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  مقدمه

 در كشورهاي در حال توسعه و ايران (state of the environment) وضعيت محيط زيست 
ها در دولت هاي پس از جنگ جهاني دوم تصميمات اقتصادي و سياسي در دهه. بحراني است

خصوص اقتصادهاي در حال صنعتي شدن معطوف به مالحظات هاقتصادهاي در حال توسعه ب
ا در كشورهاي در حال هعبارت ديگر دولته ب. زيست محيطي و مديريت آن نبوده است

 ناتوان بوده و  (public goods) الهاي عموميعنوان تامين كننده كاه توسعه در ايفاي نقش خود ب
خصوص در زمينه توجه به حفاظت از محيط ه  بmarket failure)  (هاي بازاردر جبران شكست

وضعيت محيط زيست . اندرو بودههزيست و جلوگيري از تخريب و آلودگي آن با ناكامي روب
مل و تاثيرگذاري تصميمات، برآيندي از تعا) زيست و سطح تخريب و آلودگيكيفيت محيط(

هاي غيردولتي  سازمان ها  و عاملين اقتصادي، بنگاه ها،منافع و اقدام اين بازيگران اعم از دولت
و مراجع اقتدار ) فقرا، زنان، دهقانان و غيره (هاي مردم احزاب سبز و توده زيست محيطي، 

  . در سطوح داخلي و خارجي مي باشد) جوامع علمي (علمي 
هاي اقتصاد سياسي محيط شود در چارچوب ادبيات و نظريهرو تالش مينوشتار پيشدر 

زيست به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا فرآيندهاي جهاني شدن اقتصاد به بهبود نقش 
در اقتصادهاي در حال توسعه ) روندهاي تخريب و آلودگي(دولت در اقتصاد محيط زيست 

هاي سنتي آنها كه عموماً در دوره ا با استمرار بخشيدن به نقشنمايد و يكمك مي) مورد ايران(
كننده در اقتصادهاي اين پس از جنگ جهاني دوم شكل گرفت، روندهاي مخرب و آلوده

  كشورها را همچنان تداوم بخشيده و تقويت خواهد كرد؟ 
  
   وضعيت محيط زيست در كشورهاي در حال توسعه و ايران .1

      در اكثر كشورهاي در حال توسعهsustainability indexes)  (هاي پايداريشاخص
، هوا و از منابع، زمين، آبسودجويانه مشكالت ناشي از استفاده ناپايدار و . كننده استنگران

زدايي، جنگل. كنداي را در اين جوامع ترسيم مي و تهديد كنندهبسيار خطرناكانداز غيره چشم
هاي  آلودگي درياها و آب  و در نتيجه آلودگي شديد هوا،اي گلخانهانتشار گازهايزايي، بيابان
 جانوري، دفن وهاي گياهي كاهش و انقراض گونه، )هاي زيرزمينيها، آبرودخانه( شيرين

 استفاده بسيار زياد از مواد آلي و سمي پايدار مانند  ،يآلوده و سم موادنامناسب و غيراصولي 
و و در نتيجه كاهش كيفيت خاك،  فرسايش خاك  ع آفات نباتي،كودهاي شيميايي يا سموم دف

    معضالت زيست محيطي در كشورهاي در حال توسعه به شمار  مهم ترينبرخي از غيره 
   .روندمي
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به آب نوشيدني سالم و از هـر دو نفـر يـك نفـر بـه بهداشـت        يك نفر   حداقل از هر سه نفر      در آسيا   

       .گونه هاي جانوري منطقه به شدت در حـال نـابودي مـي باشـند       UNEP, (A), 1999 )( . ندارد دسترسي 

 )WCMC/IUCN, 1998 (   ميليون هكتار از جنگل هاي منطقه آسيا 17 حدود 1995 تا 1990طي سال هاي 

 شهرنـشيني و توسـعه صـنعتي ، بـه تـداوم       )UNEP, (B) FAOSTAT, 1997( .    اقيانوسيه تخريـب شـد  –

ـ  يبه موازات افزايش شهرنـشين    . نمود  قابل كشت كمك    تخريب زمين هاي     ،  كـالن شـهرها   در  ويـژه   ه  ، ب

   تـر و آب شـيرين در دسـترس كـم   تـر  ده شهري گستريتر، حاشيه نشينهوا آلوده  ترافيك متراكم تر، آب و    

به همين منوال ناديده گرفتـه شـدن        . را شدت بخشيده است   منابع  ي  ريب و تخليه   فقر گسترده تخ   .شودمي

ـ تب   برنامـه هـاي     (World Bank, (A), 1990) . در بـر داشـته اسـت   يعات زيست محيطي، هزينه هاي گزاف

سـاختارهاي ماليـاتي و   عدم انطباق بـا  دليل ه ب )Green Taxes(هاي سبز مالياتزيست محيطي مانند وضع 

قـوانين و    (World Bank,  (B), 1995). شـوند مديريت زيست محيطي اين كشورها با شكست مواجـه مـي  

المللي در زمينه حفظ محيط     بين تعداد زيادي از معاهدات     .  مي شوند   با مشكل اجرا     مقررات به سختي و   
بـوده  مردم  آگاهي تصميم گيران و     نسبي   ارزيابي آنها رشد     تاثير قابل تنها  شده اما   زيست امضا يا تصويب     

   .است

در ترين جـانوران خـود را بـه علـت عـدم             از نا گونه هايي   يران در سطح گونه هاي جانوري تاكنون        ا

در   ) Islamic Republic of Iran, 2000( .هاي مربوطه از دست داده اسـت كنترل شكار و تخريب زيست گاه

در آن خصوص حفاظت از تنوع زيستي بسيار ضعيف بـوده و سياسـت هـاي توسـعه پايـدار اكولوژيـك              

»  2000ع زيستي جمهـوري اسـالمي ايـران در سـال            اولين گزارش ملي تنو   «ي  در مقدمه  .اعمال نشده اند  

 مشكالت زيست محيطي ايران عـدم وجـود آگـاهي و اطالعـات، الگوهـاي توليـد و مـصرف                     مهم ترين 

ضعف در اجراي قـوانين و       هاي اقتصادي، مكان يابي نامناسب برخي از فعاليت      ناسازگار با محيط زيست،   

، فقدان شفافيت در سياسـت هـا و    اري هاي كالنذمقررات، نبود مالحظات زيست محيطي در سياست گ    

حفاظـت قـرار    از سرزمين ايـران تحـت        درصد   5تنها حدود   . اندكمبود هاي تخصصي مديريتي ذكر شده     

. تنوع زيستي در ايران با نرخ نگران كننده اي در حال نابودي است            . باشد مي  گرفته كه رقم بسيار ناچيزي    

 مهـم تـرين   مالكيت و مديريت از جمله      نوع  ،    و عدم اجراي آنها    خشكسالي، رشد جمعيت، كمبود قوانين    

  )  Ibid., pp. 19-20 (. علل بحران تنوع زيستي در ايران است

شرايط حاكم   .استمواجه  و آلودگي   تخريب  فزاينده  با روند   بنابراين وضعيت محيط زيست در ايران       

بندي زيست محيطـي    است كه در رتبه   بر اقتصاد سياسي و بحران محيط زيست دركشورمان سبب گرديده           

 72ي  در داووس سوئيس كه براي اولين بار با مطالعـه World Economic Forum) ( مجمع جهاني اقتصاد

 146 منتـشر گرديـد در ميـان    2005شاخص از سوي دانشگاه هاي كلمبيا و ييل انجام پذيرفته و در سـال        

ي  امتياز كسب نمايد و در كنار كشورهايي چون كره         5/39 امتياز   100 و از    132ي  كشور مورد مطالعه رتبه   

  .شمالي، عربستان سعودي، ازبكستان در پايين ترين رده بندي قرار گيرد
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  )ttp//www.ciesin.colombia.edu/indicators/esi(   

  
  اقتصاد سياسي محيط زيست و نقش دولت در آن . 2

محـيط زيـست جـدا از اقتـصاد         ست كـه     ا نكته اساسي در نظريه اقتصاد محيط زيست اين       
  )1. ، ص1382  پرمن، يوما و گيل ري،(. دهدنيست و تغييرات در يكي ديگري را تحت تأثير قرار مي

) محيط زيـست  (در اين نظريه رابطه اي مستقيم ميان ظرفيت رشد مستمر و ظرفيت بار بيوسفر               
 پس ماندها و خروجـي هـا      شود تا آنجا كه در نتيجه توليد و مصرف، سرانجام ميزان            ترسيم مي 

)wastes and emissions( از ظرفيت بار بيوسفر تجاوز خواهد كـرد .)  ،24. ، ص1379  گروسـمن(  
، )1798(در آثـار متفكرانـي چـون مـالتوس            ) (limitsا  هـ  محـدوديت   اين نظريه متاثر از بحث    

منـابع  ريه تـراژدي     و نظ  )6.، ص 1382 يوما و گيل ري،      پرمن،( )  1867(و ماركس   ) 1817(ريكاردو  
  . باشديم) Hardin, 2000, pp. 9-23 (عام

چـه  (آلـوده كننـدگان     (Economics of the Environment) در نظريات اقتصاد محيط زيست 
اي براي حفاظت از محـيط زيـست ندارنـد و در نتيجـه              انگيزه) توليدكننده و چه مصرف كننده    

گـذاري منـابع،    هـايي چـون ارزش     با مكانيـسم   از اين رو  . محيط زيست و اقتصاد ناپايدار است     
هاي اجتماعي توليـد و مـصرف، و        داخلي كردن هزينه هاي زيست محيطي، صفر نمودن هزينه        

توان آلودگي و تخريب را كاهش داده و بـا كـاهش            گيري از ابزارهاي قانوني و نظارتي مي      بهره
   شـود كـه    ت اسـتدالل مـي    در اقتـصاد محـيط زيـس      . فشار بر منابع، اقتـصاد را پايـدار سـاخت         

هاي دولتي و بخش عمومي از عمده ترين عوامـل آالينـده و             ها، شركت  دولت  كنندگان،مصرف
. ، ص 1374     پيـرس و بـاتمن،       و ترنر،  20. ، ص 1383پايانوتو،  ( . روندمخرب محيط زيست به شمار مي     

14(    
بنيادي توسعه اقتصادي در چارچوب مفهوم توسعه پايدار ، امروزه بعد سومي به اهداف 

و ) پيشرفت و كارايي اقتصادي(كه اكنون عالوه بر اهداف اقتصادي  طوريه افزوده شده است ب
ه ، حفاظت از محيط زيست ب)هاي هدفمندتوزيع درآمد، اشتغال و كمك(اهداف اجتماعي 

   )11-8.  صص ،1376    كهن، ( .عنوان هدف بنيادي سوم مورد توجه قرار گرفته است
 به وسـيله  ر اقتصاد سياسي محيط زيست توجه اساسي به اين نكته است كه خط مشي ها                د

سياست تعيين مي گردند و سياستمداران بايستي تصميم بگيرند كه عموم چـه مـي خواهنـد و                  
. ها و منافع اقدامات و  تصميمات خود نمايند    سپس زندگي سياسي خود را وقف ارزيابي هزينه       

