
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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اجالس یرامونپ يانرژ یتمالحظات امن
گالسکو زیستییطمح یجهان

1ياسر سليماني

چكيده
سال آينده به ترتيب: شكست اقدامات براي مهار تغييرات 10ريسك اصلي با ماندگاري باال در جهان در  10در بين 

پيش اجالس گالسكواند. چندي وهوايي و افت تنوع زيستي بيشترين اهميت را به خود اختصاص دادهاقليمي، تغييرات آب
ها و پيامدهايزيستي برگزار شد. نمونه اخير، تالش جهاني براي مواجهه هوشمندانه با آسيببا محوريت مسائل محيط

هايناشي از پديده تغيير اقليم و گرمايش جهاني است. محورهاي مورد توافق در اين اجالس شامل: كاهش انتشار گاز
وضعيت شدن سنگ است. با توجه به بحرانيو كاهش مصرف زغال 2030تا سال  ييزدادادن به جنگل يانپااي، گلخانه
ديگر و اروميه درياچه خشكيدن ازجمله آن به مربوط ابعاد شدن ترپيچيده هاي اخير وكشورمان در سال زيستمحيط
همچنين، و مترتب بر آنكشور، مسائل مربوط به مديريت بخشي آب و آثار و پيامدهاي اجتماعي و امنيتي  هايتاالب
هاي ناشي از مسائلازپيش به آسيبتوجه بيش صنعتي، شهرهاي ديگر و پايتخت در هوا آلودگي فزاينده روند

با هاهمكاري ارتقاي طريق كافي از اعتبارات محيطي ضرورت دارد. در خاتمه گزارش، راهكارهاي تأمينزيست
محيطيزيست كشور، ارتقاي فرهنگ و سواد زيستمحيط يكپارچه و جامع مديريتالمللي، اتخاذ رويكرد بين هايسازمان

تر مسائل پيرامونمحيطي براي مديريت هرچه بهينههاي زيستجامعه براي تقويت روحيه همكاري شهروندان با سياست
اد شده است.پيشنه در كشور ياگلخانه يهاانتشار گاز يريتمد هايياستس يريكارگهبزيست كشور و محيط

.وهوا، محيط زيستتغييرات، اقليم، آب واژگان كليدي:

مقدمه
محيطي در ميانامروزه واكنش به بحران زيست

المللي در حال گسترشهاي بينكشورها و سازمان
امنيتي جدي مسئله به محيطيزيست هاينگرانيو 
كنفرانس .است شده تبديل الملليبين مناسبات در

و اجالس 2015وهوايي پاريس تغيير آب
هاي جهانيمحيطي گالسكو ازجمله اجماعزيست

براي حل مسئله جهاني تغيير اقليم و كنترل

y.soleymani@isu.ac.irيران، تهران، ا)ع(دانشگاه امام صادق  يتدفاع و امن يحكمران يشكدهعضو اند. 1

ايران نيز ازمحيطي است. هاي زيستآلودگي
يستمصون ن محيطيهاي زيستاين بحرانتبعات 

محيطي جديزيستو همواره در معرض تهديدات 
مانندرسد عواملي . چنين به نظر ميداردقرار 

و ساليها و درياها، خشكآلودگي آب رودخانه
و مهاجرتكه موجب  ييوهواتغييرات آب

بر زياديتأثيرات  شوند،ميجمعيت  جاييجابه
.گذاردميايران  و اقتصادي امنيت ملي



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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هااكنون تغييرات اقليمي و مسائل و چالشهم
رباره آن در حال تبديل شدن به يكي ازد

هاي اصلي زيست در كره زمين است.نگراني
محيطي گالسكو را كهاجالس جهاني زيست

چندي پيش با حضور تعداد زيادي از كشورهاي
توان يكي از اقدامات مهمجهان برگزار شد، مي

هاي در حال افزايشدر راستاي واكنش به نگراني
ت اقليمي و گرمايش جهانيدرباره مسائل تغييرا

شدهتبيين محورها و تصميمات طرح قلمداد كرد.
در اين اجالس از جهات مختلف حائز اهميت

سازمان ملل متحد 2020گزارش سال است. 
ينهها در زمدولت ينشان داد كه با تعهد فعل

تا ينزم يدما يانگينم ي،اگلخانه يانتشار گازها
.يابديم يشدرجه افزا 3به  يكقرن نزد ينا يانپا
يعيمنجر به فجا ينزم يشگرما يزانم ينا

