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ػیاػت اهتلادی ػالهای پغ اص جنگ هـتػاله ،تهوضوح مثتنی تش تضعؼیق معذاوم و همعهجانثعهی طثوعهی ًعاسرش ارعشاب تعود
اػت .نوطهی آؿاص ارن كشارنذ هانوب ًاس ملوب ػال  ۹۶اػت ًه حن تـٌلراتی مؼتول (و ته تثغ آب حعن اػتعشام و اػتلعاب) سا
سد ًشد اػت .الثته موذمه ی تلورة چنین هانونی حزف پیـینی همهی تـٌلها و ػنذرٌاهای مؼتول ًاسرشی تعود ًعه تعهتعذسر
دس طول دههی ؿلت انجام ؿذ .نمود ػینی ارن تضؼیق سا دس ػه مؼألهی تحشانی ػطح دػتمضد ،تحعشاب تیٌعاسی و امنیعت ؿعـ ی
میتواب درذ .اًنوب پغ اص رزؿت  30ػال ،ؿاهذرم ًه ػطح حذاهل دػتمضد دس ارشاب پارینتش اص ري ػوم خع كوعش اػعتً ،ـعوس
مذاوم دػت ته رشرثاب تحشاب تیٌاسی اػت حتی نشخ سػمی آب طی  10ػال رزؿته همواس تعاتتش اص  11دسكعذ و دس ػعال رزؿعته
تاتتش اص  12دسكذ اػالم ؿذ اػت .مهمتش اص همه نیض مؼألهی امنیت ؿعـ ی اػعتا اًیشرعت هشرعة تعهاتلعام ؿعاؿ ین دس ارعشاب تعا
هشاسدادهای موهت مــول ته ًاسنذ .الثته امنیت ؿـ ی ػالو تش آب تهمنضلهی تشخوسداسی اص حن تاصنـؼعتیی ،حعن مؼعٌن و دریعش
مضاراری اػت ًه ري ًاسرش را ًاسمنذ ته اصای ًاس خود می تارؼت دسراكت ًنعذ ،امعا پعیؾ اص آب تعه مؼنعای میعضاب رثعای دس جاریعا
ؿـ ی اػت ًه كشد ؿاؿل تشای ادامهی ًاس خود تذاب نیاصمنذ اػت و حن داسد تذوب هعشاع دارمعی و رؼعتشد نؼعثت تعه اص دػعت
دادب ؿـلً ،اس ًنذ .مجموػهی ارن مواسد دس ػطح ًالب تهخوتی مـخق میػاصد ًه طثوهی ًاسرش ارعشاب ،امعشوص تعا چعه حعذ دس
تشآوسدب نیاصهای اػاػی حیاتؾ تضؼیق و توابصداری ؿذ اػت.
آب چه دس پغ چنین تضؼیق مذاومی جشراب داؿته ،خ ریانهی ػیاػترزاسی ًالنی اػت ًه دولتها طی تمام ارن ػعالهعا
تا ػشػت و ؿذی های مخت ق اػمال ًشد انذ .پغ اص حزف رلتمابهای تذرل دس دههی  ،13۹0ػیاػترزاساب دس ارعشاب پیوػعته دس
حال وكن خود تا نؼخهپیچیهای ػاصمابهای تینالم ی تعشای وسود تعه تاصاسهعای جهعانی تعود انعذ ًعه ػعالهاػعت تحعت ػنعواب
«نولیثشالیؼم» مؼشكی ؿذ و موسد نوذ هشاس رشكته اػت .اص حذود تیؼت ػال پیؾ ًعه نخؼعتین تعاس دسخواػعت ػضعورت ارعشاب دس