)Shogren, 2000, PP. 646-647(     آنچه كه بايد هميشه مورد توجه باشد نقـش قـدرت در حـوزه 
و با آگاهي نسبت به فرآيندهاي سياسـي        . گذاري زيست محيطي است     تصميم گيري و سياست   
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هاي زيست محيطي را كه از پذيرش سياسي و كارآيي          توانيم برنامه اختصاص منابع است كه مي    
    )Joskow and Schmalnsee, 2000, pp. 603, 605, 658(. اقتصادي برخوردار باشند تنظيم نماييم

دليل ماهيت موضوعات محيط زيستي از ه مباحث مربوط به اقتصاد سياسي محيط زيست ب
اين عدم قطعيت راه را براي نفوذگذاري سياسي در . برخوردارند  (uncertainty) عدم قطعيت

رو اختالف ميان نگراني اين از. درابطه متقابل حفاظت از محيط زيست و توسعه باز مي كن
 هاي معطوف به توسعه و نگراني (environmental oriented)معطوف به محيط زيست
(developmental oriented)شود كه آلودگي بهايي است كه براي  متوجه اين مسئله بنيادي  مي
 فرض اساسي اقتصاددانان البته با اين,p.237  (Masauod ,2000(. توسعه پرداخت مي شود

، )Sorokin (، سوروكينRuggie)  (يك خصلت مهم ديگر چيزي است كه راگي. موافقت ندارند
طول دوره زماني كه . اند ناميده (temporality) را زمانمند بودن ، و ديگران آنLe Goff) ( لگوف

ها را در ها، ماهيت امور و نوع پاسخكند ارزيابييك جامعه براي اتخاذ تصميم خود لحاظ مي
ويژه در بعد هگيري باين تغييرات تصميم  و،سازدرو ميههر مرحله با تغييراتي اساسي روب
   (Ruggie, 2000, pp. 156-157) .دكنسياسي و استراتژيك را دشوار مي

اكنون فقط سازمان هايي كه عنوان زيست محيطي دارند مانند برنامه ي محيط زيست 
 و تسهيالت جهاني محيط زيست )CSD (يسيون توسعه پايدار، كم)يونپ(سازمان ملل متحد 

)GEF(المللي كه اقتصاد ها و نهادهاي اقتصادي بينكنند، بلكه سازمان فقط ايفاي نقش نمي
مانند بانك جهاني، ) يا حداقل در پي مديريت آن هستند( جهاني را مديريت و تنظيم مي كنند 

 هفت نيز تأثير گذار بوده و دستور كار زيست  و گروهGATT/WTO المللي پول،صندوق بين
يافته و المللي در حاليكه كشورهاي توسعه در سطح بين)  Hurrell, 1996, p.142(محيطي دارند 

شوند، نزاعي دامنه در حال توسعه هر كدام مسئول تخريب و آلودگي محيط زيست شناخته مي
كشورهاي توسعه . شكل گرفته استكشورها بر سر محيط زيست  دار ميان اين دو گروه از

المللي براي حفاظت از محيط زيست جهاني يافته مسئوليت خطيري را در همكاري بين
زدايي و تنوع زيستي متوجه كشورهاي در هوايي، جنگل بخصوص در خصوص تغييرات آب و

كه كشورهاي در حال توسعه با پافشاري بر اصل حق حاكميت  كنند در حاليحال توسعه مي
     ناپذير برداري از منابعي چون جنگل را براي توسعه اقتصاد ملي خود اجتنابملي بهره

   ) Masauod, 2000, p. 239 ( .شمارندبرمي

 از political system) (هاي سياسيبرقراري ارتباط ميان وضعيت محيط زيست و نوع نظام
بسياري از . شودسوب ميهاي بارز در نظريه اقتصاد سياسي محيط زيست محديگر ويژگي

پردازان اقتصاد سياسي محيط زيست در مطالعات خود پيرامون كشورهاي در حال توسعه نظريه
يك ) بسته يا باز، دمكراتيك يا استبدادي، نظامي يا پارلماني(معتقدند كه شكل نظام سياسي 
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هاي فرض شده است كه نظام. باشدكننده در وضعيت محيط زيست ميعامل تعيين
   غيردموكراتيك در مقايسه با كشورهاي دموكراتيك، كاال هاي عمومي از قبيل كنترل آلودگي را 

اي قوي از طرف ديگر شكل حكومت رابطه. سازندطور مناسب و به اندازه كافي فراهم نميهب
     ) Deacon, 1999, p. 1(. با سطح درآمد دارد

مانند (به نحوه ارايه كاالهاي عمومي نقش دولت در اقتصاد محيط زيست بيش از هر چيز 
ها در فراهم امروزه ظرفيت دولت. گرددو كيفيت آنها مربوط مي) حفاظت از محيط زيست

گذاري عمومي به تقويت فضاي زيرا سياست. شودنمودن كاالهاي عمومي محدود تلقي مي
ري كاالهايي يعني فراهم آو. گذاري مطلوب براي سرمايه فراملي متمركز شده استسرمايه

، )ها، تجربه، تحصيل و آموزش نيروي كارمهارت ()human capital مانند سرمايه انساني
، حمايت از )از حمل و نقل عمومي گرفته تا شاهراه هاي اطالعات با فنĤوري باال(زيرساخت 
سازي خدمات عمومي ضروري جهت يك كيفيت زندگي خوب براي  فراهم هاي نو،تكنولوژي
هاي مياني و برقراري يك محيط مناسب سياستگذاري عمومي ديد و مديران ردهنخبگان ج
 هاي اخير به دليل گستردگي آثار خارجي در سال)Cerny, 2000, pp. 28-29(. گذاريبراي سرمايه

)externalities() ضرورت انجام اقدام از سوي دولت كمتر مورد ترديد ) آلودگي و تخريب
  .قرار گرفته است

 نش به نظريه شكست بازار و ضرورت دخالت دولت در بازار، نظريه شكست دولتدر واك

state failure)( بر اساس اين نظريه، دخالت دولت در امور اقتصادي و . ارائه شده است
شود و اين انحرافات موانعي هاي اقتصادي ميهاي اقتصادي آن خود موجب انحرافسياست
اين انگاره كه سياستمداران و مقامات دولتي .  خواهند بودتر براي بهبود عملكرد اقتصادجدي
طلبي نيستند، بلكه منافع خاص خود را دارند و به دنبال گذاران عمومي عاري از نفعخدمت
دهند هستند فرض هاي عمومي كه انجام مياين منافع در فعاليت )(maximizing سازيبيشينه

طلبان ليبرال و ديگران كاركردهاي بازار را با  اصالحشود سياستمداران،گفته مي. شودگرفته مي
 .كننداستفاده از ماشين دولت در جهت پيش برد منافع شخصي خود دچار خلل و انحراف مي

)Gilpin, 2001, p.27( هاي ذاتي و  شكست يا ناتواني دولت ممكن است حاصل محدوديت
  . ساختار دولت باشد 

  
ر اقتصاد محيط زيست در كشورهاي در حال نقش و كاركرد سنتي دولت د -الف

  توسعه 

براي مطالعه نقش دولت در اقتصاد محيط زيست در كشورهاي در حال توسعه سه دوره را 
و دوره ) دوره پس از جنگ جهاني دوم(دوره استعمار، دوره استقالل : توان در نظر گرفت مي
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ر دوره نخست كاركردها و د.  يا عصر جهاني شدن اقتصاد (post Fordism) پسا فورديسم
 -ي عملكردي دولت در اقتصاد محيط زيست مبتني بر نهادها و وظايف كاركردي حوزه

در دوره استقالل كه مصادف با . باشد هاي استعماري مي عملياتي تاسيس شده توسط دولت
اي  هاي توسعه هاي اين كشورها به شدت كاركردها و نقش دوره اقتصاد فورديسم است، دولت

ها و منابع را براي دستيابي به رشد و توسعه در  ها، ظرفيت ا اخذ و تقويت و همه توانايير
گرايي شديد،  توليد انبوه، دولت رفاهي، حمايت(المللي دوره فوردي  چارچوب نظام اقتصاد بين

استراتژي توسعه صادرات، مداخله حداكثري در اقتصاد، تاكيد ايدئولوژيك بر استقالل و 
در دوره سوم يعني دوره پسافورديسم و عصر . كار گرفتندههزينه و ب) لق مليحاكميت مط

جهاني شدن اقتصاد نقش و كاركردهاي سنتي دولت در اقتصاد محيط زيست كشورهاي در 
. قرار گرفته است) ز بيرون و از درونا(حال توسعه تحت فشارهاي دوسويه جهاني و محلي 

هاي جدي،  در زمينه محيط زيست نيز با چالشدر اين دوره نقش و كاركردهاي دولت 
  . رو استههاي فرار و تغييرات اساسي روب فرصت

پردازان اقتصاد سياسي محيط زيست بطور كلي نقش و كاركرد دولت در وضعيت  نظريه
محيط زيست كشورهاي در حال توسعه را تخريبي و در عين حال بزرگترين و موثرترين راه 

 بر اين اساس دولت بازيگر برتري است كه از  )Walker, 1989, pp. 25-38 (.كنند حل تعريف مي
گذاري بر محيط زيست  گيري براي مديريت و نفوذ عدم قطعيت و اطالعات نامطمئن در تصميم

كنند و در نتيجه آنها به  برد و رهبران آن به لحاظ سياسي و نهادي براي بقا تالش مي رنج مي
هاي جايگزين و نه نسبت به ترجيحات ساير  حلسبت به راهنسبت به ترجيحات خود و نه ن

ها و  و بنابراين دولت. بايستي در تعامل استرانژيك با آنها باشند اطمينان ندارند بازيگران كه مي
  .ها ناتوان هستند ها و سياست حلطور بنيادي براي تشخيص و انتخاب راههگيران ب تصميم

(Hass, 1999, pp. 116) المللي  ها هم در سطح محلي و داخلي و هم در سطح بين دولت رواز اين
    .شوند مانع اصلي حل بحران محيط زيست تلقي مي

Brayant) (و برايانت(Bailey)  به اعتقاد بيلي
     كانون مباحث پيرامون نقش مخرب 

در . ها شناسايي و تصديق تعارض ذاتي و مستمر در كاركرد دولت است محيطي دولتزيست
 و از طرف ديگر (developer)گر  يك توسعهبه عنوانهاي دولت  قع دولت از يك طرف نقشوا

 محيط زيست طبيعي را  (protector and steward)گر، محافظ و مسئول هاي حمايت نقش
هاي كشورهاي در حال  ها و كاركردهاي دولت  و اين تضاد موجود در رويه،بايستي ايفا نمايد

(Walker)واكر )   Bryant and Baily, 1997, p. 52(. باشد  دوم ميتوسعه پس از جنگ جهاني
اين  

paradox)  (تضاد
ها هيچگاه مسئوليت مديريت و حفاظت از  دولت«: كند را اينگونه بيان مي 