اين در حالي است كه. شوديم يرناپذجبران
يگزارش رد تريشكارشناسان سازمان ملل متحد پ

هشدار يمي،اقل ييراتمخرب تغ يامدهايپ درباره
5/1از  يشترب ينبودند كه گرم شدن كره زم داده

بر يريناپذجبران راتيثأت گراد،يدرجه سانت
كه دارد يطيمحيستو ز يانسان هاييستمس

يها تنها برخو انقراض گونه يقحط ي،سالخشك
.استعواقب  يناز ا

ترين تصميماتگزارش حاضر به بررسي مهم
اتخاذشده در اجالس گالسكو در خصوص

پردازد.هاي تحقق آن ميشرطزيست و نيز پيشمحيط
و انتشار ييوهواآب ييراتوند تغراساس، ابتدا براين
گيرد. سپس،ي مورد تحليل قرار مياگلخانه يگازها

محورهاي اصلي تصميمات اين اجالس بررسي
ترين مالحظات امنيت انرژيشود. در ادامه، مهممي

شود. بخشدرباره موضوع مورد بررسي ارائه مي
گيري از مطالعهبندي و نتيجهپاياني نيز به جمع

اختصاص دارد.

وهوايي و انتشارـ روند تغييرات آب1
ايگازهاي گلخانه

هايي است كه اهميتگرمايش جهاني يكي از پديده
توجه به آن در حال افزايش است. روند تغييرات

به تصوير كشيده 1دماي كره زمين در نمودار شماره 
و با 20شده است. افزايش دماي كره زمين از قرن 

هاي فسيلي روند افزايشي بهافزايش مصرف سوخت
فته است. آهنگ افزايش دماي كره زمين درخود گر

رسد،هاي اخير افزايش يافته است كه به نظر ميدهه
اي به دليل افزايشافزايش انتشار گازهاي گلخانه

هاي فسيلي ازجمله داليل اصليمصرف سوخت
افزايش گرمايش جهاني است.

منتشركننده ينتربزرگ ين،چ
در جهان، ياگلخانه يگازها

كه تا سال ه استاعالم كرد
انتشار دهدياجازه م 2030

اما تا يابد، يشگازها افزا ينا
ينخالص انتشار ا 2060 الس

.رساندميگازها را به صفر 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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نيزم كره يدما راتييتغ روند ـ1 نمودار

.climate.nasa.gov, 2021 :مأخذ

دهدالمللي انرژي نشان ميهاي آژانس بينبررسي
سده حاضر يانتا پا ينزم كره يدما يشآنكه افزا براي
تا الزم استمحدود باشد،  گراديدرجه سانت 5/1 به

45حدود  ياگلخانه يانتشار گازها ،2030سال 
كه با تداوم روند موجوديدرحال يابددرصد كاهش 

گازها ينانتشار ا ،2030پايان سال تا  روديانتظار م
طور كه در نمودار شمارههمانشود.  يشتردرصد ب 14
شود، روند جهاني انتشار گازهايمشاهده مي 2

دهه اخير با رشد 3اكسيدكربن) در اي (ديگلخانه
شتاباني همراه بوده است. گفتني است، كاهش انتشار

طور عمده به دليل كاهش استفاده ازبه 2020در سال 
هاي ناشي از شيوع گستردهانرژي به دنبال محدوديت

ند بلندمدت انتشاركرونا بوده است. بنابراين، رو
اي روندي افزايشي است كه اگر تغييرگازهاي گلخانه

جهت نيابد، افزايش گرمايش جهاني به سطوحي
بسيار باالتر از وضعيت كنوني، كامالً محتمل است.