ػاصماب تجاسی جهانی )(WTOع رٌی اص ػه نهاد اك ی پیؾتشنعذ ی جهعانی ػعاصی ػعشماره و امیشرالیؼعم معالی ع اسػعال ؿعذ تعا
رـارؾهای نؼثی دوس ی پؼاتشجام ،اهتلاد ارشاب مؼیشی ناهمواس تعه ػعمت ػضعورت دارمعی دس ، WTOو تعه دنثعال آب ،ادؿعام
ػشاػشی دس ػشمارهداسی جهانی طی ًشد اػت .اص پنجم خشداد ً ،13۳4ه ارشاب تهػنواب «ػضو ناظش» دسارعن ػعاصماب پزرشكتعه ؿعذ،
تارذ نـاب می داد ًه ته ػنواب «تأمینًننذ ی مواد خام و نیعشوی ًعاس اسصاب» و «كضعاری تولیعذی تعشای انثاؿعت » ،تعاصریش خعوتی دس
كحنهی ػشماره داسی جهانی اػتا تذرن منظوس ،اسصابػاصی مذاوم نیشوی ًاس ،ضمن اص تین تعشدب امنیعت ؿعـ ی تعه منظعوس حعزف
امٌاب هشنوع مواومت ،دس چاسچوب چنین ػیاػت هاری منطوی مینمارذ .اص ػوی دریش نمیتواب دس ررل ػیاػتهای ًالنعی ًعه تعا
سورٌشد ادؿام دس اهتلاد جهانی انجام ؿذ انذ ،اتالؿیهی ػیاػتهعای ً عی اكعل  44هعانوب اػاػعی سا نادرعذ انیاؿعت .طثعن ارعن
اتالؿیه ،خلوكیػاصی رؼتشد ی ؿشًت های مادس دس دػتوس ًعاس هعشاس رشكعت .تیٌاسػعاصی رؼعتشد و تحعشابهعاری ًعه مثتالتعه
مضدتییشاب دس ؿشًت مخاتشای ؿذ ،مـتی نمونهی خشواس اص ػواهة اجشای ارن اتالؿیه اػعت .الثتعه وارعزاسی ؿعشًتهعا اص جانعة
دولت اصجم ه میتوانؼت ته كوسی «تشجیحی» كوسی ریشد و اص ارن طشرن ،مالٌیت ؿشًت میاب ؿاؿ ین آب تؼعهیم ؿعود .امعا دس
ؿیاب هش نیشوری تشای اػمال كـاس دس جهت «ػمومیػاصی مالٌیت» ،نحو ی وارزاسیها طوسی پیؾ سكت ًعه تنهعا ًعمتعش اص رعي
دسكذ آب ها ته كوسی تشجیحی تودا ػمعذ ی وارعزاسیهعا تعه كعوسی «ت عوًی» تعه اؿعخاف حویوعی و حوعوهی تعود و موجعة
تهاكطالح «تؼذرل ػاختاسی» رؼتشد ی نیشوی ًاس ؿذ .ته هشحال پغ اص تشجام نیض ارشاب دوس جذرذی اص تالؽ تعشای ػضعورت دس
WTOسا آؿاص ًشد ًه نتیجهی آب مواكوت  ۹0ػضو مهم ارن اسراب تا ػضورت دارمی ارشاب تعود اػعت .سوؿعن اػعت ًعه اجعشای
ػشرغ ػیاػت ها تذوب حضوس نیشوری تشای دكاع اص مناكغ نیشوی ًاس چه پیآمذهاری میتوانذ داؿته تاؿذ.