عنوان بازيگري كه مسئوليت آنها ه اما ب. اند محيط زيست و منابع بيولوژيك را تقبل نكرده
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باشد فرض شده است،  ي جمعي كه كمترين آنها محيط زيست ميسازي و بهبود كاالهافراهم
اما در عمل كاركرد دولت در اين زمينه اگر نگوييم . اند مجبور به قبول اين مسئوليت شده

حل براي مشكالت زيست جاي اينكه يك راهه دولت ب. آميز، ولي نااميدكننده بوده است فاجعه
   )   Walker, 1989, p. 32(  ». زده استمحيطي باشد، عموماً به اين مشكالت دامن 

هاي كشورهاي در حال توسعه در آغاز راه استقالل،  برايانت و بيلي بر اين نظرند كه دولت
هاي سرزميني و تثبيت حاكميت خود نمودند و در  هم و غم خود را صرف توسعه ي صالحيت
ها را مجبور به  شورها ، دولتتوان مالي پايين اين ك. نتيجه محيط زيست را به فراموشي سپردند

   هر چه بيشتر منابع و صدور كاالهاي اوليه و فشار بر )  استعمار الگوي دوره(استخراج 
اين شرايط . هاي توسعه و صنعتي شدن كرد زيست براي كسب درآمد و تامين هزينهمحيط

دن را بر هاي توسعه اقتصادي و صنعتي ش هاي محافظت زيست محيطي از برنامه حذف برنامه
نتيجه آن شد كه توسعه و صنعتي شدن به . هاي كشورهاي در حال توسعه تحميل كرد دولت
  . محيط زيست دنبال گرديد) تخريب و آلودگي ( )(cost هزينه

    دولت در به وسيلهكه تحت رهبري و كنترل و  )(path to development اي راه توسعه
ها در پرداختن به محيط زيست و  تمايل دولت پيموده شد با عدم 1970 و 1960هاي دهه

صنعتي شدن افسارگسيخته و . فقدان مقررات يا مقررات ضعيف زيست محيطي همراه گشت
 Bryant(. هاي گوناگون را در پي داشت كنترل نشده، آلودگي اسفبار هوا، آب و خاك و بيماري

and Bailey, 1997, p. 57)  ( دليل اتكا به صادرات ه  بروند تخريب و آلودگي زيست محيطي
ها، مسايل امنيتي و ، بحران بدهي) نفتمثالً(ويژه صادرات يك يا دو محصول ه مواد اوليه ب

ها و  ، وجود دولتكار و مدافع وضع موجود، فساد رهبران هاي محافظه سياسي، بوروكراسي
 تجارت و  و رابطه استراتژيك طبقات حاكم با بخش)rentier( طلبگروهاي ذينفوذ رانت

گيري منافع فردي به جاي منافع جمعي از سوي مقامات دولتي تشديد گرديد در  اقتصاد و پي
 چرا كه نيروها و مسئولين ،هاي زيست محيطي ناديده گرفته شدند  ارگانه،ساالراننزاع ديوان

و گيري  اين ارگان ها از قدرت و نفوذ به مراتب كمتري در دستگاه دولت و فرآيندهاي تصميم
گيرنده برخوردار بوده و عموماً نقش دست دوم را در سلسله مراتب نظام  هاي تصميم حلقه
  . گيري ايفا مي نمايند تصميم
  

تاثيرات جهاني شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سياسي محيط  -ب 

  زيست در كشورهاي در حال توسعه 

 نقش و جايگاه )economic globalization (تحوالت و فرآيندهاي جهاني شدن اقتصاد
ابعاد اين دگرگوني مورد مناقشه نظريه پردازان . اقتصادي را دگرگون نمود دولت در حوزه امور



  

 133                            ...تأثيرات جهاني شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سياسي محيط زيست در

طرفداران تز جهاني شدن اقتصاد با استناد به تحوالت گسترده در نظام . باشدجهاني شدن مي
 فرامرزي شدن توليد و ويژه تأكيد بر ماهيت غيرسرزميني امور اقتصادي وه اقتصاد بين المللي ب

 نشينيتوزيع و جهاني شدن بازارها معتقدند دولت تحت فشارهاي شديد جهاني شدن، عقب
 و world economy( stateless)  و اقتصاد جهاني بدون دولت )Strange, 1996(  .كرده است
فين  مخال ) Ohmae, 1999(. گيري است در حال شكل)borderless world economy (بدون مرز

هاي اخير تضعيف نشده بلكه تز جهاني شدن اقتصاد نيز بر اين نظرند كه نه تنها دولت در دهه
هاي ذينفع داخلي مانند تجار،  آنها معتقدند كه گروه.ها تقويت نيز شده استدر برخي زمينه

 ملي همچنان به دولت براي خدمت به -كنندگان و گروهاي قوميهاي كارگري، مصرفسازمان
 نيز از بين نرفته )welfare state (توانمندي هاي دولت رفاهي. سازندفع آنها فشار وارد ميمنا

مخالفين تاكيد مي ورزند كه عامل اصلي تحول و رشد سريع   )Holton, 1998, pp. 84-91 (است،
. اي است نه جهاني شدن سرمايه و اقتصادكشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا دولت توسعه

ورزند كه دولت هاي كشورهاي در حال توسعه به هيچ عنوان خصوص تاكيد مي هآنها ب
. هاي چندمليتي نيستندقربانيان دست و پا بسته روند جهاني شدن اقتصاد بازار و شركت

)Stabbs and Underhill, 2000 (   
 سيلهبه وحال با توجه به اينكه تاثيرات جهاني شدن اقتصاد بر اقتصاد داخلي تا حد زيادي  

 نقش  هاي ملي جهت داده شده و اين تاثيرات از اهميت بااليي برخوردارند، خود دولت
  هاي كشورهاي در حال توسعه در عرصه اقتصاد سياسي محيط زيست چيست ؟  دولت

ي اول جهاني شدن اقتصاد و جهاني شدن محيط زيست، وابستگي متقابل  در وهله
با جهاني شدن منابع، سرمايه، . كنند يط زيست ايجاد ميهاي اقتصاد و مح اي را در عرصه پيچيده

ي متقابلي ميان سطوح فراملي، بين الدولي و فرادولتي شكل  و كار، روابط گسترده و فزاينده
به درجات ) ها ويژه دولتهب(ي اين روابط چند اليه متقابل همه بازيگران  در نتيجه. گيرد مي

ران حساس و نسبت به رويدادهاي خارجي مختلف نسبت به تغييرات در ساير بازيگ
   )Miller, 1995, pp. 10-11 (. شوند پذير مي آسيب

كشيدن دولت از اقتصاد تواند به معناي كنار  در يك اقتصاد جهاني شده، شكست دولت نمي
در اين شرايط دولت و بازار هر دو نقش كليدي .  بر موقعيت بازارها باشدو اتكاي محض
كاركرد مناسب و درست بازار، . هايي دارند ولت و هم بازار هر دو ناكاميهم د. خواهند داشت

 وجود دولت كارآمد براي  )Khor, 2000, P.104 ( .نيازمند حمايت و راهبري درست دولت است
كه بازار اجازه رشد و شكوفايي دهد و ) مقررات و نمادهايي(فراهم آوردن كاالها و خدماتي 
بدون وجود . شود تر و سعادتمندتر سوق دهد، حياتي تلقي مي ممردم را به سوي زندگي سال

هاي اجتماعي غيرممكن  هاي اقتصادي و چه در زمينه  پايدار چه در زمينه چنين دولتي، توسعه
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يعني توانايي انجام و تشويق كارآي (هاي دولت  براي بهبود رفاه مردم، قابليت. است
  . بايد افزايش يابد) هاي جمعي فعاليت
 از وظايف بنيادين دولت هاي كشورهاي در حال توسعه تحت شرايط جهاني شدن يكي

توانند از  هر چند مقررات دولتي به تنهايي نمي. اقتصاد حفاظت از محيط زيست مي باشد
آلودگي و تخريب زيست محيطي جلوگيري كنند و ابزارها و راهكارهاي انگيزش نوآورانه و 

كنندگان محيط زيست به مد نظر قرار دادن اصل توليد پاك در پذيري براي ترغيب آلوده انعطاف
زيست حيط مهاي كشورهاي در حال توسعه در زمينه دولت .هايشان در دسترس است فعاليت

توانند از گسترش اطالعات به منظور تشويق شهروندان جهت ابتكار و پيشگامي استفاده  مي
هاي نهادهاي دولتي،  دن نيروهاي تازه در قابليتاين كار بايد با اصالح ساختار دولت، دمي. كنند

بايد با فساد در . ايجاد انگيزه در مديران دولتي و نظارت بر اعمال خودسرانه آنها تكميل گردد
زيرا جهاني شدن اقتصاد تهديدي براي . دولت و مقامات دولتي و نظام اداري مبارزه شود

هاي كارآمد و منضبط راهي   براي دولتكه  است، در حالي هاي ضعيف و بدون برنامه دولت
گونه كه بانك جهاني تاكيد همان  .باشد هاي توسعه و رفاه اقتصادي مي براي تقويت پايه

ورزد در فرايند جهاني شدن اقتصاد نه تنها نقش و اهميت دولت كاهش نيافته، بلكه اين  مي
 ضروري براي حفاظت از كاالهاي عمومي را تامين و قوانين و مقررات: دولت است كه بايد

گيري تراژدي منابع عام و بهشت آلودگي جلوگيري و  محيط زيست را فراهم و از شكل
دار محيط زيست، توليد پاك، يابي به تكنولوژي دوست هاي تحقيق و توسعه براي دست زمينه

  را از طريق)(sustainable development  ، و توسعه پايدار(green economy) اقتصاد سبز
   اصالحات نهادي، مبارزه با فساد، كارآمد كردن دستگاه دولت و مداخله بهينه در اقتصاد و 

فراهم  (Good governance and strong state) و قوي طور كلي ايجاد يك دولت خوبهب
كه حادترين مسايل زيست محيطي پيش روي كشورهاي  و از آنجايي. ساخته و پشتيباني نمايد

بانك (. اخلي هستند تا جهاني، ايجاد دولت خوب براي حل آنها ضروري استدر حال توسعه د

   ) 58-1. ، صص1378جهاني، نقش دولت در جهان در حال تحول ، 

مواجهه دولت با بحران محيط زيست در بسياري از كشورهاي در حال توسعه با معضل 
ست محيطي با يعني پيوند خوردن مسايل زي. ديگري كه بعدي سياسي دارد روبرو است

جهاني شدن و جهان سوم، روند جهاني شدن و موقعيت جوامع در حال  قوام ،( . يمشروعيت نظام سياس

دليل ناكارآمدي و برخورداري ه ها ب  بسياري از اين دولت )175. ، ص1382الملل،  توسعه درنظام بين
م و جنايت و عدم كفايتي نظام قضايي، دزدي و جراز معضالت نهادي مانند فساد اداري، بي