اكسيدكربن) در جهاناي (ديـ روند جهاني مصرف انرژي و انتشار گازهاي گلخانه2نمودار 

.Enerdata, 2021 :مأخذ
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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آثارهاست از مدت هتوسعه كدرحال يكشورها
يكپارچهطور به بينند،يلطمه م ييوهواآب ييراتتغ

ها اعالم كردند:شدند. آن ييوهواخواستار عدالت آب
ول انتشار بخش اعظمئثروتمند مس ي«كشورها

به يتوضع ينا يانهستند، اما ز ياگلخانه يگازها
.»شوديوارد م يرفق يكشورها

زيستيطكننده محثروتمند و آلوده يكشورها
يانتشار گازها كاهش بارهدر يمتعدد يهاوعده

ي. هند كه كشوراندهمطرح كرد يندهدر آ ياگلخانه
ه استسنگ است، موافقت كردوابسته به زغال ياربس

خود ياگلخانه يخالص انتشار گازها 2070تا سال 
ينا يرا برا 2050سال  يزن يلرا به صفر برساند. برز

كشور وعده 100از  يش. به استكرد يينمنظور تع
درصد 30انتشار گاز متان را  ،2030سال  تا نداهداد

وعده يزز كشورها نا يگرد يكاهش دهند. گروه
را متوقف كنند. ييزداجنگل ،2030ند تا سال اهداد
در ياگلخانه يمنتشركننده گازها ينتربزرگ ين،چ

اجازه 2030كه تا سال  ه استجهان، اعالم كرد
الاما تا س يابد، يشگازها افزا ينانتشار ا دهديم

.رساندميگازها را به صفر  ينخالص انتشار ا 2060

ـ محورهاي مهم اجالس گالسكو2
رسيدن براي ديپلماتيك هايفعاليت اخير هايسال در
زيستمحيط سر مسائل بر الملليهاي بينتوافق به

تواندگرفته است كه مي زيادي شتاب جهاني
مسئله از سوي جامعه جهاني اين درك دهندهنشان
براي واقعي تهديدي زيستمحيط تخريب كه باشد
جمعيت، مهار سر بر توافق. است جهان مردم همه

زيست،محيط حفظ اي،گازهاي گلخانه انتشار كاهش
استوايي، پرباران هايجنگل تخريب از جلوگيري

همگي خطر در هايگونه از آلودگي و حفاظت مهار
دارد. اجالس گالسكو نمونه اخير ضرورت
المللي براي مواجهه هوشمندانه بابينهاي تالش
ترينهاي اقليمي است. برخي از مهمپديده

محورهايي كه در اجالس جهاني گالسكو مطرح شده
صورت زير است.به

كاهش ايگلخانه هايگاز انتشار ـ
يكي از محورهاي اصلي اجالس جهاني گالسكو،
ايتالش مؤثر براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه

وان عامل اصلي گرمايش جهاني است. پس ازعنبه
كه اعضاي آن عامل »20«گروه  اينكه كشورهاي عضو

نتوانستند اي هستند،درصد گازهاي گلخانه 80انتشار 
تا ينبه هدف توقف كامل انتشار گاز كربن به جو زم

،شوند متعهد 2050 سال
اجالس گالسكو از اين بابت كه بتواند تالشي

اي صورتانتشار گازهاي گلخانهجدي براي كاهش 
دهد، مورد توجه جدي تحليلگران قرار گرفت.

سازمان ملل متحد نشان داد كه با 2020گزارش سال 
يانتشار گازها ينهها در زمدولت يتعهد فعل

قرن ينا يانتا پا ينزم يدما يانگينم ي،اگلخانه
يشگرما يزانم ين. ايابديم يشدرجه افزا 3به  يكنزد
.شوديم يرناپذجبران يعيمنجر به فجا ينزم

يدر گزارش تريشكارشناسان سازمان ملل متحد پ
هشدار داده يمي،اقل ييراتمخرب تغ يامدهايپ درباره

درجه5/1از  يشترب ينبودند كه گرم شدن كره زم
هاييستمبر س يريناپذجبران يراتثأت گراد،يسانت



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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ي،سالخشك كه گذاردمي يطيمحيستو ز يانسان
يناز ا بعضيها تنها گونه برخي و انقراض يقحط
.است بعواق
2030تا سال  ييزدادادن به جنگل يانپاـ

حدود 2020در سال بر اساس آمارهاي رسمي، تنها 
بيناز  جهان يهامربع از جنگليلومترهزار ك 258
سازمان يفرادولت يئته بنا به اظهارنظر .است رفته

هاجنگل يبتخر يي،وهواآب ييراتملل در حوزه تغ
يانتشار گازها يشافزا ياز عوامل اصل يكي