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ػالو تش مالحظهی ػیاػتهای ًالنی ًه دس پغ تضؼیق طثوهی ًاسرش هشاس داسد تارذ توجه داؿت ًعه تضعؼیق ارعن طثوعه
ته هیچ وجه ته ػشكه ی دػتمضد ،امنیت ؿـ ی و مؼألهی تیٌاسی محذود نیؼت .ت ٌه اجشای ارن ػیاػتهعا همضمعاب تعا تحعشابهعای
دریشی تود ًه ته مضاػق ؿذب تحشاب حیای طثوهی ًاسرش انجامیذ اػعت .طعی ارعن ػعالهعا ؿعاهذ ػع ة مؼعتولیت دولعت اص
خورؾ دس ػشكه ی دسماب و آموصؽ (تهورظ ) تحت نام «خلوكیػاصی» تود ارعم .معا دس ارعنجعا تعا دو دػعته خلوكعیػعاصی
مواجهارم اولی ًه رًش آب سكت و دومی ًه دس لوای تث یؾ تشای وارزاسی اهتلاد ته تخؾ خلوكی دس جهت سهاتتپعزرش ًعشدب آب
دسواهغ ته وارزاسی ػمومیتشرن وظارق دولت انجامیذ و ته نوػی پولیػاصیً ،اتریػاصی ،را ته تیاب تهتش آصادػعاصی هضرنعههعا دس
ارن ػشكه ها تود اػت ،حال آب ًه تأمین نیاصهای ػمومی همچوب آموصؽ رعا دسمعاب اص وظعارق اػاػعی دولعت اػعت و متضعمن
مـشوػیت وجود دولت ته ػنواب نهادی توصرغًننذ  .دسواهغ آصادػاصی هیمتهعا دس تخعؾ دسمعاب امٌعاب تعشآوسدب ضعشوسیتعشرن
نیاصها سا اص نیشوی ًاس رشكته و پولیػاصی آموصؽ (ػمومی و ػالی) هعش سوص تعیؾتعش طثوعهی ًعاسرش سا اص تحلعیل و ػعوادآموصی
محشوم میػاصد .تذرن تشتیة «محشومػاصی» همهجانثه سا تارذ ته دریش تحشابهای اػاػی حیای طثوهی ًاسرش اكضود.
اما مؼأله ی اػاػی دس ارن متن مؼتنذػاصی را آؿٌاسػاصی وضؼیتی نیؼت ًعه ًمعاتیؾ مـعهود اػعت و تؼعیاس اص آب ػعخن
رلته ؿذ  .ػؤال اك ی تشای ما ارن اػت ًه آرا طثوهی ًاسرش دس طول تمام ارن ػالها حذاهل اتضاس مـشوع ػیاػعی تعشای مذاخ عهی
ارجاتی را ػ ثی را دػتًم دكاع اص حیای خورؾ سا داؿته اػت؟ توجه داؿعته تاؿعیذ دس ارعنجعا وهتعی اص طثوعهی ًعاسرش كعحثت
می ًنیم ته هیچ ػنواب كشكاً ًاسرش كنؼتی دسوب ًاسخانه ،مذنظش نیؼت ت ٌه اص طثوهای كحثت میًنیم ًعه تنعا تعه تؼشرعق چیعضی
جض نیشوی ًاس خود تشای كشوؽ نذاسد و تنها اص طشرن كشوؽ نیشوی ًاس میتوانذ مؼیـت خود سا تأمین ًنذ .تعذرن تشتیعة طثوعهی
ًاسرش تخـی اص رشو های موػوم ته طثوهی متوػ ؿهشی سا نیض دس تش میریشد .ما تعا طیلعی اص معشدم اص مؼ عم و ًاسمنعذ تعا ًعاسرش
ؿناختی (ًه اص طشرن انجام پشوط های كٌشی تا تیرثایًاسی صنذری میرزسانذ) و ًاسرشاب كنؼتی مواجهارعم ،همچنعین اكعشادی ًعه
اص منظش اهتلاد ػیاػی استؾ رخیش ی ًاس محؼوب می ؿونذ و دس اهتلعاد سػعمی ؿعـ ی نذاسنعذ ت ٌعه اص طشرعن دػعتكشوؿعی و
اهتلاد ؿیشسػمی صنذری میرزساننذ سا تارذ تخـی اص ارن طثوه حؼاب ًشد .كحثت اص طیعق وػعیؼی اص معشدم رعي ًـعوس اػعت.