سياسي الزم براي پرداختن به مسايل راده فقر و بيكاري گسترده اتضمين الزم براي مالكيت، 
از پايين به  كنند كه بدون وجود فشار برخي استدالل ميبر اين اساس . محيطي را ندارند  زيست
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فتار از تخريبي به يعني آگاهي عمومي شهروندان و فشار آنها بر سياستمداران براي تغيير ر(باال 
وجود نخواهد محيط زيست زمينه در ها  امكان پاسخگو شدن دولت) زيست دوستدار محيط

   )97.، ص1381ها در اقتصاد سياسي توسعه ،   هاي اجتماعي، تعامل انديشه فساد و فرصت دولت،( .داشت
ي مجبور به به دليل نياز به سرمايه و تامين مالي خارجهاي كشورهاي در حال توسعه دولت

تر ساختن هر چه  يكي از داليل اين كار شفاف. ها از اقتصاد خود هستند  داده واطالعات ارايه
، IMFكارگزاران و روندهاي سياسي براي ناظران نهادهايي چون رفتار بيشتر اقتصاد داخلي و 

هاي خصوصي  و يا براي سازمان (BIS) المللي هاي بين بانك جهاني، بانك تسويه حساب
دهي به شفافيت   اين گزارش.باشد مي» مودي و استانداردها و فقر« المللي پرنفوذي چون بين

هاي دولتاز سوي بسياري از  نيز تعديل ساختاري. رساندعملكرد اقتصادي ياري مي
هاي در حال گذار و در حال توسعه به عنوان مكانيسمي براي پاسخگو كردن نظم  اقتصادي

 Gill, Globalisation, Market Civilisation, and   (.به اجرا درآمده استا ي آنهسياسي غيرپاسخگو

Disciplinary Neoliberalism, 2000, P.1213 (   

محيطي هم خيلي   در مواجهه با مسايل زيسترا محيطي، دولت   جدي شدن مسايل زيست
ي عتبر توسعههاي م بسيار بزرگ براي طراحي استراتژي: نموده استبزرگ و هم خيلي كوچك 

ريزي گردد و بسيار  تواند از سطوح پايين به سطوح باال مطرح و برنامه پايدار كه فقط مي
محيطي كه بنا به ماهيت خود مستلزم اشكال   كوچك براي مديريت موثر مشكالت زيست

 از يك طرف تقاضا براي  )Hurrell, (A), 2000, p. 209 (.المللي هستند گوناگوني از همكاري بين
ها در داخل  ها به منظور حمايت از حقوق افراد و گروه دولتي توان و قابليت تقويت شده 

پايدار ي يابي به توسعه   بخشي از راه حل دستبه عنوانثروت ي كشور و توزيع عادالنه 
دولت ها سازي اقتدار حاكميتي  يابد و از طرف ديگر مشروعيت تقاضا براي محدود افزايش مي
مثالً جهت كاهش مصرف (سيستم جهاني  حل مديريت مشترك اكو   از راه بخشيبه عنوان
اوزون و يا ي هاي فسيلي، يا كنترل استفاده از گازهاي عامل ايجاد شكاف در اليه  سوخت
   ) Hurrell, (b), 2000, pp. 147- 148 ( .رود باال مي)  هاي استوايي سازي تخريب جنگل محدود

 ندافتهاين واقعيت را پذيركشورهاي در حال توسعه هاي  لتدودر پرتو جهاني شدن اقتصاد 
گيري نگراني  اي براي شكل كننده  زيست در داخل كشورها منبع توجيه  كه تخريب محيط

بخشي . ها است المللي، نگراني مشترك بشريت و در نتيجه درگير بودن ساير دولت مشروع بين
و يا آن چنان  .كنند دولتي و فراملي ايفا مي غيراز اين فرآيند به دليل نقشي است كه بازيگران 

گويد نتيجه فشارهاي عمومي است كه نهادهاي  مي )R.G. Holton (كه رابرت جي هولتون
   توجه به محيطيهاي كاهل و ب المللي از طريق به معرض نمايش گذاشتن عملكرد دولت بين
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المللي وارد  لسات بينها در چارچوب ج زيست در برابر قضاوت نمايندگان ساير دولت
   )Hurrell, (A), 2000, P. 2095 ( .آورند مي

در برابر اين واقعيت كشورهاي در حال توسعه را هاي  جهاني شدن اقتصاد همچنين دولت
توان  اند و نمي روي يك سكه زيست دو  قرار داده است كه توسعه اقتصادي و تخريب محيط

زيست را   هايي از محيط ه براي توسعه بايستي بخشاين واقعيت ك.  آنها را از هم جدا ساخت
آشكار شدن اين  .تخريب كرد اساس و پايه توسعه را به نوبه خود متزلزل خواهد ساخت

و آنگونه كه . واقعيت يك مانع و يك فرصت براي دولت هاي كشورهاي در حال توسعه است
رصت ها وظيفه اي بسيار  گفته است مديريت اين موانع و فJ. Mittelman)  (جيمز ميتلمن

بسيج جامعه براي جلوگيري از سوءاستفاده از : دشوار براي اين دسته از دولت ها خواهد بود 
هاي داخلي و يا  ها و بنگاه هاي قانوني و چه غيرقانوني شركت چه با فعاليت(زيست   محيط
د ايجا، و تقويت آنزيست محيطي ش ژوه پ-آموزش ي درك اهميت زنجيره، )خارجي
هاي درگير به منظور  هاي همكاري گسترده در سطوح داخلي و خارجي ميان همه طرف زمينه

محيطي در فرآيند   هاي سريع، فرامرزي و غيرقابل برگشت زيست مديريت و كنترل تخريب
 وضع و  ) WCED, 1987, P. 375  ( ،محيطي محلي هاي زيستNGOتقويت   ،جهاني شدن اقتصاد

ايستادگي در برابر نفوذهاي سياسي و  ، محيطي گسترده  نداردهاي زيستمقررات و استااجراي 
   . و غيره ) Mittelman, 2000, pp. 194-196( فساد 

 Research and Development)هاي تحقيق و توسعه در فرآيند جهاني شدن اقتصاد فعاليت

)Activities ( R and D )هاي دولت. ستا پايه شده -افزوني انحصاري و ملي  طور روز به
در چارچوب فرآيندهاي آزادسازي و تعديل ساختاري به كوچك كه كشورهاي در حال توسعه 

بايستي بودجه عمومي مربوط به  اند، مي كردن دولت و كاهش بودجه عمومي متوسل شده
محيطي و بهداشتي جامعه را   هاي علمي زيست توسعه براي گسترش دانش و ظرفيت تحقيق و

  نويسد تحقيق و توسعه زيست وزان بيگز در اين زمينه ميس. تامين نمايند وافزايش داده 
محيطي و بهداشتي، هميشه به مقدار فراوان به بودجه دولتي وابسته است و فقر شديد، سطوح 

از جمله در زمينه (پايين درآمدي و فقدان بودجه دولتي موانع عمده تحقيق و توسعه 
    و سوزان استرنج تاكيد او . هاي در حال توسعه هستنددر كشور) بيوتكنولوژي و دارويي

  Goodstein, pp.312-313)(.جهاني شدن اقتصاد به رفع اين مشكل كمكي نخواهد كردكنند كه مي
توجه به كليات مطرح شده در سطور پيشين، آثار مستقيم و غيرمستقيم فرآيندهاي جهاني شدن 

 ررا دكشورهاي در حال توسعه زيست در    محيطها در اقتصاد سياسي اقتصاد بر نقش دولت
  :بندي نمود صورتتوان  ميي زيرهامحور
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  ها  فرصت-1

دولت را به همراه دارد كه گري  كاهش تصدي، سازي سازي دولت و خصوصي كوچك -1
عالوه امكان ه  ب.آلوده كننده و مخرب خواهد بودعنوان يك ه نقش دولت ببه معناي كاهش 

زيست از طريق تصحيح تخصيص   حفاظت محيطو اعتبارات مالي در بودجه كاهش احتجبران 
هاي  جهاني شدن اقتصاد و گرايش. در چارچوب اجراي برنامه هاي تعديل و جود داردها  يارانه
هاي دوستدار  ها نسبت به انتخاب گزينه افزايش حساسيت به دليل محيطي حاكم بر آن  زيست
ها و بازيگران غيردولتي دولتاي و جهاني از سوي   منطقهزيست در سطوح محلي، ملي،  محيط

ي مصرف كننده ،ها بنگاه ( و بازار )اي هاي توده بشن ج- جوامع علمي -ها NGO -ها  شركت(
كند تا با سهولت بيشتري به  كمك ميدر حال توسعه هاي كشورهاي  ، به دولت) غيرهسبز و

پرداخته و از ابزارهاي اقتصادي مختلف ) گيبر آلود ماليات(محيطي  هاي زيست وضع ماليات
  . برداري نمايند براي بهبود وضعيت محيط زيست بهره

هاي  هاي چندمليتي و فراملي به توليد سبز و تكنولوژي افزون شركت روي آوري روز -2
در ) هاي خارجي داخلي كردن هزينه(محيطي    زيست و مديريت clean technologies)(پاك 

، هاي ميزبان و مادر ها، دولتNGOمصرف كننده، (محيطي   ار تقاضاهاي زيستواكنش به فش
هاي مربوط به  تر شدن سياستگذاري محيطي  ، به زيست)غيره المللي و هاي بين سازمان
گذاران رقيب   يندهاي چانه زني براي جذب سرمايهآ خارجي و مديريت بهتر فر گذاري  سرمايه

   )157-156. بيگز، صص(  .رساند  ياري ميهاي ميزبان خارجي از سوي دولت

 اگر يك دولت در حال توسعه در فرآيند جهاني شدن اقتصاد ادغام گردد و اين ادغام -3
  فرضيات طرفداران محيطرا به خوبي كنترل و مديريت نمايد، نه تنها ضرورتاً) روزافزون(
در حال به كشورهاي جهاني شدن مبني بر انتقال صنايع آلوده كننده  زيست و جنبش ضد 

يعني نظريه مسابقه  (محيطي   با توجه به فقدان استانداردها و قوانين و مقررات زيستتوسعه 
روي نخواهد داد بلكه برعكس به احتمال زياد به دليل سرمايه و ) روبه پايين و بهشت آلودگي 

بهتري از ) يكارآمد(مليتي كه معموالً عملكرد  هاي چند تكنولوژي و دانش مديريتي شركت
زيست با بهبود مواجه خواهد   هاي كشورهاي ميزبان دارند، وضعيت محيط ها و شركت دولت
  . شد

 اگر در شرايط جهاني شدن اقتصاد بازاري كه كشور جهان سومي قصد صدور كاالها و -4
محيطي، استفاده   مقررات سخت زيست تحت شرايط واگر خدمات توليدي خود به آن را دارد 

باشد، آن گاه قرار داشته  و كيفيت كاال اجباري )(Eco – Labeling محيطي  چسب زيستاز بر
و عاملين اقتصادي خصوصي آن براي دسترسي به بازار در حال توسعه هاي كشورهاي  دولت

   (Bryant and Bailey, 1997, pp. 107-121) . بايستي توليد پاك يا سبز داشته باشند مورد نظر مي
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 اقتصاد با تغيير جهت قابل توجهي از توليد كاال به صنعت خدمات همراه  جهاني شدن-5
و افزايش سهم آن در در حال توسعه خدمات محور شدن اقتصاد در كشورهاي . بوده است

