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 مقدمه:

در کشور ما  محیطیزیستمطالعات  هایگپیکی از 

اقتصادی منابع محیطی بوده است. اینکه ارزش بررسی 

رسمی و غیررسمی  هایگفتمانگرایان در  زیستمحیط

ش واقعی بحث به ارز کههنگامیدر برابر اقتصادیون، 

 این با .شودمیکوتاه دست و زبانشان  رسدمیطبیعت 

توجه داشت که بحران  مسئلهباید به این  حال

 برداریبهرهکنونی در کشور ما ریشه در  محیطیزیست

بدون توجه به نیازهای طبیعت و  ،حداکثری از منابع

بیان  فقدان رغمعلی البتهو دارد بومی  هایظرفیت

دیدگاه رسمی برای نظام اقتصادی باید اذعان نمود که 

بسیار  اقتصاد آزاد نظامبهنظم و نگرش به بازار این 

که حتی به اذعان بسیاری از  دیدگاهی نزدیک است.

 محیطیزیستمتفکران اقتصادی عامل اصلی تخریب 

جان بالمی  هستیم. ست که شاهد آنا ایگسترده

متفکران  عنوانبه برت کالرک و ریچارد یورک فاستر،

در کتاب گسست که  شناخته شده اندگرا زیستمحیط

و شیوه نگرش  اقتصاد بازار آزادنظام  نقدبه، شناختیبوم

در  بالمی فاستر .اندپرداختهبه منابع محیطی  این نظام

های نظام یابی نقصبا ریشه مطالعات سالهای اخیرش

اقتصاد آزاد و تاثیر آن بر اکوسیستم جهانی، به این 

 نتیجه رسیده است که عصر ما نیازمند یک تحول

اکولوژیک عظیم است این موضوع در حال حاضر کاماًل 

قطعی شده است که بشریت با یک چشم انداز مواجه 

محیطی کل است. چشم اندازی که فروپاشی زیست

بحران  نه تنهااکنون  دهد.سیاره را نشان می

محیطی رو به افزایش است بلکه سرعت وقوع آن زیست

های استراتژیدر حال حاضر . است تر شدهشتابندهنیز 

های پیشین اتخاذ شده بود محیطی که در دههزیست

اند، در این میان چیزی که به وضوح شکست خورده

های این بحران در عیان گردیده این است که ریشه

ین از ا هاییبخشدر ادامه  .شیوه تولید بازار آزاد است

 اقتصاد آزادتاریک نظام  روی بابرای آشنایی  کتاب

 :شده استآورده 

-میلفظی  طوربه ایمقالهدر  2008در سال  بوچاد .1

بحث  اینکه با : دستاورد بزرگ اقتصاد چیست؟ویدگ

ولی  بودهبوچاد درباره بحران مالی جهانی اخیر متمرکز 

معطوف به بازار رویکردهای اقتصادی  ایگسترده طوربه

شود. هم شامل می را زیستمحیطدر برابر مساله  آزاد

در این نگرش باستانی  هایجنگل، مثالعنوانبه

یا  آیندمی حساببهغیرفعال  هایدارایی عنوانبه

کاالهای لوکسی است که  مانندبه تمیز وهوایآب

 .کنندمیرا خریداری  هاآنثروتمندان 
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به مدت طوالنی  متحدهایاالتاقتصادی در  هایاستسی

متفکرانی قرار داشت که بدون شک موضع  تأثیرتحت 

اساس  براین را پذیرفته بودند. نظام اقتصادی بازار آزاد

 مدتکوتاهجهان طبیعی را تنها با توجه به میزان بهره 

 :گویدمی بوچاد .سنجیدندمیاز آن  برداریبهرهطریق  از

بازار آزاد ناشی از مطالعات و  کارآمدیشناخت کامل و 

که بیشتر شبیه تبلیغات علیه  1960 و 1950 هایدهه

 .قبولقابلاست تا علم  گراجامعهاقتصاد 

 