نٌتهی دریش ارن ًه وهتی اص اتضاس مـشوع تشای مذاخ ه دس ػیاػت رزاسیها (حذاهل دس پعارینتعشرن ػعطح رؼنعی دكعاع اص مؼیـعت
سوصمش خورؾ) كحثت میًنیم ،تحث ما اهتلادی نیؼت ت ٌه مـخلاً جهاب ػیاػعت و امعش ػیاػعی سا موضعوع خعود هعشاس داد
اػت .اص همین مذخل ته ػشاؽ ػوأل اكع ی خعود معیسورعمً .عاسرشاب دس تمعام ارعن ػعالهعا اص داؿعتن حعضب تعشای مذاخ عه دس
ػیاػترزاسیهای ًالب محشوم تود انذ .الثته ًه میتواب سوی مواسدی چعوب «خانعهی ًعاسرش» و رعا «حعضب اػعالمی ًعاس» دػعت
رزاؿتا اما ػیاػتوسصی ارن دو نهاد و مواضؼی ًه دس ػالهای حیای خورؾ رشكتعهانعذ ػمعالً دس خعذمت تیثیعت وضعغ نعاتشاتش
موجود ته ضشس طثوهی ًاسرش و نیض مـاسًت دس ػشًوب اػتشاضای ًاسرشی مؼتول اص تذنهی آبها تود اػت.
دس طول ارن ػالها هش ًجا اهذام ته تـعٌل رعاتی مؼعتول كعوسی رشكتعه دس ؿیعاب رعي تذنعهی ػمعومی همعشا  ،و معوانؼی
حاًمیتی تشای تشرضاسی مجمغ ػمعومی و انتخاتعای تـعٌیالتی ،تعه ؿعذرذتشرن ؿعٌل ممٌعن ػعشًوب ؿعذ اػعت .نمونعهی آب
ػنذرٌای ًاسرشاب ؿشًت واحذ اتوتوػشانی تهشاب اػت ًه اص ػال  ۳4تا امعشوص تمعامی مؤػؼعاب و هیعأی معذرش ی آب معذاوماً دس
تاصداؿت را صنذاب را صرش احٌام ػنیین هضاری تود انذ .موسد دریش ػنذرٌای ؿشًت هلت تیه اػعت ًعه امعشوص تعشای تذرعهیتعشرن
حن خورؾ رؼنی دسراكت چنذرن ما دػتمضد مؼوهه اػتشام میًنذ و تاص تهتنهاری و دس ؿیعاب همشاهعی دریعش رعشو هعا ػعشًوب
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میؿود .دػتییشی و صنذانی ًشدب ًنـیشاب ًانوب كنلی مؼ ماب ًه تعشای حوعوم مؼ معین و ج عوریشی اص ًعاتریػعاصی آمعوصؽ
مثاسص میًننذ نیض نمونهی دریشی ته دػت میدهذ تا مواجههی ػیؼتم سا تا هش نوع تـٌلراتی تثینعیم .تاصداؿعت رؼعتشد ی كؼعالین
كنلی دانـجوری ًه طی ػال های اخیش دس مواتل ػیاػتهای پولیػعاصی آمعوصؽ مواومعت ًعشد انعذ تعا ج عوی «محعشومػعاصی»
رؼتشد اص تحلیالی ػالی رشكته ؿود خود مـت دریشی اص ارن خشواس اػت .تذرن تشتیة میتینیم ًه تا ػشًوب ػیؼعتماتیي هعش
نوع تـٌلراتی مؼتول اص ػوری و ػذم همشاهی ًاكی تذنهی وػیغتش اجتماػی تا حعن تـعٌلرعاتی اص ػعوی دریعش ،طثوعهی ًعاسرش
اتضاسی حذاهل نیض تشای دكاع اص خود نذاؿته اػتا دسنتیجه تمام ارن ػالها ؿاهذ اػتشاضای و اػتلاتای پشاًنذ دس ًـوس تعود ارعم
ًه پیؾ اص هش چیض نـانیش ًاسد ته اػتخواب سػیذب دس نتیجهی چنذرن معا ػعذم دسراكعت حعذاهل دػعتمضد تعود اػعت .الثتعه ًعه
سًوسدصنی ارن اػتشاضای دس ػال اخیش نـابدهنذ ی تحشانی تودب وضؼیت حیاتی ارن طثوه و ؿذی سػیذب ًاسد ته اػعتخواب تعود