GNPتواند با تغيير الگوهاي توسعه و رشد مبتني بر فشار فزاينده بر منابع و   اين كشورها مي
  .  زيست بكاهد  محيط
شدن اقتصاد امكان ظهور و افزايش تعداد و قدرت نفوذگذاري بازيگران  جهاني -6

اين بازيگران . فراهم ساخته است را محيطي  هاي غيردولتي زيست سازمانبخصوص غيردولتي 
  بر دولت) از پايين(و از سطح داخلي يا محلي ) از باال (الملل  فشارهاي موثري را از سطح بين

محيطي وارد   راي تغيير جهت به سمت رفتارهاي اقتصادي زيستهاي آن ب و نهادها و ارگان
   )  OECD, 1998, PP. 8-10( .سازند مي

افزايش تجارت و تواند به مي در فرآيند جهاني شدن اقتصاد،  (integration) ادغام-7
افزايش .  بيانجامدغال و كاهش فقرتافزايش رفاه و سطوح درآمدي و اشو   گذاري  سرمايه

دهد تا با  ها، اين امكان را به دولت مي آمدي چه براي افراد و چه براي بنگاهسطوح در
هاي  هاي اقتصادي يا سياست گذاري براي برخي فعاليت مثالً سرمايه(ها  آزادسازي برخي هزينه
  .هاي خارجي بپردازد به سياستگذاري براي داخلي نمودن هزينه)  مبارزه با فقر و غيره

محيطي در فرآيند جهاني شدن اقتصاد، براي    و معضالت زيست با افزايش مشكالت-8
قواعد و رويه هاي مشترك و هماهنگ و ايجاد ، ها و وضع اصول ايجاد همكاري ميان دولت

زيست -  محيط(international regimes and regulations) المللي ات بينمقررها و  رژيممنابع مالي 
از در حال توسعه كشورهاي ي امروزه تقريبا همه. اند تهتوسعه و افزايش قابل توجهي يافنيز 

. ها و تنظيمات مشاركت دارند هاي خود در تنظيم، تشكيل و تداوم اين رژيم طريق دولت
محيطي خود را در   هاي زيست كشورهاي توسعه يافته صنعتي بسياري از اهداف و خواسته

   .نمايند تحميل مير حال توسعه دهاي كشورهاي  ات بر دولتمقررها و چارچوب اين رژيم
المللي مانند بانك جهاني،  نهادهاي بين با دبايكشورهاي در حال توسعه هاي   دولت-9

كه  ا و نفتEU، گروه هفت و يا OECDهايي چون  و نيز سازمان WTO المللي پول و صندوق بين
و كار خود قرار داده زيست و توسعه پايدار را در دستور   اي حفاظت از محيط به طور فزاينده

هاي خود را به  ها وارد و بسياري از وام ها و پروژه محيطي را در برنامه  مالحظات زيست
، تعامل برقرار كرده و براي اند محيطي و توسعه پايدار مشروط ساخته  مالحظات زيست
  .ريزي نمايند برنامهسازگاري با آنها 

زيست، سازمان ملل متحد   ن بحران محيط همزمان با جهاني شدن اقتصاد و جهاني شد-10
المللي  آنكتاد، فائو، سازمان بهداشت جهاني، سازمان بين هاي تخصصي آن مانند  و آژانس

زيست سازمان  ، و از همه مهمتر برنامه محيط(UNDP)دريانوردي، برنامه عمران ملل متحد 
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محيطي   ر زيستد (UNCED)زيست سازمان ملل  و كميسيون توسعه و محيط  (UNEP)ملل
تشكيل كميسيون .  اند اي داشته هاي عضو نقش بسيار تعيين كننده ساختن رفتار و توجه دولت

ل تسهيالت جهاني يهمه كشورهاي عضو به همراه تشك توسعه پايدار و شعب ملي آنها در
هاي  ، بانك جهاني و يونپ براي تامين مالي برنامهUNDP  با مشاركت(GEF)زيست  محيط

هاي عضو سازمان ملل و بانك جهاني  زيست جهاني كه نمايندگان دولت  از محيطحفاظت 
 ,Miller). شوند  تحول در اين راستا محسوب ميمهم تريندهند  اعضاي آن را تشكيل مي

1995,pp. 24-35)  
 environmental) زيست  گيري و تقويت گفتمان محيط  همه عوامل مذكور، به شكل-11

discourse)هاي نخبه، مديران صنعتي و  در گروهدر حال توسعه بخصوص اي  در كشوره
كمك شايان توجهي  هاي دولتي ها و سازمان تجاري، جوامع علمي، احزاب سياسي و ارگان

             .اند نموده
 فرآيند جهاني شدن اقتصاد با تقويت فرآيند انتقال تكنولوژي و با افزايش -12

زيست در كشورهاي در حال توسعه   به بهبود كيفيت محيط انه مي تواندهاي نوآور توانمندي
   Broadhead, 2002, pp. 1-3)(. رساند ياري 

  

   تهديدها و مخاطرات-2

هاي سودآور با توجه به تفاوت در   فرار بودن سرمايه و گرايش آن به سمت مكان-1
 هاي ضعيف را دولتمحيطي   عوامل سطح دستمزد، دسترسي به بازار و استانداردهاي زيست

اي  زيست را با تخريب و كل اقتصاد را با خطر حاشيه  هاي جدي، وضعيت محيط با چالش
   (Bryant and Bailey, 1997,pp. 107-121) .سازد مواجه ميتواند ميشدن 
 جهاني شدن اقتصاد و به معناي افزايش فرايندهاي توليدي و مصرف و فشار بيشتر بر -2

كشورهاي هاي  دولترو از اين. استبيشتر  و در نتيجه تخريب و آلودگي زيستمنابع و محيط
جلوگيري از  و ي عموميهافراهم ساختن كاالو زيست   حفاظت از محيطدر حال توسعه در 

در   commons (tragedy of the( و تراژدي منابع عام (pollution havens) بهشت آلودگي
  (Broadhead, 2002, pp. 63-77). شوندو ميرهبا مشكالت مضاعفي روبكشورهاي خود 

بودجه حفاظت از  واند به كاهش تميرفاهي و بودجه عمومي  هاي  كاهش هزينه-3
زيست   هاي مسوول حفاظت از محيط ها و ارگان سازماننظارتي و اجرايي توان و زيست  محيط

  .بيانجامد
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زافزون بر توسعه صادرات و تأكيد رو، رقابت فزاينده، جهاني شدن اقتصادشرايط  در -4
زيست از سوي دولت   توجه هر چه بيشتر به كسب ارز خارجي سبب ناديده گرفته شدن محيط

   .شود مي) بازار(هاي عمومي و خصوصي  و بخش
توضيح واقعي تري از رابطه جهاني شدن  R. Gilpin)(گيلپين رسد ديدگاه رابرت به نظر مي

. دهدميبه دست ط زيست در كشورهاي در حال توسعه اقتصاد و نقش دولت در اقتصاد محي
كنند  هاي آن به شدت حمله مي زيست به جهاني شدن و بدي  طرفداران محيط«: نويسد مياو 

هاي  ها و رفتارهاي دولت زيست نتيجه سياست  هاي وارده به محيط در حالي كه اغلب خسارت
 Gilpin, Global Political Economy, Understanding the International Economic) ».ملي است

)Order, 2001, p.367   

  
  نقش دولت در اقتصاد سياسي محيط زيست در ايران    -3

بزرگترين و موثرترين بازيگر عرصه اقتصادي در فرآيندي تاريخي معرفي در ايران دولت 
دولت    )4. ص ،1377 كاتوزيان، ( . تقريباً چيزي وجود نداردمستقل از اراده دولتي وشده است

ها و متغيرهاي عمده اقتصادي  تمامي سياست  وكند ميهزينه درآمدهاي نفتي را دريافت و 
 بخش عمومي  گذاري  يعني استراتژي توسعه، مصرف بخش عمومي و بخش خصوصي، سرمايه

و بخش خصوصي، تكنولوژي انتخابي، توزيع درآمد، ساختار اشتغال و دستمزدها، نرخ تورم، و 
هاي  بخش) 103. ، صهمان (.ارده بستگي به اندازه و تركيب هزينه كرد درآمدهاي نفتي دغير

و غيرمستقيم رفاهي  هاي مستقيم و دريافتياز طريق اقتصادي داخلي از جمله بخش خصوصي 
تنها سرچشمه به دولت . وابسته استدرآمدهاي نفتي توسط دولت، به دولت كردهاي هزينه 

تمامي حقوق و وظايف را در چنگ خود بتدريج گشته و  بدلعي قدرت اقتصادي و اجتما
 وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفت سبب شد كه دولت با اتكا )133، ص همان(. گرفته است

به اين درآمدها، خود را بي نياز از صادرات تلقي كرده و به سياست جايگزيني واردات روي 
اين استراتژي مانع پديد آمدن بازار رقابتي و . اوم بخشدهاي طوالني تدآورده و آنرا براي مدت

   )86.ص ،1367مدني، ( . انگيزه هاي الزم براي بهبود كيفيت و مرغوبيت در توليد گرديد
 تخصيص و -1: متاثر از بخش نفت است گونهدو زيست در ايران به   اقتصاد سياسي محيط

 استخراج، صدور و صنايع وابسته به آن هاي  فعاليت-2، توزيع درآمدهاي نفتي از سوي دولت
محيطي   گيري زيست تخصيص و توزيع درآمدهاي نفتي به داليل متعدد جهت). پتروشيمي(

حفظ راي هاي عظيم مورد نياز ب گذاري   داليل آن عبارتند از سرمايهترينمهم. نداشته است
اقتصادي ي شد و توسعهوارداتي و اولويت داشتن ري سطوح توليد كنوني، و نيازهاي گسترده

هاي استخراج و صدور نفت و صنايع پتروشيمي كه  و فعاليت. زيست  به قيمت و هزينه محيط
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 هاي توسعه قرار دارد از جمله   متصور شده در آنها در اولويت برنامهيبه دليل مزيت نسب
   و هم خاك راهم هوا  ، ها هم دريا اين فعاليت. شوند محسوب ميها فعاليتترين  كنندهآلوده
  . با سرعت در حال تهي كردن منابع غيرقابل تجديد هستندكرده و آلوده 

ضعف نهادهاي نظارتي . ي استنقش نظارتي و كنترلي دولت در ايران تابع عوامل متعدد
 ،اندركار رشد و توسعه هاي دست  ارگانزيادزيست و قدرت   مانند سازمان حفاظت محيط

 ،ساختار اقتصاد رانتي، انحصارات دولتي، فساد اداري  )31-29. ، صص1377سنگانچين فرزام پور، (
 مسلط دولت در اقتصاد، شها، نق آميز، كنترل قيمت  تبعيض هاي حمايتي و صنعتي سياست