درصد از 23 و شوديم شمردهدر جهان  ياگلخانه
ي،از محل كشاورز ياگلخانه هايكل گاز

.شوديمنتشر م ينزم هاييكاربر يگرو د يدارجنگل
از ياريو بس يستزيطفعاالن مح ينكهبا ا

كننديتالش م كه هاستسال مدارانياستس
نخورده نگهدر جهان را دست ماندهيباق يهاجنگل
يدتوافق جد ينباورند كه ا ينبر ا ياعده ،دارند
پايان دادن به .ستهادر حفظ جنگل يعطفنقطه

زدايي ازجمله محورهاي مهم مورد بحث اينجنگل
كنندهكترود. كشورهاي شراجالس به شمار مي

به روند يالديم يدهه جار يانمتعهد شدند تا پا
يدهند و برا يانپا ينزم يبو تخر ييزداجنگل

دالر يلياردم 19ها جنگل يايمحافظت و اح
كنند. گذارييهسرما

گالسكو اجالسحاضر در  كشورهاي يرتوافق اخ
است يمكمل توافق يي،زدادادن به جنگل يانپا درباره

كشور در ارتباط 40 يانم يويوركدر ن 2014كه سال 
توافق، ينها حاصل آمد. طبق ابا حفاظت از جنگل

،2025تا  2021 يهاسال دركه  ندمتعهد شد هاكشور

يدالر) به كشورها يلياردم 12پوند (ميليارد  75/8
ها كمك كنند.حفاظت از جنگل يتوسعه برادرحال

يوندپ يندر ا يزن يخصوص گذاريهسرما 30از  يشب
كشور 5 ين،. همچنندپوند تعهد داد ميليارد 3/5

يهااز سازمان يو گروه يكامرآو  يسازجمله انگل
7/1معادل  يااعالم كردند كه بودجه يريهخ يجهان

ها به دستحفاظت از جنگل يدالر برا ميليارد
.دهندميمناطق اختصاص  يبوم مردمان

كاهش سنگزغال مصرف ـ
اين اجالس، اين است كه يجاز نتا يگرد يكي

توافق كردند با كنار گذاشتن مصرف كشورها
را تا سال اكسيدكربنيسنگ، انتشار گاز دزغال
نخستينو كتوافق گالس به صفر برسانند. 2050

قصد كاهش احتصربهمعاهده اقليمي است كه 
سنگ، بدترين عامل گازهايغالزمصرف 

كشورها متعهد ينا ين،همچن د.اي را دارگلخانه
مقابله با يكه اهداف و تعهدات خود را برا ندشد
و نحوه كاهش انتشار ييهواوآب ييراتتغ آثار

و ينيبار بازب يكسال  5هر  ي،اگلخانه يگازها
كشورها ينقرار است كه ا ين،كنند. همچن يبررس

خود و يشرفتروند پ بارهرا در يساالنه گزارش
هااهداف در آن ينبه ا يابيدست يكه برا ييهابرنامه
.اند، ارائه كنندكرده گذارييهسرما

مخالفت هند سبب شد تا بند مربوطگفتني است، 
به يارانهسنگ و ارائه غالزبه قطع استفاده از 

كشورها پايان در هاي فسيلي حذف شود.سوخت
سنگ،زغال گذاشتن كنار جايبه كردند موافقت
كاهش دهند. را آن مصرف
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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دهد موفقيت اجالس گالسكوها نشان ميبررسي
هاي عملي كشورهادر مقام عمل به اجرايي شدن برنامه

كاستن از) 1 :مهم وابسته است يارموضوع بس 5 به
مبارزه يبرا يمال ينمأت) 2 ي،اگلخانه يانتشار گازها

)4 بن،كر گذارييمتق) 3 يمي،اقل ييراتبا تغ
يعت و جلوگيري ازحفاظت از طب يهاحلراه

.يليفس يهامصرف سوخت ) كاهش5و  زداييجنگل
يبيترت يدبابنا به اظهارنظر كارشناسان تغيير اقليم 

خود هاييزيركشور در برنامه 195داده شود تا 
عمل يو طور يرندرا در نظر بگ علمي هاييتواقع

ياگلخانه يخالص انتشار گازها 2050كنند كه تا سال 
از يتاكنون تنها تعداد كمكه درحالي به صفر برسد
ي ازدر گزارش .اندقرار گرفته يرمس ينكشورها در ا