 غارت بردن به تمایل همواره ساالرسرمایه جامعه در .2

 حالبااین. بوده استش اقتصادی سیستم جزبه هر چیزی

 چیزی ما به توسعهدرحال محیطیزیست بحران اگر

 هایفنّاوری و جمعیت رشد اگرچه که است این، داده

 زیستمحیط تخریب تشدید در مهمی نقش نامناسب

 حال در که اکولوژیکی گسست با این حال ،کنندمی ایفا

 اقتصاد در آن اصلی منبع هستیم، روبرو آن با حاضر

 طوربه گذشته قرن طول در جهان جمعیت .باشدمی

 ترسریع بسیار جهانی اقتصاد ،یافتهافزایش چشمگیری

 منابع از ثروتمند کشورهای و پیدا کرده گسترش

 با فقیرتر کشورهای از باالتر بسیار میزان به طبیعی

این  با .اندکردهاستفاده  تربزرگ یا مساوی جمعیت

توصیف تغییر نگرشی که باید صورت گیرد در کنترل 

 جمعیت نیست بلکه در کنترل مصرف است.
 

 هایشیوه به طبیعت تبدیل برای انسان ظرفیت .3

 بقای اخیر هایسالتنها در  ، ولیشدهشناخته مخرب،

 به توجه با است، شدهمطرح بشری تمدن بلندمدت

 مرزهای از عبور و محیطیزیست مشکالت مقیاس

 هایچالش ترینمهم از یکی. ایسیاره شناختیبوم

اقتصاد بازار ست. جهانی اقلیمی تغییرات محیطیزیست

 جهانی اقتصادی نظام - پانزدهم قرن اواخر از - آزاد

 طبیعت با انسانی تعامالت بر بوده و توانسته هژمونیک

 شکل را مواد مبادالت خاص سازمان و ذاردبگ تأثیر

 که به طور واضح قابل مشاهده است بنابراین دهد؛

 تاریخی دوران با ارتباط در جهانی هوایی و آب تغییرات

ارتباط مستقیمی بین  درواقع است. نظام اقتصاد آزاد

کربن در جو وجود  اکسیددیانباشت سرمایه و انباشت 

 کنار شرایطدر  محیطیزیست هایتخریب دارد.

که توسعه تکنولوژیک را برای  بازار آزادساختاری نظام 

محدود کرده موجب تشدید  محیطیزیستمزایای 

 عنوانبه گراییصنعتبه  اغلب شرایط موجود شده است.

 کهدرحالی شودمیعامل گرمایش زمین توجه 

 در غالب یک سیستم اقتصادی جهانی گراییصنعت

 تاکنوناز پیش از میالد مسیح ) است شدهتعبیه خاص

است  شدهافزودهکربن جو زمین  اکسیددیدرصد به  31

 بوده است(. 1965که بیش از نیمی از آن از سال 

 

 :موخره

هدف از مطالعه آرای بالمی فاستر و دیگران، یافتن علل 

اصلی و اولیه مشکالت و فجایع کنونی ماست. همانطور 

که در اشارات کوتاه فوق آمده است مشکل ما نه فقر 

سازمان محیط زیست( و نه مالی)به ادعای مدیران 

اختالفات سطحی و گذرای تفاوت نام علمی و فارسی 

سیاه گوش و کاراکال است. مشکل ما حتی ضعف 

مشکل ما نبود  سیستم اجرایی و پژوهشی نیست،

سیستم به معنای واقعی کلمه و در  سیستم است،

زیست  تمامی سطوح فکری، اجتماعی، فرهنگی و

های  محدودیتسیستمی که حتی اگر با  محیطی.

زمانی و مکانی ما دارای نقصان باشد ولی به دلیل 

که روابط میان اجزاء را نشان  خصوصیت ذاتی سیستم

رسانی و تغییر داشته باشد و بتواند روزقابلیت به دهدمی

شاید آمایش سرزمین  مشکالت پایه ای ما را آشکار کند.
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-با رویکرد مشارکتی)هم کارشناسانه و هم مردمی( می

انست چراغ راه کشور باشد ولی نبود دیدگاه سیستمی تو

های سازمان برنامه و مطالعات آمایشی را تمامی تالش

در واقعیت تاسف برانگیز است ولی ما  باطل کرده است.

صادی و فکری با ساله اقتصد های چندجهانی که نظام

حتی به یک نگرش و سیستم، چالش روبرو هستند، 
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