تحديد رقابت، فراگير شدن فساد مالي و اقتصادي، عدم كارايي نيروي انساني، عدم شفافيت، 
 و )1382موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، (، ارهاي نامشروعهنجار شدن ك ضعف قوانين و مقررات،

عواملي هستند كه  از جمله   )121- 120. ، صص1381  بشيريه، (، دولت ضعيف و ساخت دولت مطلقه
هاي اخير تضيف و در ايفاي نقش نظارتي و حفاظتي دولت در زمينه محيط زيست را در دهه

  . ساختار قدرت دست دوم نموده اند
براي مثال بر . هاي اخير توجه بيشتري به حفاظت از محيط زيست شده استدر سال 

محيطي در كليه مراحل اكتشافات   نامه اجرايي معادن، رعايت مسايل زيست  آيين63 ماده اساس
رفته و وزارت صنايع و معادن مكلف شده است قبل از صدور گبرداري مورد تأكيد قرار  و بهره
هاي اكتشاف معدن در مناطق چهارگانه تحت   قبل از تمديد پروانههاي اكتشاف معدن و پروانه

تاييد  زيست استعالم كند و  زيست از سازمان حفاظت محيط  مديريت سازمان حافظت محيط
 اين قانون به  )3 ص  ،1384 فروردين 23  روزنامه همشهري، ( .سازمان براي موارد ياد شده الزامي است

اليت بخش معدن چه دولتي و چه خصوصي حتي در مناطق تحت اين معنا است كه تاكنون فع
حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست تحت هيچ گونه كنترل و نظارت زيست محيطي قرار 

 ساله سوم 5 قانون برنامه 134 و  104  يماده» ج«براي اولين بار در بند همچنين . نداشته است
اند كه متناسب  ه پرداخت جرايمي شدهجمهوري اسالمي ايران واحدهاي آلوده كننده موظف ب

  )pdf.listsanayeh/org.irandoe.www://http( .آنهاستايجاد شده از سوي با ميزان و نوع آلودگي 
 تي باهاي صنع  قانون تجميع عوارض يكي ديگر از ابزارهاي قانوني براي كاهش آلودگي3ماده 
  .اقتصادي است انگيزه 

پيرامون آنها شكل در ايران بازيگران زيست محيطي  كه رفتار يبرخي عوامل و متغيرهاي
زيست و منابع طبيعي در   ارزشگذاري نشدن محيط، عدم توجه به انسان گيرد عبارتند از مي

م مردم، و چه در  آگاهي چه در ميان عمو هاي اقتصادي، فقدان شناخت و فرآيند توليد و فعاليت
ناپذير بازار و قدرت سياسي و  آميختگي جدايي   ،صنعتي شدن، اقتصاد در حال سطح مديران

و  (Ghaninejad, 2001)  ،رقابتي بودن بخش خصوصي غير  ،راعدم استقالل اقتصادي باز
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گيري و رشد و تقويت احزاب سياسي و  يجه عدم شكلتپذيري نظام سياسي و در ن ناانعطاف
محيطي و كل نظام   محيطي، بودجه زيست  هاي زيست رزه انتخاباتي بر سر سياستمبا

   )Peritore, 1999, P.4 (.تخصيص بودجه
   زيستهبرد مباحث به سر ميبه لحاظ زيست محيطي در وضعيتي بحراني در ايران كه 

 در ميان عمدتاًتا اين اواخر ها  مشي ها، موضوعات و خط محيطي در خصوص ارزش
توسعه پايدار تنها گزينه داشته است و هم اكنون نيز االران و روشنفكران دولتي جريان س فن

تنها در صورتي مورد توجه هم  آنمحيطي موجود در اقتصاد سياسي ايران است و   رفتار زيست
.  المللي باشد اقتصادي و شناسايي يا حمايت بينرشد خواهد بود كه همراه با ميزاني از تضمين 

محيطي در ايران پس از انقالب محسوب    عمده زيستان  غالب در ميان بازيگريرايشو اين گ
   )Ibid, 1999, P.209( .شود مي

ناتوان معرفي كرده و بر اين نظر زيست   در كنترل محيطرا يد ذكاوت مقامات ايراني عس
 Zekavat, 1999 , pp.213 and). است كه عدم توجه به محيط زيست ريشه هاي فرهنگي دارد

هاي فكري در ايران  ها و گرايش همه گروه معتقد است  (P. Peritore) پريتوره پاتريك 218(
اقتصاد ايران در دو دهه او با بيان اينكه . دهندمي   اولويت را به امر توسعه و استقالل ملي 

ت اي شده در اقتصاد جهاني بوده اس گرا، بسته، در جستجوي خوداتكايي و حاشيه اخير درون
محيطي تنها زماني ممكن خواهد بود كه فرآيند   هاي زيسترسوخ ارزشتاكيد مي كند كه 

 باز بودنكند كه نامبرده تاكيد مي. توليد در ايران در ادغام با اقتصاد و جامعه جهاني احيا گردد

(openness) ا ، كه بزيست در ايران   محيطديحل تراژبه تواند   ايران به روي جامعه جهاني مي
  )Peritore, 1999, P.227(. ياري رساند روست،هاي زيادي روبهدشواري

حال با در نظر گرفتن خصلت هاي فوق ، آيا جهاني شدن اقتصاد به بهبود نقش دولت در 
  اقتصاد سياسي محيط زيست در ايران كمك نموده و يا خواهد كرد ؟ 

  

د جهاني شدن در فرآينزيست   محيطسياسي بهبود نقش دولت در اقتصاد -4

  اقتصاد 

فرآيندهاي جهاني شدن اقتصاد، مسايل زيست محيطي و مشكالت الگوي مرسوم توسعه 
 نيروهايي هستند كه در سطوح خارجي و داخلي بر پيكره اقتصاد، جامعه و دولت ترينمهماز 

رود والمللي زيست محيطي بستر هاي بينرژيم  )87.   ص ،1378  عظيمي،(. سازندفشار وارد مي
براي . اند المللي به سطوح داخلي بوده محيطي از سطح بين  هاي زيستاصول و قواعد و رويه

محيطي براساس اصول احتياطي در حال اجباري   هاي زيست مثال اكنون در ايران انجام ارزيابي
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 )(Agenda 21 21عالوه تشكيل كميته ملي توسعه پايدار بر اساس دستور كار  ه ب. شدن است

رياست زيست به   مجموعه شوراي عالي حفاظت محيط  ريو به عنوان زير1992انس كنفر
هاي مختلف نيز از جمله تحوالت بزرگ  خانه ها و وزارت  و مشاركت سازمانيجمهوررييس

  . گردد در اين زمينه محسوب مي
هاي  زيست از طريق مكانيسم  المللي محيط  حقوق بيناوالً اند سبب شدهي مذكور روندها

: نگاه كنيد به( .آور داخلي گردد ب به حقوق داخلي راه پيدا كند و يا تبديل به حقوق الزاميتصو

ي زيست در چارچوب مفهوم توسعه   از محيط گفتمان حفاظت، دوم )1374  زاده انصاري،تقي
: ك.ر(  .هاي آن تقويت گردد گيري دولت و ارگان پايدار روز به روز در فرآيندهاي تصميم

حجم عظيمي از مباحث ، سوم  )1382ن حفاظت محيط زيست و كميته ملي توسعه پايدار، سازما
پيرامون بحران ريزي شده ريزي شده و غيربرنامهبرنامهاي و نيز انتشارات  اي و رسانه نامهزرو

هاي ادواري در خصوص  شزارگ چهارم و .گردد زيست و راهكارهاي آن منتشر مي  محيط
  .  از سوي دولت ارايه گرددالمللي هاي بين  چارچوب رژيمزيست در  وضعيت محيط

ي شدن نتاثيرات فرآيندهاي جها  المللي محيط زيست،هاي بينبه غير از تاثيرات رژيم
توان در ارتباط با چهار   زيست در ايران را مي  اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد محيط

تجربه  .اي مورد بررسي قرار داد  سرمايهو  توليدي، ساختاري، تكنولوژيeffect)( تاثيرگذاري
كشورهاي مختلف اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه، مبين اين موضوع است كه در عمل 

منافع گسترش  ) WTO, 1999, p.5(.  هاي آن است  آزاد بيش از مشكالت و سختيتمنافع تجار
 فراهم آمدن زمينه اشتغال بهتر و توان به از جمله مي. كافي آشكار استي صادرات نيز به اندازه

ها به  تر و كارآمدتر، بهينه كردن هزينه تر با درآمد باالتر، دستيابي به بازارهاي بزرگ سريع
واردات نيز نقش مهمي را در . افزايش سطح توليد و دستيابي به سود باالتر اشاره كردي واسطه

اين در حالي است كه  ) 257.ص  ،1381 بهكيش،  (.كند  ايفا مييها  و رشد اقتصاد ايجاد فرصت
ايران نه تنها   ،يبرخالف حركت كشورهاي جهان به سمت ادغام هر چه بيشتر در اقتصاد جهان

كل واردات و صادرات (ن اسهم گذشته خود را حفظ نكرده است، بلكه تجارت خارجي اير
ر تجارت جهان از ر نزولي داشته و سهم كشور ديگذشته سي در دو دهه) نفت و گاز و غيره

اگر ايران به   (Zanganeh, 2004, pp. 103-133) .دو درصد به زير نيم درصد سقوط كرده است
ساختار اقتصاد ايران تغيير خواهد كرد و موسسات ملي، دولتي  سازمان تجارت جهاني بپيوندد،
ز ثروت ملي المللي، داد و ستد خواهند كرد و در نتيجه ا ر بيناو نيمه دولتي طبق اصول باز

   ) Ibid., p.162 (.براي رفاه عموم استفاده خواهد شد

نقش دولت در اجراي مناسب و درست اهميت ، WTOپروسه عضويت ايران در با شروع 
هاي مختلف در هاي مناسب جهت كارآ نمودن بخش هاي آزادسازي و اتخاذ حمايت برنامه
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زيست مصداق بيشتري خواهد   ت از محيطاين امر در زمينه حفاظ. يابدمياقتصاد ملي افزايش 
 با تعيين استانداردها و قوانين و مقررات الزم آن دسته از صادرات و واردات دباي دولت . يافت

سازند كنترل، محدود يا  كننده يا تخريبي وارد مي زيست فشارهاي آلوده  را كه بر منابع محيط
اين كه چه نوع لوازم آالت يا موادغذايي، با توجه به بازارهاي رقابتي جهاني . ممنوع نمايد

 دارويي و غيره وارد گردد و يا اين كه چه نوع محصوالت شيميايي،  محصوالت شيميايي،
زيادي بستگي به نقش ي  پالستيكي صادر گردد، تا اندازه غذايي، صنعتي، معادن، پتروشيمي،

اتاق : ك.ر ( .خواهد داشتزيست   هاي حفاظت از محيط مشي ها و خط دولت در تعيين سياست

   ) 59-58.  ، صص1379  بازرگاني و صنايع و معادن،

سفارش،  تواند با اصالح يا تغيير حقوق گمركي، سود بازرگاني، حق ثبت دولت مي
محيطي را در زمينه   تجارت زيست  ،اي عوارض دريافتي توسط گمرك و موانع غيرتعرفه