اػت .ػشًوب ػموم ارن اػتشاضای ته جای تـییش ػیاػترزاسی هاری ًعه منجعش تعه چنعذرن معا حوعوم مؼوهعه و رشػعنه مانعذب
ًاسرشاب ؿذ اػت تاس دریش نـاب تأریذی تش تضؼیق طثوه ی ًاسرش و ػع ة هعش نعوع اتعضاس اص او تعشای ارشرعزاسی دس ػشنوؿعت و
حذاهل وضؼیت مؼیـتی خورؾ اػت .ارن ؿذی تضؼیق ،ػشًوب اػتشاضای و ػذم تـییش ػیاػتها دس ارن خلعوف ًعاس سا تعه
جاری میسػانذ ًه دس دی ما  ۶۹رشو های مشدمی اػتشاضای تا سرـههای اهتلادی خود سا تهػعشػت تعا دسخواػعتهعای سادرٌعال
ػیاػی رش میصننذ .دسػت دس ارن نوطه اػت ًه ؿذی دسهمتنیذری ػیاػت و اهتلاد نمود ػینعی معیراتعذ .اص همعین نوطعه هلعذ
داسرم تاصرـتی انتوادی ته رٌی اص ملاهیم اػاػی ػیاػت دس جهاب امشوص رؼنی «دموًشاػی» داؿته تاؿیما دس ادامه دلیعل تاصرـعت تعه
ارن ملهوم اص دل ارن وضؼیت سا توضیح میدهیم:
دسپی دوم خشداد  133۹و چیشری رلتماب «جامؼهی مذنی» ،ما همواس اص صتاب سوؿنلٌشاب و نیض دس سػانههعا ؿعاهذ دورانعهای
هؼتیم تحت ػنواب «مطالثای مذنی /مطالثای كنلی» را «مطالثای ػیاػی /مطالثای مؼیـتی» .ته ارن تشتیعة مطالثعاتی اص هثیعل «حعل
مؼضل تیٌاسی»« ،پشداخت دػتمضدهای مؼوهه»« ،مـمول تیمه ؿذب» و « حن داؿتن انجمن را تـٌل مؼعتول پیییعش چنعین مطالثعاتی»
دس هیاع تا مطالثاتی چوب «حن آصادی تیاب» و «آصادی اص صنذاب»« ،دادسػی ػادتنه» ،ؿیشمتشهی ؿمشد ؿذ و ته نوػی «پیـعا -معذنی»
نامیذ میؿونذ.
متأرش اص ارن دورانه ػاصی ،اػتشاضای ًاسرشاب و دریش اهـاس كشودػت جامؼعه دس ساػعتای تعشآوسد ؿعذب مطالثعای نعوع اول،
ًُنـی ته ؿماس میآرذ ًه ػضم ًنـیشانؾ تشای تحونؿاب نـانهای اص ػعشو «پوپولیؼعم» و «كاؿیؼعم» و «تعه محعام سكعتن آصادی و
دموًشاػی» دسنظش رشكته میؿود .ته ارن اػتثاس آناب سا دس صمش ی ًؼانی هشاس میدهنذ ًه تو روری دؿذؿههای مؼیـعترشارانعهؿعاب
مجالی تشای دسى دؿذؿهی آصادی و دموًشاػی و آرنذ ی تـشرت و تمذب و كشهنگ دس ارـاب تهوجود نمیآوسد.
اما آب چه تیؾ اص هشچیض اهمیت داسد ؿیاب نیشوهای «ػیاػی» مذاخ هرش ته نلغ نیعشوی ًعاس دس وضعؼیت حم عهی معذاوم تعه
حیای ارن طثوه تود اػت .دهیواً ته ارن مؼناػت ًه مؼأله سا كشكاً اهتلادی نمعیدانعیم و تعش آبارعم ًعه نیاصمنعذ خوانـعی ػیاػعی
اػت .چشاًه تو یل مؼأله ته موضوػی كشكاً اهتلادی میتوانذ پیآمذهای خطشناًی ته دنثال داؿته تاؿعذا اص جم عه سواداسی نؼعثت
ته نوػی درٌتاتوسی را نظامیرشی تشای حل مؼأله .چنین خوانـی ػاصوًاسها و ػاختاسهای حاًم سا مط واً نادرذ میریشد.
