ح وم هیی محلی بود غ پیش گد می شوده سو
تجنبه ولرل ند شوونک هیی بکر

 -بدتن غ گذشته بو هد شدا

ین که بن ی تأمین منیبع انژی اف

و دیگن پنوژههیی سوویبتریای در بنبی کشووورهیی عنیقییی ععی ی
میدهد «کیرگن ن غ د شوتن تش

و گیغ ین

میکنند اشووین

کیرگنی و قن رد د دستهنرعی کیر محنوم هنتندا

دسوترکدهی غ میک ن تعیینشودهی حد ق دسوترکد پییینتن س ا کیرگن ای که تقیضیی
ضوویعه دسووترکد میکنند بن و میشوووادا بی لتنییی به قیاون کیر ،عقد ن موغش به
کیرگن ن ،ایمنیسووو

بودن مح قیم

د دن پو و رشووه توسوط مدینی

کیرگن ن در پنوژههیی بییبیای و دور غ شوووهن،
شونک هیی ینی به بنبی من و ین ح ومتی و

مقیمی

اتظیمی و منووو و ین تحیدیههیی غرد دو تی درکشوووورهیی موردمعیمله بن ی

سویک

لید یاه د راد ،ارواههیی

اگه د شتن کیرگن ن معتنض یی کیرگن ای که ش یی

دیگنی غ اقض حقوق بتد یی کیرگن ن توسط شنک هیی بکر

ینی س ا»5

ارواهی دیگن ،اقض حقوق کیرگن ن پوشوویه س و ا «در ژ اویهی  5109کیرگن ن
شیر که لردتیً غن هنتند در کیربیاه ی در مییاریر (بنمهی که ریعهیی شنک

"چ

اد م" ر تو ید میکند بهبیطن شن یط کیر طیق عنسی و عک یش حقوق و مک یی دس
به لتصویب سوههفته ی غدادا کیرگن ن پس غ سوه هفته مریرغه تو انتند به بیشی غ

0 Conditions of The working class in china. Robert well. Monthly
Review. jun.01,2006
5 Asia labour Update. April 2018
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بو س و هیی بود دس و
شونک هیی بکر
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ییبندا» 0ی ی دیگن غ مو رد اقض حقوق کیرگن ن توسووط

ین میی ف

شدید ین شنک هی بی تش ی

تحیدیههیی کیرگنی

س ا
در عیلم منوتند «کیربیاهی منی ییی  ،5103-ا علی س» اشوین د ده میشود که
ینی ،سوویغادهی شوویشووهی توموبی در وهییو ،منی ی،

صوویح

میلییردر شوونک

میی ف

ش یر بود ر بی تلیش کیرگن ن منی ییی که بو هین تش ی

للیم میکندا ین عیلم منوتند اشین میدهد مدین ن شنک

دس

تحیدیه هنتند

به قد میتی میغاند

کوه تحویدیهی کیرگنی در ین کیربیاه که کان کیرگن ن ن کیرگن ن سوووییهپوسووو
منی ییی هنتند بههیچونه ش

اگیندا در ارواه ی دیگن ،بنی به گک رش تحیدیههیی

کیرگنی «در کشووور رنی شوونک هیی ینی بی د شووتن تحیدیه و قن رد د دسووتهنرعی
کیربه شد

میی فندا» 5رته در بنبی غ کشورهیی عنیقییی که ننرش کیرگنی انرت ًی

اینومندی د راد کیرگن ن تو انووته اد بی ت یه به قدر

بود تش و

صوونفی و قن رد د

دسوتهنرعی کیر د شته بیشندا در گک رشهی میبو ایم :عقط کیرگن ن محلی اینتند که
قنبویای اقض حقوق کیرگنی توسوووط ین شووونک هی هنوووتند ،کیرگن ن ینی ین
شونک هی ایک غ حقوق و مک ییی تشو

ییبی و د شتن قن رد د دستهنرعی کیر محنوم

هنوووتنودا طرق مویر مونود « غ مویه او مرن  5102توی  5100مجرولیً هف

میلیون و

361هک ر کیرگن ینی به هرن ه شونک هیی ینی در پنوژههیی سیبترینسیغی و در
کیربیاه هی در کشوورهیی دیگن به کیر مشوغو شدادا ین کیرگن ن و کیرمند ن ینی
ایک در بویرو غ ین قنبیای بیلد تی و ترعیض شووونک هیی ینی هنوووتند و در

 0هرین
5هرین
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اریشود و غ شن یط ایمنیس

مو ردی حقوق و مک ییی این به موقع پند ب

غادگی

میبینندا»0

در بیرو سی

ارواهی دیگن ،لتن ض کیرگن ن اف

سوونیلیا ی انوور

به و گذ ری منیبع در قری

بدهیهیی پند ب اشووده و سوونگین سوونیلیا ی به شوونک هیی ینی سو ا غ ینرو،
کیرگن ن شونک

اف

سونیلیا ی بی سیغمیندهی لتصیب ،میی ف

بود ر بی لرل ند

شوونک هیی ینی و و گذ ری منیبع به ین للیم کندادا «در سووی  5109هنگیمیکه
قن ر شد سنیلیا ی اریرهیی اف
کند تحیدیهی کیرگن ن اف

متعلق به دو

سونیلیا ی در لتن ض به ین سوییس

غدادا در ین لتصووویب بینووو
سووونی ویا ی بیب

ر به شنک هیی ین و هند و گذ ر

افن غ کیرگن ن دسوووتگین شووودادا پس غ ن دو

و م پند ب اشووودهی یک میلییرد و 051ملیون د یری بود بیش

لظیری غ «بنودرهویم بوین توتوی» ر که منکک اریر مییغن اف
«من ن

دس

به لتصیب

بود به شووونک

ینی

هلدین » و گذ ر کندا»5

پور

بی ین د دههی ،تجنبهی گنووتنش «سوونمییهگذ ریهیی منووتقیم بیرنی» ین در
یر وب «یک کرنبند  -یک ر ه» اهتنهی تأجین منفی در غین بوم منیطق مورد قن رد د
د شوته س
بینه

بل ه در د ِ بود ایگکین ،اقض بتد یی حقوق کیرگن ن ر شیم میشودا

این و

که در ین تفیهمایمههی که در یر وب ین « بت یر» ش و

سیسیً هیچ عص و موردی در مورد حفیظ

گنعته اد

غ حقوق لید یاهی کیرگن ن حتی بن مرنیی

قو این بنییدین سیغمین نهیای کیر ونود اد ردا
به د ییلی که در بی ی بنشوورندم نین بنایمهی لر هی و قن رد دهیی تجنبهشووده ی
ایگکینهم للیه غینو بوم و هم للیه حقوق بتد یی کیرگن ن س ا نین « بت یر تی»
0هرین
5هرین
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که در بیگیاگی بی طریع
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و اقض حقوق بتد یی کیرگن ن و بن مصوویدره و تیر و منیبع

کشوورهیی درمیاده ستو ر س

و همکنشی لید یاه و یگیاگی بین انین و طریع

شووفته و میت میکند ،متأسووفیاه هیچ گواه اکدی ی بی پیشوونع
انویای و تن غمند در هریهنگی بی غین بوم ایو هد د ش
تجنبه کنده سوو

ر

و توسووعهی پیید ر

و ن نین که نهین بیرهی

ینگواه قن رد دهیی سوونمییهمحور بی اگیکهی سووود غ نیا

هن

کشور قدرترندی که بیشد هم میو گن غین بوم بو هد بود و هم تیر و گن غادگی
کنوای و یندهی انینا