كاستن از يسازمان ملل كه درباره تالش كشورها برا
يحت: منتشر شده، آمده است ياگلخانه يانتشار گازها

سده يانپادر  طور كامل اجرا شود، ها بهاگر برنامه
گراديدرجه سانت 7/2 كمدست ينزم كره يحاضر دما

كه كشورها انجام ييهاباالتر خواهد بود. تالش
نامهدر توافق شدهيينبه هدف تع يدنرس يابر دهند،يم

يرفتهپذ هايتواقع يدبا ييرتغ ي. برايستن يكاف يسپار
يتشود، با صداقت وعده داده شود و به وضع

توجه شود. پذيريبآس يكشورها
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اينتبعات ايران نيز از 
محيطيهاي زيستبحران

و همواره در يستمصون ن
محيطيعرض تهديدات زيستم

.داردجدي قرار 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

مالحظات امنیت انرژى پیرامون اجالس جهانى محیط زیستى گالسکو 
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ي مبارزه با گرمايشمال ينمأموضوع، ت دومين
ثروتمند ياقتصادها 2009است. در سال  جهاني

سال، 5به مدت  2020وعده دادند كه از سال 
كمك به يدالر برا يلياردم 100هر سال 
ينتا ا دهندياختصاص م يرفق ياقتصادها

،بكاهند يليفس يهاكشورها از مصرف سوخت
از ياريوعده هنوز اجرا نشده است. بس يناما ا

حاضر در نشست، از هاييئتناظران و ه
شدند. در يدشده ناامداده يتعهدات مال يتوضع

بار يافتهتوسعه ينشست گالسكو، اقتصادها
100ساالنه  ،2023ال متعهد شدند از س يگرد
ييرمنظور اختصاص دهند. تغ ايندالر به  يلياردم
به يليبر سوخت فس يمبتن هاييرساختز
هاييانرژ يدتول يمناسب برا هاييرساختز

ياربس هايگذارييهسرما يازمندن يدپذير،تجد
گذارييهحجم سرما يناست و تنها با ا يميعظ
ييوهواآب ييراتثر با تغؤبه شكل م توانيم

.مقابله كرد
كربن است. از گذارييمتموضوع، ق ينسوم

كربن گذارييمت، قموضوع ينداران اطرف يدد
يبه كاستن از انتشار گازها يقتشو يثر براؤم يراه

يبرا يدجد هاييو كمك به فناور ياگلخانه
يكنون يندهشدت آالبه هاييفناوريگزيني جا

است.
است. يعتموضوع، حفاظت از طب ينچهارم

ييراتتغ يعني يد،باور وجود دارد كه دو تهد ينا
با هم رفع يدبا يستيرفتن تنوع ز يانو از م يمياقل

ممكن يگريبدون توجه به د يكيشوند و رفع 

يگرها و دجنگل ها،ين. حفاظت از زميستن
هايبرنامهدر  يدبا ياتيح هايسيستماكو

ين. پنجميردرار گقمحيطي كشورها زيست
است. يليفس يهاسوخت مصرفموضوع، كاهش 

يسنگ عامل اصلسوزاندن نفت، گاز و زغال
سنگجهان است. زغال يمياقل يموخ يتوضع
ين،هم رايب .سوخت است ينتركنندهآلوده

آن با منابع يگزينيجا يدبا نخستين گام
باشد. يانرژ يدپذيرتجد

ـ مالحظات امنيت انرژي4
كشور ما نيز مانند ديگر نقاط جهان، در متأسفانه
مسائل مرتبط با تغيير اقليم هاي اخيردر دهه

آلودگي زدايي،تخريب زمين و جنگل ازجمله روند
داخلي، هايدرياچه و درياها آب آلودگي هوا،

از آن مانند ها وتاالب تدريجي خشك شدن
شده است كه با تداوم برخوردار فزاينده سرعتي

آن منفي تأثيرهاي با نزديك ايآينده در اين روند،
و اقتصادي سياسي، از اعم امنيت ملي ابعاد بر تمام

اين يجاز نتا يگرد يكي
اجالس، اين است كه كشورها
توافق كردند با كنار گذاشتن

سنگ، انتشار گازمصرف زغال
را تا سال اكسيدكربنيد

به صفر برسانند. 2050
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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آخرين بر اساس. شد خواهيم اجتماعي مواجه
محيطيزيست عملكرد شاخص به مربوط آمارهاي