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مؼأله اص درذ ما اص آب سو ػیاػی اػت ًه ضشوسی داسد نیشوی ًاس اص طشرن مذاخ عه دس هعذسی و تـعٌلرعاتی تعش ػعوریشی
ػیاػت ها ته نحوی ًه مناكغ ارن طثوه سا لحاظ ًننذ ارش رزاسد را حذاهل تواب دكاع دس مواتل ػیاػتهعاری ًعه حیعاتؾ سا تعا تحعشاب
مواجه میًننذ داؿته تاؿذ .دهیواً اص همین نوطه تاصرـت مجذد ته ملهوم «دموًشاػی» مؼناداس میؿود .چشا ًعه وضعؼیت دموًشاتیعي
دس تؼشرق ته موهؼیتی اسجاع داسد ًه دس آب طیعقهعای مخت عق معشدم تتواننعذ خعود -خواػعته دس ػیاػعت مـعاسًت ًننعذ و ارعن
مـاسًت ته ؿٌ ی ػم ی تش تهثود ؿشار اجتماػیؿاب تأریش تیزاسد.
متأػلانه ػال هاػت اص «مـاسًت» تؼثیشی كوسی اساره و ته تثغ آب «دموًشاػی» ته كنذوم سأی كشوًاػعته معیؿعودً .ؼعانی
ًه خود سا هواداس مـاسًت مشدمی می نماراننذ ،كنذوم سأی سا محل نضاع مؼشكی می ًننعذ و تعذرن تشتیعة صمعانی ًعه معشدم امٌعاب
هشرونه مـاسًت ،ارش رزاسی و حتی دكاع اص حیای خود سا دس مواتل ػیاػتها اص دػت داد انذ ،انتخاب تین رضرنههای تعذ رعا تعذتش
ته میاته ی الیوی مـاسًت دموًشاتیي ته آناب تحمیل میؿود ،دس حالی ًه دس واهؼیت نمیتواننذ ارش خواػعت خعود رعا حتعی تعواب
دكاع اص حیای خود سا دس تشره های سأی تثیننذ .ته همین دلیل اػت ًه تارذ اص تاصرـت «انتوادی» ته ملهوم دموًشاػی كعحثت نمعود
و تا حذ ممٌن ته ارن ملهوم مجذداً مؼناری حویوی تخـیذ.
تاسی ارش دموًشاػی مـاسًت ارشرزاس طیق های مخت ق مشدم دس ػیاػت تاؿذ ،پغ وهتی ري طثوه ًه ؿعامل رؼعتشد تعشرن
رشو های مشدم ري ًـوس اػت اص تمام اتضاسهای مـشوع خود تشای مذاخ هی ارجاتی را ػع ثی ،رعا حتعی دكعاع اص مؼیـعت خعورؾ،
خ غ رذ می ؿود تارذ پیـاپیؾ هش نظشراهی دسخلوف تحشاب وضؼیت اهتلادی آب طثوه ،ري امش مؼع م ػیاػعی سا لحعاظ داؿعت:
ؿیشدموًشاتیض تودب كضای ًاس و ته جای آب تحمیل نهادهای كعوسی تعشای پشًعشدب خ هعا .دس چنعین وضعؼیتی ،نوعذ وضعؼیت و
تحشابهای مؼیـتی آب طثوه تا نوذ اص منظش دموًشاػی آؿاص میؿود.
