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هااوگو گفـتهایاهای صوتی و تاویری این وناظره غالب این وتون، از روی فایل
 باای    اا سااا شهاا  پیــاده هاااشبی اا  آن  یباا  ااا ی مغای تاناا طعاًاااو

اشبهمتننیهتاآشمحتما اسا ط آناحن ااش یها ها  ا  یاتمحاوآ 
 اشبهمحتیاشمطالب یانه   اآ نشی اس  ا  هه

 
 
 
 



 

 گفتار پیش
گســترش دانــز و افــزایز ســ    گاهیبــرای  هــای  اقشــار وختلــف وــردم، روش هــای آ

گونی را وی کـرد و از ابزارهـای وختلفـی سـود جسـت. اوـا ووفقیـت در  گونا توان طراحـی 
گام نهادن در عرصـه عهلـی  ها آنو آزوودن  درآوردناین زوینه، نیازوند به اجرا  است. 

کـه زیسـت آنالیـن در دوره نه چنـدان بلنـد فعالیـت خـود  این آزوون، روشی بوده اسـت 
گزارش و تهیه وقاالت تحقیقی از جهلـه  برگزیده است. ترکیب های وختلفی از خبر، 

که به سهن خود توانسـته اسـت تـا  را در ایـن راسـتا  هـایی ووفقیتاین ووارد بوده است 
که در زوینه اقتااد سبز فعالیت ویبرای  کند به ههـراه داشـته  این سایت تخاای 

گــران و  پژوهز وأخــ کــه در حــال حاضــر ایــن ســایت بــه عنــوان ورجــع و  باشــد. چنان
 گیرد. و اقتااد وورد استفاده قرار وی زیست وحیطوندان  عالقه

کــرد. جســتزوی  0399در ابتــدای ســال  زیســت آنالیــن چــالز جدیــدی را آغــاز 
 بنیادین زیر: سؤال پاسخ به دو

 کــدام وکتــب اقتاــادی وــی هــای آووزه توانــد ســبب شــود تــا وضــعیت وحــیط
کنونی نشود؟ زیست بهبود یابد و یا نابساوان  تر از شرایط 

 ها چه نقشی در بهبود شرایط وحیط زیست دارند؟ دولت 

گرفته شد، اجـرای گفت که در پیز   وگوهـایی بـا وههانـان، تحـت هـدایت روشی 
کارشناس رئیسی به وحهدابراهین ها و شناسایی  وزری بود. انتخاب ووضوع-عنوان 

گفت وراحل اجرای ایـن برناوـه بـود. در  ترین وهنوگوها از  وههانان برای دعوت در این 
وـــان شـــد و بـــه عنـــوان وههـــان در ایـــن  پیهـــودن ایـــن وســـیر، شـــهرام اتفـــاق نیـــز ههراه

ــا او و وه گفت گفتوگوهــا شــرکت فعــال داشــت. ب وگوهــا از نگــاه  هانــان دیگــر در ایــن 
ـــان غالـــب در حـــوزه اندیشـــه -وکتـــب لیبرالســـین و سوسیالیســـن  ـــه عنـــوان دو جری ب

گفــت -اقتاــادی  گفت در خاــوم وحــیط زیســت  کــردین. در طــی ایــن  وگوهــا،  وگو 
گ اشــتین و در ایــن وســیر بــه  هــا را بــا اقتاــاددانان نهــادگرا نیــز درههــان پرســز ویــان 

بررسی وسائلی نظیـر حکهرانـی و وحـیط زیسـت پـرداختین. ههدنـین در وـورد نقـز 



 

یـدادها، از ووضـوعات روز  ها طی چند جلسه گفتدولت کردین. در خالل ایـن رو وگو 
که سلسله  ورتبط با وضهون هر نشست نیز غافل نبودین و این  وگوهایی گفتگونه بود 

کردین.را در باب وس  ائل وربوط به انرژی ویزبانی 
گفت وگوها، وههانان وا درباره نقز نهادهای وـدنی، حکهرانـی خـوب،  طی این 

گاهی های وحـیط زیسـت سـخن های وردم و ولهوس نهودن هزینه ضرورت افزایز آ
ــرای بهبــود شــرایط  گفتنــد و آن کــه ب گفتــه شــد، شــاید بخشــی از آن چیــزی اســت  چــه 

ین. با این ههه بـه نظـر ویوحیط زیست به آن نیاز  کـه تـا حاـول نتـاید وـورد  دار رسـد 
یافت پاسخ پرسز کـه بایـد آن را  هایانتظار و در یـن  وان، هنـوز وسـیری را درپـیز دار

 بپیهائین.
که در این ویان نباید به دست فراووشی سپرده شـود،  اوا آن « وحـیط زیسـتی»چه 
که د یافـت پسـهاندهای آن، ووتـور  نهاده تأوینطی فرایند  راست  هـای اقتاـادی و در

هـا و  کـه بـا اسـتفاده بیشـینه از ظرفیـت از ایـن نهاده« اقتاـادی»وولد اقتااد اسـت و 
را به هن زده اسـت تـا در  ها آنرویه پسهاندها به وحیط زیست، تعادل ویان  انتقال بی
گردند. وگر آن درازودت بـرای بهبـود ایـن وضـعیت  حلـی را که بتوانین راه هردو وتضرر 
 بیابین.

گفت نهونـــه ـــا نظـــرات وگوهـــا را در وزهوعـــه حاضـــر وـــی هایی از ایـــن  خوانیـــد و ب
گهــان وــا شــها نیــز وــیوههانــان وــا آشــنا وــی توانیــد یکــی از وههانــان وــا شــوید. اوــا بــه 

که هن باشید: در سلسله نشست چنان در زیست آنالین، در خاوم پاسخ به  هایی 
 داوه دارد ...وزبور ا سؤاالت
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