)EPI(1 در بين 48با نمره  2020، كشورمان در سال
را به خود 67كشور مورد بررسي، رتبه  180

هاياختصاص داده است. در ميان زيرشاخص
محيطي، بدترين عملكردشاخص عملكرد زيست

ايران به لحاظ جايگاه در بين ديگر كشورهاي مورد
) مديريت انتشار1هاي بررسي در زيرشاخص

ها وبوموع زيستي و زيست) تن2فلزات سنگين، 
هايي) كشاورزي كارآمد ثبت شده است. پديده3

ساليها و درياها، خشكمانند آلودگي آب رودخانه
وهوا موجب پديده مهاجرتو تغييرات آب

مرزي، افزايش جمعيت وكشوري و بروندرون
شود. اين بحران عامل فوريقبيل ميمسائلي ازاين

بروز جنگ نيست، اماها و گيري تنشدر شكل
آورد كه موجب تشديدفشارهايي را پديد مي

احساسات و برانگيختن برخوردهاي قومي،
اي برشود كه  تأثير عمدهها ميها و شورشآشوب

گذارد.امنيت ملي كشورها مي
درصد كل مصارف 92در كشور ايران، حدود 

و مصارف استآب مربوط به بخش كشاورزي 
6د و مصارف شرب حدود درص 2صنعتي حدود 

به خود اختصاصكل مصارف آب را از درصد 
دهند. روند كنوني مصرف آب در كنار مشكلمي

ها درساليكاهش نزوالت جوي و بروز خشك
رغم افزايشهاي اخير ـــــــــــــــ بهدهه

ـــــــــــــــها در برخي سالبارندگي ها

1. Environmental Performance Index

انده استوضعيت منابع آبي را به شرايط حاد رس
منجر به بروز و تشديد اختالفات كه تداوم آن 

و قطع آبيهاي كماجتماعي، مهاجرت، محدوديت
هاي جدي درهاي آبي و بروز بحران، تنشآب

هاي كشاورزي و صنعتهاي توليد بخشفعاليت
شود. همه اين موارد از جهات مختلف، امنيتمي

د. عدماندازغذايي و اقتصادي كشور را به خطر مي
توجه كافي به علل ايجاد و پيامدهاي آن، موضوع
را به مسئله امنيتي شديد با پيامدهاي اقتصادي،

كند.اجتماعي و سياسي تبديل مي

بندي و راهكارهاي پيشنهاديجمع
محيطي براي مواجههتوجه به مسائل زيست

هايشده با بحرانريزيهوشمندانه و برنامه
يل به آگاهي عمومي درمحيطي تبدفزاينده زيست

جوامع مختلف شده است. اهميت توجه به مسئله
زيست براي كشورمان كه در اقليم خشك ومحيط
خشك قرار دارد و با محدوديت جدينيمه

كشور ما نيز مانند ديگر نقاط در متأسفانه
مسائل مرتبط با هاي اخيرجهان، در دهه

تخريب زمين و تغيير اقليم ازجمله روند
آب آلودگي هوا، آلودگي زدايي،جنگل
خشك داخلي، هايدرياچه و درياها
از آن مانند ها وتاالب تدريجي شدن

.شده است برخوردار فزاينده سرعتي



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

مالحظات امنیت انرژى پیرامون اجالس جهانى محیط زیستى گالسکو 
            تدبیر اقتصاد
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هاي زيرزميني مواجه و متوسط بارش در آنآب
سوم متوسط جهاني است، بر كسيحدود يك

عنوانپوشيده نيست. اجالس جهاني گالسكو به
نمونه اخير تالش جهاني براي مقابله با آثار سوء
ناشي از تغيير اقليم، الگوي مناسبي براي

هايكشورهاي جهان در راستاي مقابله با پديده
زيستي ايجاد كرده است. در ادامه، برخي ازمحيط

راهكارهاي معطوف به بهبود وضعيت
شود.زيست كشور ارائه ميمحيط

تأمين هاهمكاري ارتقاي كافي با اعتبارات ـ
يكي اعتبارات كمبود :الملليبين هايسازمان با