تشای تلوس تهتش موضوع ،دس نظش تییشرذ ًه ػنذرٌاهاً ،انوب های كنلی ،ؿوساهای كنلی و ؿیش طی ػعاصوًاسی دموًشاتیعي
امٌاب ؿٌلریشی داؿته تاؿنذ و تتواننذ حذاهل دس مواتل ػیاػتهاری ًه حیایؿاب سا تهذرعذ معیًنعذ تعهطعوس معؤرش «نعه» تیورنعذ،
همچنین حضتی ًاسرشی سا تلوس ًنیذ ًه دس ػیاػعت رعزاسیهعا مذاخ عه معیًنعذ .دس ارعن كعوسی چعه میعضاب اص وارعزاسیهعا و
وسؿٌؼتییهاری ًه طی ري كشارنذ پش اص كؼاد سخ می دهنذ امٌاب تٌشاس داسنذ؟ چه میضاب انثاؿعت مثتنعی تعش سانعت دس رعي ػعوی
ماجشا مجذداً سخ خواه ذ داد؟ تا چه حذ امٌاب خواهذ داؿت كشارنذهای مثتنعی تعش رعشدؽ معالی دس كضعاری تعه ؿعذی معثهم و تعا
ًم تشرن میضاب ؿلاكیت تشای ػموم ،دس جشراب تاؿذ؟ توجه داؿته تاؿیذ ارنها دسواهغ حذاه یتشرن و الثته مثناریتشرن كشمهعا تعشای
دس دػتوسًاس هشاسدادب جامؼهای دموًشاتیي ،تا لحاظ حن تـٌلراتی رؼتشد و ػمومی ،دس اختیاس میرزاسنعذ .دس ارعنجعا هنعوص تعا
تلوس جامؼه ای سها اص مناػثای اػتیماس و و «آصاد» اص انویاد همه جانثه دس صرؼت مادی ،ارذئولوطري را ػیاػعی طعشف نیؼعتیم ت ٌعه
اص حذاه یتشرن ػاصوًاسهاری كحثت میًنیم ًه امٌاب ارشرزاسی دموًشاتیي تش ػیاػعتهعا سا ممٌعن معیًننعذا دموًشاػعیای ًعه
میتوانذ تا وارزاسی مالٌیت ًاسرا ها ،ؿشًتها و نهادها ته ؿاؿ ین و مـاسًت ًننذراب دس آبها (چنانچه رلته ؿعذ) توورعت ؿعود.
ارن نوع وارزاسی مؼألهای اػت ًه تشخی اهتلادداناب منتوذ دس ارشاب اص پیؾ تش آب تمشًض ًشد انذ و سا حل تخـی اص تحعشاب امعشوص
نیشوی ًاس دانؼته انذ و نیض ته كوسی انضمامی دس موطؼی ػنذرٌای ؿشًت هلت تیه آب سا ته ػنواب خواػت خعود مطعشح ػعاخته
اػت.
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ته هش سوی امشوص تیؾ اص همیـه پایكـشدب تش ملهوم «دموًشاػی» ضشوسی اػت ،اما طثیؼتاً تا نیاهی پورعا و تعا درعذب پیونعذ
تنیادی ارن ملهوم تا حن تـٌلراتی و اػتشام رشو هاری ًه تیؾتشرن حمالی ػیاػتها ته ػمت آبهاػت (چعه دسمحعی ًعاس و
چه خاس اص آب) .پغ ارش هنوص سوؿنلٌشانی خود سا طشكذاس دموًشاػی و مشدمیؿذب میداننذ (و نه سوؿنلٌش اسرانیي هعذسی ًعه
وظیلهاؽ توجیه وضغ موجود اػت) ؿارذ پیؾ اص هشچیض وظیلهؿاب دكاع اص «حن تـٌلراتی» دس ػطح ػام تهورعظ دس كضعای ًعاس
و دس تین رشو های طشدؿذ اص هذسی اػت .تذرن مؼنا حن تـٌلراتی نه آبچناب ًه تعا امعشوص لحعاظ ؿعذ  ،تعهػنعواب حعن كعشكاً
كنلی موضؼی و محذود ته رشو های ًاسی خاف ،ت ٌه تهػنواب مؼألهای ػمومی دس ساػتای دموًشاتیض ؿذب كضای ػیاػعی طعشح
میؿود.
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