شده هايي را در اين زمينه برداشته  گام.  سازدت تشويق، محدود يا ممنوعاواردات و صادر
 قانون برنامه سوم توسعه صدور كليه كاالها و خدمات به جز 114از جمله بر اساس ماده. است

  ،1381بهكيش، ( .محيطي دارند آزاد است  مواردي كه ممنوعيت فرهنگي، ژنتيك و زيست

ر روند ادغام در اقتصاد جهاني  سياست حمايت دولت از آزادسازي تجاري دبه عالوه )280.ص
به دليل ) غيرنفتي( و برون نگر ساختن اقتصاد با تكيه بر توسعه صادارت WTOبا عضويت در 

محيطي باال صورت خواهد   اين كه توليد براي صدور به بازارهاي با استانداردهاي زيست
معطوف خواهد هاي داخلي را به بازارهاي مصرف  گرفت، احتماالً توليدكنندگان و بنگاه

  . ساخت
در ايران امري ضروري و ) (Foreign Direct Investmentخارجي مستقيم گذاري  سرمايه
در ايران به در دو دهه اخير گذاري مستقيم خارجي  سرمايهبا اين وجود . ناپذير است اجتناب

سته بودن كه نشان از ب.  صفر استدر حد  تقريباً  و)280. كالنتري بنگر، ص ( هتشدت كاهش ياف
ورود سرمايه به داخل منوط به طي  در ايران .اقتصاد و جدا بودن از فرآيند جهاني اقتصاد دارد

هاي  خانه  اصولي از هيات دولت و وزارت اداري و اخذ موافقتي مسير طوالني و پيچيده
 ،1381بهكيش، (. به تصويب برسداز سوي دولت بايستي مي گذاري هرگونه سرمايه. مربوطه است

 بنابراين اين كه چه نوع سرمايه با چه كيفيتي وارد كشور شود منوط به  )311 و 316.صص 
گيري دولت از امتياز استانداردهاي  اي از بهره هيچ نشانهتا كنون . باشد دخالت مستقيم دولت مي

گذاري   براي جذب سرمايهlow and loose environmental standards)  (محيطي  پايين زيست
خارجي به داليل متعدد حاضر ان گذار اگر وجود داشته باشد، سرمايهنيامده و به دست جي خار
هاي  به دليل ضرورت اخذ مجوز از دستگاهعالوه ه ب. اندگذاري در ايران نبودهسرمايهبه 

زيست و غيره، بسياري از   ، وزارت صنايع، سازمان حفاظت محيط ها مختلفي چون شهرداري



  

 145                            ...تأثيرات جهاني شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سياسي محيط زيست در

براي مثال بر اساس اعالم . اندنشدهاجرايي شدن محقق ي ي مصوب در مرحلهها گذاري سرمايه
گذاري خارجي   ميليارد دالر سرمايه3/5از   ، 1383وزارت اقتصاد و دارايي در سال مسئولين 

سايت بازتاب، فروردين  ( .شده، كمتر از سيصد ميليون دالر عملي شده است مصوب و تضمين 

1384 (    
، رتنوع، طول عم الگوهاي ساختاري آنها مانند د و مصرف و تغييرات درجهاني شدن تولي

محيطي   پذيري و از همه مهمتر گرايشات جدي به سمت توليد و مصرف پاك و زيست انعطاف
گذاري خارجي و توليد و مصرف داخلي در  يندهاي سرمايهآطور مستقيم و غيرمستقيم فربه

اين امر وابستگي و ادغام بيشتر اقتصادهاي . دهندقرار ميايران را تحت تأثير ) مانند(يك كشور 
 با عنايت به اين كه سهم ايران از فرآيند جهاني توليد تقريبا صفر. ملي را در پي خواهد داشت

.  ، صص1370رزاقي، (  براي مصرف درآمدهاي نفتي بوده استيوارداتبازاري  باشد و عمدتاًمي

هاي توليد و مصرف جهاني بر نقش دولت  محيطي شبكه  يست ارزيابي دقيق تاثيرات ز )87 -84
گذاري خارجي بيشتر و سهم بيشتر   ادغام بيشتر، ورود سرمايهمندزيست نياز  در اقتصاد محيط
  . هستيماز تجارت جهاني 

محيطي   هاي جديد و زيستشيوهدست يابي به  انتقال تكنولوژي و دولت بايد به منظور
هاي الزم براي ادغام در اقتصاد  مليتي و فراملي است زمينه هاي چند كتتوليد كه در اختيار شر
توليدكننده، عرضه كننده ، كنندهتكنولوژي منجر به نزديكي مصرفزيرا . جهاني را فراهم سازد

 براي  اين نزديكي با افزايش حساسيت بازارها، حركت دولت. شود ها به يكديگر مي و بنگاه
 بخش اين تكنولوژي به نيروي انساني ماهر مهم ترين. سازديمه محيطي كردن را ساد  زيست

افزار، اطالعات افزار و سامان افزار  در مقابل فن» رافزا انسان«كه به تكنولوژي . شود مربوط مي
  خرد،يدر برگيرنده است و) يا توليد(افزار عامل كليدي عمليات تبديل  انسان. اشاره دارد

هاي  ها و انگيزه نوآوري، ارزش تخصص، خالقيت، ابتكار،  لوم،ها، ع نبوغ، تجارت، مهارت
   )352-351. صص ، 1381بهكيش، ( .هاست انسان يا جمعي از انسان

هاي غيردولتي  ها و سازمان ، تشكل ها هاي اخير موجي از تشكيل انجمن در ايران در سال
 موسسه يا انجمن يا كه رقم آنها به چند صد محيطي در سطوح محلي و ملي ايجاد شد  زيست

 با اين حال جنبش زيست محيطي از حمايت هاي مردمي برخوردار نبوده و به .رسد سازمان مي
 ،1382موسسه فرهنگي هنري قاب سبز،  (داليل متعدد تحت حمايت سازمان هاي دولتي قرار دارد 

تصاد شاهد هاي اخير و متاثر از تحوالت جهاني شدن اقدر سال ) 188 – 153 و 91 – 49. صص
 .تغيير نگرش عمده دولت نسبت به سازمان هاي غيردولتي زيست محيطي در ايران بوده ايم

 15 سازمان در دوره برنامه اول توسعه به 5 افزايش اين سازمان ها از  )1373  رحيمي بروجردي،(
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ر دوره  سازمان د150 سازمان به 15 يعني دوره برنامه پنج ساله دوم و از 1997سازمان تا سال 
  .گرددبرنامه سوم تاييدي بر اين ارزيابي محسوب مي

) 9091-interID?.asp.interview.%2global/ir.gov-spk.www://http(    

 كار زيست ي و پيمانهاي مشاور، مجر  شركت، هاي غيردولتي ها يا سازمان عالوه بر تشكل
   صنعتي و خدماتي-هاي آن تجاري  اند كه فعاليت س شدهيمحيطي نيز در داخل كشور تاس 

   .رسد ها نيز به چند صد مورد مي تعداد اين شركت .باشدمي
)asp.archieve/news/fa./ir.climatechange.www://http(   نهادهاي غيردولتي مذكور چه در

توانند  به اشكال گوناگون مي) هاي غيردولتي سازمان( بخش بازار و چه در بخش اجتماعي
حوزه عمل  اما زيست را متاثر سازند  زمينه محيط هاي دولت در سازي ها و تصميم گيري جهت

ها  رسد اين سازمان به نظر نمي و باشد يهاي غيردولتي در ايران محدود م و تاثيرگذاري سازمان
 يتينگ و تجمعات اعتراضيه اندازي ماربراي الزم فضاي ن بودجه و يا يتوانايي كافي در تام

محيطي يا مسدود ساختن يك پروژه و يا حتي آشكار ساختن برخي روابط و مناسبات   زيست
شوند را داشته  اجرا مي توسط دولت ي كه عموماًدهاي بزرگ اقتصا قدرت نهفته در پروژه

  .باشند
زيست در ايران به دو شكل   محيطي دولت در اقتصاد محيط  نقش و كاركرد زيست

المللي پول، جف يا  المللي مانند بانك جهاني، صندوق بين هاي بين ن مشخص متاثر از سازما
هاي  موا -2 و هاي تعديل ساختاري سياست -1: باشد زيست و غيره مي تسهيالت جهاني محيط

با وجود اجراي هاي اخير  در سال  ) 274.  ص ،1384  معيني ميبدي،( .محيطي در قالب پروژه  زيست
اند بگونه اي  افزايشي داشته محيطي روند نسبتاً  زيست و اعتبارات  بودجه، هاي تعديل سياست

ت كه بر اساس اعالم رييس سازمان حفاظت محيط زيست اعتبارات ملي در زمينه محيط زيس
هاي مشروط  وام با اين حال )http:/www.Jdmpress.comldidar/right1.htm( . برابر شده است10

 هاي اخير مالحظات زيست كه در سال )المللي پول و تا حد كمتري صندوق بين(بانك جهاني 
محيطي دولت را در ايران    زيستكردتوانند نقش و كار ، مي گردند محيطي را نيز شامل مي 

  . مايندتقويت ن
المللي مانند بانك جهاني در توجه به محيط زيست در فرآيندهاي تاثيرات سازمان هاي بين

تصميم سازي در اقتصاد ايران عالوه بر تاثيرات ناشي از سياست هاي تعديل و يا وام ها در 
 به گردد كه مستقيماً به باال بردن ظرفيت و توان دولت در روي آوريهايي ميي پروژهبرگيرنده

 و رييس يبراي مثال خانم ابتكار معاون رييس جمهور. شوندرفتار زيست محيطي مربوط مي
سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص يك مورد از موارد مشاركت زيست محيطي بانك 

با كمك هاي بانك جهاني بازنگري سياست هاي انرژي در ايران ... «: جهاني در ايران مي گويد
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ه نتايج اقتصادي آن نشان مي دهد قيمت گذاري صحيح حامل هاي انرژي، را انجام داده ايم ك
هاي  اصالح الگوي ناپايدار و غلط مصرف كنوني و كاهش آلودگي موجب كاهش مصرف،

   )Namazi, 2000, p. 30(»   .زيست محيطي خواهد بود
 در .سابقه بوده استتوسعه سازماني در زمينه حفاظت از محيط زيست در دهه اخير بي

شرايطي كه يكي از مشكالت ساختاري پيش روي زيست محيطي شدن فعاليت هاي اقتصادي 
هاي دولت در اقتصاد محيط زيست در ايران وجود متوليان مختلف در گيريو تصميم

گيري و باشد، و تعدد مراكز تصميمموضوعي واحد مثالً در زمينه انرژي و تنوع زيستي مي
 اما توسعه سازماني   Ibid, p. 41) (گردد،ها ميهاي منفي ميان سازمانمسئول گاه منجر به رقابت 

رشد خوبي داشته است كه تشكيل كميته ملي توسعه پايدار و تشكيل مركز آمايش سرزميني و 
هاي ريزي و ايجاد دفاتر محيط زيست در وزارتخانهمحيط زيست در سازمان مديريت و برنامه

