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اظرههایاگفـتوگوهاا
غالب این متون ،از روی فایلهای صوتی و تدویری این من 
و
پیــادهسااا شه ا ان ا طعاًااا باای غای ا  ا ا هاااشبی ا  آنا یب ا  ا ا 
ا غیا  حاوآ اشبه تننیهتاآش حتما اسا ط آناحن ااش یها ها 

اس  ای ههاشبه حتیاش طالبغیانه  اآ نشی

پیشگفتار

بــرای گســترش دانــز و افــزایز س ـ

آ گاهیه ـای اقشــار مختلــف مــردم ،روشهــای

گونا گونی را میتوان طراحـی کـرد و از ابزارهـای مختلفـی سـود جسـت .امـا موفقیـت در
این زمینه ،نیازمند به اجرا درآوردن و آزمودن آنها است .گام نهادن در عرصـه عملـی
این آزمون ،روشی بوده اسـت کـه زیسـت آنالیـن در دوره نهچنـدان بلنـد فعالیـت خـود

برگزیده است .ترکیبهای مختلفی از خبر ،گزارش و تهیه مقاالت تحقیقی از جملـه
این موارد بوده است که به سهم خود توانسـته اسـت تـا موفقیتهـایی را در ایـن راسـتا

برای این سایت تخددی که در زمینه اقتداد سبز فعالیت می کند به همـراه داشـته

باشــد .چنان کــه در حــال حاضــر ایــن ســایت بــه عنــوان مرجــع و مأخ ـ پژوهز گــران و
عالقهمندان محیطزیست و اقتداد مورد استفاده قرار می گیرد.

در ابتــدای ســال  0344زیســت آنالیــن چــالز جدیــدی را آغــاز کــرد .جســتزوی

پاسخ به دو سؤال بنیادین زیر:

 آموزههــای کــدام مکتــب اقتدــادی مــیتوانــد ســبب شــود تــا وضــعیت محــیط

زیست بهبود یابد و یا نابسامانتر از شرایط کنونی نشود؟

 دولتها چه نقشی در بهبود شرایط محیط زیست دارند؟

روشی که در پیز گرفته شد ،اجـرای گفتوگوهـایی بـا مهمانـان ،تحـت هـدایت

محمدابراهیم رئیسی بهعنوان کارشناس-مزری بود .انتخاب موضوعها و شناسایی

مهمانان برای دعوت در این گفتوگوها از مهمترین مراحل اجرای ایـن برنامـه بـود .در
پیمـــودن ای ــن مســـیر ،ش ــهرام اتفـــاق نیـــز همراهمـــان شـــد و بـــه عنـــوان مهمـــان در ایـــن

گفتوگوهــا شــرکت فعــال داشــت .بــا او و مهمانــان دیگــر در ایــن گفتوگوهــا از نگــاه

مکتـــب لیبرالســـیم و سوسیالیســـم  -بـــه عنـــوان دو جریـــان غالـــب در حـــوزه اندیشـــه

اقتدــادی  -در خدــوم محــیط زیســت گفــتوگو کــردیم .در طــی ایــن گفتوگوهــا،
همــان پرســزهــا را بــا اقتدــاددانان نهــادگرا نیــز در میــان گ اشــتیم و در ایــن مســیر بــه
بررسی مسائلی نظیـر حکمرانـی و محـیط زیسـت پـرداختیم .همدنـین در مـورد نقـز

دولتها طی چند جلسه گفتوگو کردیم .در خالل ایـن رو یـدادها ،از موضـوعات روز

مرتبط با مضمون هر نشست نیز غافل نبودیم و این گونه بود که سلسله گفتوگوهایی

را در باب مسائل مربوط به انرژی میزبانی کردیم.

طی این گفتوگوها ،مهمانان ما درباره نقز نهادهای مـدنی ،حکمرانـی خـوب،

نههای محـیط زیسـت سـخن
ضرورت افزایز آ گاهیهای مردم و ملموس نمودن هزی 

گفتنــد و آنچــه گفتــه شــد ،شــاید بخشــی از آن چیــزی اســت کــه بــرای بهبــود شــرایط
محیط زیست به آن نیاز داریم .با این همه بـه نظـر میرسـد کـه تـا حدـول نتـاید مـورد

انتظار و دریافت پاسخ پرسزهایمان ،هنـوز مسـیری را درپـیز داریـم کـه بایـد آن را

بپیمائیم.

اما آنچه که در این میان نباید به دست فراموشی سپرده شـود« ،محـیط زیسـتی»

است که در طی فرایند تأمین نهادههـای اقتدـادی و دریافـت پسـماندهای آن ،موتـور
مولد اقتداد اسـت و «اقتدـادی» کـه بـا اسـتفاده بیشـینه از ظرفیـت از ایـن نهادههـا و

انتقال بیرویه پسماندها به محیط زیست ،تعادل میان آنها را به هم زده اسـت تـا در
درازمدت هردو متضرر گردند .مگر آن که بتوانیم راهحلـی را بـرای بهبـود ایـن وضـعیت

بیابیم.

نمونـــههایی از ای ــن گفتوگوهـــا را در مزموعـــه حاضـــر م ــیخوانیـــد و بـــا نظـــرات

مهمانــان مــا آشــنا مــیشــوید .امــا بــه گمــان مــا شــما نیــز مــیتوانیــد یکــی از مهمانــان مــا

باشید :در سلسله نشستهایی که همچنان در زیست آنالین ،در خدوم پاسخ به

سؤاالت مزبور ادامه دارد ...

زیست آنالین – اعظم فروزان 
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محمدابراهیم رئیسی
ســالم عــر

مــیکــنم خــدمت همــه کســانی کــه دارنــد بــه مــا گــوش مــیدهنــد .امــروز

مــیخــواهیم یــک سلســله برنامــه را شــروع کنــیم و گفتوگوهــایی را ترتیــب دادیــم در

خدـوم نگاههـای مختلفـی کــه نسـبت بـه مسـئله محــیط زیسـت هسـت از دیــدگاه
ً
مکاتب اقتدادی و خب طبیعتا اولین گفتوگوهای ما باید بر اساس مشکل پایـهای
آن باشــد و شــناخت مــواردی از نگاههــای مختلفــی کــه مکاتــب اقتدــادی بــه محــیط
زیست دارند .امشب من مهمانانی دارم که این گفتوگوی مـن را همراهـی مـیکننـد.

من محمدابراهیم رئیسی ،میزبان آنها هستم و شـما داریـد ایـن گفـتوگو را از سـایت

زیست آنالین میشنوید.

یکی از مهمانهای من ،جناب آقای «شهرام اتفــاق» اسـت .جنـاب آقـای شـهرام

اتفاق نویسنده کتاب «اقتداد سیاسی محیط زیسـت» هسـتند .پژوهشـگر اقتدـاد و
مکاتـــب اقتدـــادی و از نظـــر تقســـیمبندیهای مکاتـــب اقتدـــادی ،نگـــاهشـــان جـــز

نگاههـــای راســـت گرا بـــه اقتدـــاد اســـت؛ و مهم ــان دیگـــر مـــن ،یعن ــی جنـــاب آقـــای
«محمدرضا جعفری» هسـتند کـه ایشـان اگرچـه دانـزآموختـه رشـته بـرق هسـتند امـا