قانوني مواد موانع اجراي تريناز اصلي
توسعه و پيشبرد هايبرنامه در شدهتصويب
محيطيدر زمينه مسائل زيست شدهتعيين اهداف
زيست موضوعيمحيط از حفاظت. است كشور
است مناسب مالي تأمين مستلزم و برهزينه

اجراي قوانين براي كافي مالي كه منابعدرحالي
هايماليات وجود ندارد و زيستيمحيط
قانون اجراي از ناشي درآمدهاي و زيستيمحيط
تحقق، شرطحتي بهتوسعه،  هايبرنامه
حفاظت از هنگفت هايهزينه گويپاسخ
زيست نيست. با توجه به ركود كنونيمحيط

اقتصاد كشور و نگاه اقتصادي دولتمردان به
كافي در اين اعتبارات زيست، تأمينمحيط

دليل اهميت مسائلبخش مشكل است، اما به 
توانالمللي ميمحيطي براي جوامع بينزيست

المللي در اينبين هايسازمان مالي هايكمك از
و هاسازمان با بهينه ارتباط استفاده كرد. با باره

از منابع اينتوان مي الملليبين هاينهاد
هايبرنامه هايهزينه تأمين براي هاسازمان
آموزش در و آب مانند بحران مهمي مديريتي

استفاده زيست كشورهاي محيطارتقاي آگاهي
توان اميدوار بود كه با ارتقايدر واقع، مي .كرد

مردم، محيطيزيست هايدانش و هاآگاهي
زمينه گذاران،مسئوالن و سياست

ها در حفاظت ازپذيري آنمشاركت
زيست فراهم شود.محيط

اتخاذ رويكرد مديريت يكپارچه و جامع ـ
مؤثر راهكارهاياز  يكي ديگر: زيست كشورمحيط
كشور، محيطيزيست معضالت با مقابله براي

در .زيست استمحيط يكپارچه و جامع مديريت
ندارد خاصي متولي و زيست مسئولمحيط ما كشور

حفاظت مانند سازمان متعددي هايدستگاه و
و مراتع و هاجنگل سازمان زيست،محيط

نيرو و سازمان وزارت آب بخش آبخيزداري،
مسائل از بخشي مسئول هريك ايران شيالت
هستند و متأسفانه كشور محيطيزيست

وجود هادستگاه بين اين هماهنگي هايسازوكار
.ندارد

بر اساس آمارهاي رسمي، تنها
هزار 258حدود  2020در سال 

يهامربع از جنگليلومترك
.است بين رفتهاز  جهان



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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ارتقاي جامعه محيطيزيست سواد و فرهنگ ـ
با شهروندان همكاري روحيه تقويت براي

كيفيت اجراي: محيطيزيست هايسياست
صورتزيست بهمحيطهاي مبتني بر سياست
ناپذيري با سطح آگاهي و سواد شهرونداناجتناب

جامعه در ارتباط است. در واقع، با افزايش آگاهي
و سواد انرژي شهروندان، امكان موفقيت

زيستي در كشور افزايشهاي محيطسياست
مدت ويابد. حاكم بودن تفكرات كوتاهمي

ستنگر بر ذهنيت عامه مردم باعث شده اسطحي
منابع طبيعي كشور غيرپايدار از هايبرداريتا بهره

همچنان ادامه داشته باشد. در واقع، وجود
به نسبت فرهنگي نادرست هاينگرش
در و ناكارآمد ناكافي آموزش زيست ومحيط

از يكي محدود، طبيعي منابع با برخورد چگونگي
از محافظت راه بر سر موجود مشكالت

.است زيست كشورمحيط
انتشار مديريت هايسياست كارگيريبهـ

اكنون طيفهم: كشور در ايگلخانه هايگاز
هاي مديريت انتشار گازهاياي از سياستگسترده
اي در جهان در حال اجراست. ايجاد بازارگلخانه

مبادله مجوز انتشار كربن و اعمال ماليات بر انتشار
است،هاست. گفتني آلودگي ازجمله آن سياست

مراحل قانوني و اخذ مجوز ايجاد بازار انتشار كربن
اكنون در كشور طي شده، اما همچنان اين بازارهم

اندازي نشده است. در واقع، ايندر كشورمان راه
ها در بلندمدت روند انتشار گازهايسياست
كند.اي در كشور را محدود ميگلخانه
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