  . اندمختلف از اين جمله
رفع (ايران حقوق محيط زيست و قوانين و مقررات مربوط به حفاظت از محيط زيست در 

اصل . در سال هاي اخير پيشرفت هاي قابل توجهي داشته است) يا كاهش آلودگي و تخريب
 سنگ بناي توسعه قوانين زيست محيطي در ايران بعد از به عنوانپنجاهم قانون اساسي 

عنوان يك كاالي عمومي را به دولت ه از محيط زيست ب مسئوليت حفاظت  پيروزي انقالب،
 به دليل از حدود يك دهه قبل تا كنون كه  )26، ص 1374   تقي زاده انصاري،: نگاه كنيد به(. دهدمي

فرآيندهاي جهاني شدن اقتصاد و تمايل ايران براي ورود به بازار جهاني و خروج از انزوا 
. وسعه حقوق و قوانين زيست محيطي در ايران هستيمشاهد دور جديدي از توجه به بسط و ت

به نظر مي رسد توسعه حقوق محيط زيست در ايران اساساً تابعي از فشارهاي عوامل خارجي 
با مطالعه مجموعه قوانين و . اندبوده) اقتصاد بين المللي و سياست جهاني محيط زيست(

شود  روشن مي )1379ت محيط زيست، سازمان حفاظ: ك.ر(مقررات حفاظت محيط زيست در ايران  
كه از حدود يك دهه پيش به اين سو و همزمان با افزايش سرعت روند جهاني شدن اقتصاد 

  .  اندقوانين و مقررات و معيارهاي زيست محيطي در ايران بسط و توسعه يافته 
ه  را بهاي كالنريزيها و برنامهافزايش توجه به حفاظت از محيط زيست در سياستگذاري

ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  سوم و چهارم توسعه توان در برنامه هاي دوم،خوبي مي
در فصل دوازدهم قانون برنامه سوم تحت عنوان سياست هاي زيست محيطي . مالحظه كرد

ها به منظور حفاظت از محيط گذاريها و سياست اجراي برخي برنامه)105 و 104مواد (
  )1379  سازمان برنامه و بودجه،( . پايدار از منابع طبيعي كشور الزامي شده استگيري زيست و بهره

به موضوع ) 71 تا 58مواد (در فصل پنجم برنامه چهارم توسعه با عنوان حفظ محيط زيست 
توجه برنامه چهارم به محيط زيست و وظايف . حفاظت محيط زيست پرداخته شده است
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سازمان ( . باشدتر ميتر و بسيار گستردهامه هاي پيشين جامعدولت در اين زمينه نسبت به برن

   )1383  برنامه و بودجه،
  

   نتيجه

با وجود سطح پايين ادغام ايران در اقتصاد جهاني نقش دولت در اقتصاد سياسي محيط 
به نظر . صورت مثبت اما محدود تحت تاثير قرار گرفته و بهبود يافته استه زيست در ايران ب

   براي خروج ايران از وضعيت بحراني محيط زيست كه مستقيماً حيات اجتماعي،رسدمي
 دولت بايد هر چه  انساني، امنيتي و اقتصادي كشور را در معرض تهديد جدي قرار داده است،

بيشتر براي ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني و بازتر نمودن آن تالش و حوزه كاركردي 
ويژه ه ب( و وظايف ذاتي نظارتي و تامين كننده كاالهاي عمومي خود را به دولت حداقل

كاهش و كنترل تخريب و آلودگي در اقتصاد محيط زيست در . محدود سازد) زيستمحيط
هاي دولت در زمينه شفافيت، كارآيي و پاسخگويي است كه حصول به ايران تابعي از كارويژه

 اقتصادي باز و ادغام شده در اقتصاد دنيا آنها در يك نظام سياسي مردم ساالر و يك نظام
  .   تسهيل خواهد شد

  

  :منابع ومĤخذ

  فارسي-الف 

  .1379، سال 8شماره نشريه ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .1

 در همايش راهبردهاي توسعه پايدار  ،»راهبرد توسعه پايدار در امور آب و فاضالب«، )1382(اردكانيان، رضا، . 2
  .زيست ان حفاظت محيطسازم: تهران   ،هاي اجرايي كشوربخش در 

احمد : ، ترجمه»فرسايش اقتدار كشور و تحول اقتصاد جهاني: جهاني شدن«،  )1381(  استرنج ، سوزان ،. 3
  .المللي مطالعات سياسي و بيندفتر :  تهران،ها و پيامدها برداشت: در جهاني شدنصادقي، 

لعات گروه مترجمين، تهران، مؤسسه مطا: ، ترجمهقش دولت در جهان در حال تحولن، )1378(بانك جهاني، . 4
  . هاي بازرگاني و پژوهش

  .گام نو:  ، تهرانموانع توسعه سياسي در ايران، )1381(حسين، ،  بشيريه. 5

   .نشر ني:  ، تهران اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن ، )1381 (محمدمهدي،بهكيش ، . 6

سيد :  ترجمه،)براي فراهم كردن موجبات توسعه پايدار(ابزارهاي تحول  ، )1382 (،تئودور  ، پانايوتو. 7
  .زيست  سازمان حفاظت محيط:  تهران،اميرايافت

  . نشر ني تهران ، ،  طبيعي اقتصاد محيط زيست و منابع ، )1382 ( راجر ، يوما و جيمز مك گيل ري ، پرمن ،. 8
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عوض   سياوش دهقانيان،: ، ترجمهاقتصاد محيط زيست ، )1374 (باتمن،. و اي، دي پيرس .ك.ترنر ، آر. 9
  . شارات دانشگاه فردوسي مشهدامت:   مشهد  كوچكي و علي كالهي اهري ،

  .سمت:  ، تهرانزيست در ايران  حقوق محيط ،)1374(مصطفي ، ،  زاده انصاري تقي. 10

  ،مجله برنامه و بودجه، ترجمه زهرا شمس تهراني، »يرانوضعيت محيط زيست در ا«، )1384(ذكاوت، سعيد، . 11
  . 32 و 31شماره 

موسسه : ، تهرانهاي اقتصاد كالن و اصالحات ساختاري سياست ،)1373(عليرضا ، ،  رحيمي بروجردي. 12
 .هاي بازرگاني مطالعات و پژوهش

  .انتشارات توسعه : انتهر ،اقتصادي ايران الگويي براي توسعه ، )1370 (ابراهيم ،،  رزاقي. 13

 اجتماعي و فرهنگي جمهوري   قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،، )1379( سازمان برنامه و بودجه ،. 14
  . اسالمي ايران

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  ،)1383(سازمان برنامه و بودجه ، . 15
  .اسالمي ايران

  .2 ، شماره1368، بهمن ماه بولتن ماهانه دبيرخانه كميته ملي توسعه پايدار ،  محيط زيستسازمان حفاظت. 16

  .1371،  زيست و توسعه ملل متحد  گزارش ملي به كنفرانس محيط،  زيست  سازمان حفاظت محيط. 17

هاي  ر بخشهمايش و راهبردهاي توسعه پايدار دزيست و كميته ملي توسعه پايدار،   سازمان حفاظت محيط. 18
  .1382زيست، تابستان  سازمان حفاظت محيط: ، تهراناجرايي كشور

 مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط  ،) دفتر حقوقي و امور مجلس (سازمان حفاظت محيط زيست . 19
   .1379  سازمان حفاظت محيط زيست ،:  ، دو جلد ، تهران زيست

دفتر : ، تهرانگزارش انتشار گازهاي گلخانه اي  كشور ، UNDPسازمان حفاظت محيط زيست و دفتر . 20
  .طرح ملي تغييرات آب و هوا ، سازمان حفاظت محيط زيست 

زيست بعد از انقالب اسالمي و  عملكرد سازمان حفاظت محيطبررسي "، )1377(اصغر، پور،  سنگاچين فرزام. 21
  .زيست دانشگاه تهران  دانشكده محيطپايان نامه كارشناسي ارشد، ."هاي آتي ريزي جهت برنامه برنامه

براي حل بحران هاي كوتاه مدت و بلند  ايران امروز در آيينه مباحث توسعه ،، )1378( حسين،  عظيمي،. 22
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران   مدت اقتصادي كشور چه مي توان كرد؟

  .1368، مصوب "زيست  محيط"قانون برنامه توسعه اقتصادي كشور، بخش . 23

جهاني شدن و جهان سوم، روند جهاني شدن و موقعيت جوامع در حال ، )1382(قوام ، سيدعبدالعلي ، . 24
  .المللي دفتر مطالعات سياسي و بين: ، تهرانالملل توسعه درنظام بين

، يشناسي تاريخي ايران، نفت و توسعه اقتصاد نه مقاله در جامعه، )1377(،  همايونمحمد عليكاتوزيان، . 25
  .مركز: عليرضا طيب، تهران: ترجمه

، ها در اقتصاد سياسي توسعه هاي اجتماعي، تعامل انديشه دولت، فساد و فرصت ،)1381(كاكس، رابرت،  .26
  . 1381نقش و نگار، : ترجمه حسين راغفر، تهران
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لنامه اقتصاد فص، در »گذاري خارجي در ايران شناسايي عوامل موثر بر سرمايه«محسن، كالنتري بنگر، . 27
   ، شمارهسياسي

هاي ملي در بستر   توسعه اقتصادي و حساب،شاخص شناسي در توسعه پايدار ، )1376(،گوئل كهن ، . 28
  .هاي بازرگاني مؤسسه مطالعات و پژوهش:  تهران،)ترجمه و تاليف (،سبز

:   ترجمه،وسعه پايداراقتصاد ت  ، در گلدين و وينترز،»لودگي و رشدآ«، )1379( ،.جين امگروسمن ، . 29
  .شكرت چاپ و نشر بازرگاني:  تهران،الدين افتخاري و عبدالرضا ركن) ارمكي(غالمرضا آزاد 

  . فاروس: ، تهران استراتژي هاي توسعه اقتصادي، )1367 (مدني ، امير باقر ،. 30

سه  (، پيشگيري و مقابلهفساد مالي و اقتصادي، ريشه ها، پيامدها، )1382 (موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد. 31
  .شريعت: ، تهران)جلد

محيطي در  هاي زيست نخستين شناسنامه فعاليت: شناسنامه سبز، )1382( موسسه فرهنگي هنري قاب سبز،. 32
  . ، تهرانايران

 بين يدالت سياسامحور جديد در تبيين مع: توسعه ي پايدار ، محيط زيست «حسين، ، )1384(معيني ميبدي، . 33
دفتر : ، به اهتمام محمد جواد ظريف و مصطفي زهراني ، تهران روندهاي جديد بين المللي، در »المللي

  . مطالعات سياسي و بين المللي 

  .3، ص 1384 فروردين 23مورخ  ، همشهري .34

  .1/1384/ 27 و 23/11/1383 و 19/11/1383، مورخ  بازتابپايگاه خبري. 35
  12/12/1383 و 1383 10 /23 مورخ  ، شاناپايگاه خبري. 36
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