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صفحه 5

آب بــه دلـیــل و یــژگـیهــای خــاص طبیعی
که دارد ،نقش کلیدی و کاربردهای وسیع
و متنوع در زنــدگــی اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی انسان دارد و محصوالت و خدمات
بیشماری را برای جامعه به ارمغان میآورد.
ایــن کــار بــردهــا طیف گ ـس ـتــردهای از ایجاد
ام ـکــان ح ـیــات از طــر یــق آب آشــام ـیــدنــی و
تولید غذا تا فراهمکردن رفاه به عنوان نهاده
تولید در فعالیتهای اقتصادی و تقویت
جنبههای فرهنگی و ایـجــاد محیطی بــرای
تفریحات و احساس خــوب از زندگی را در
بر میگیرد .رابطه درهــم تنیده آب با جامعه
یشــود کــه همه جنبهها ،مسائل،
سبب م ـ 
اثــرات و تأثیرپذیریها در ارتباط با آب مهم
انگاشته شــود .از جمله ایــن مــوارد توجه به
جـنـبـ ههــای اخــاقــی آب اس ــت .شـیــوههــای

صفحه 6

گــونــا گــون فهم آب و شـیــوه اس ـت ـفــاده از آن،
نمودها و برداشتهای متفاوت اخالقی را
به همراه دارد .وقتی آب به عنوان کاالیی که
یشــود ،نسبت
ارزش اقتصادی دارد فهم مـ 
به وقتی که آب به عنوان مؤلفهای حیاتی از
اکوسیستم که همه انسانها به طرق گوناگون
به آن وابسته هستند دیــده میشود ،بازتاب
اخالقی متفاوتی خواهد داشت.
در حوزه اخالق ،دانش علمی با جنبههای
معنایی و ادراکات فرهنگی پیوند میخورد؛
جنبه حفاظت ،بهداشت ،و ارتقاء سالمت
همراه با جنبهای از جنس عدالت ،انصاف
و حقوق بشر مطرح میشود؛ پایداری و تنوع
زیــســتــی مــرتـبــط بــا آب بــا مــوضــوع حکومت
دموکراتیک ،قانون و سیاست گره میخورد.
اصول کلی اخالقی در آب عبارتند از:

احترام به منزلت انسانی و حق بشر به
آب

ایـ ــن اصـ ــل تــأم ـیــن آب ب ــرای
نیازهای پایهای و بهبود سالمت و
رفاه انسانی را دنبال میکند .این
اصل با مفهوم بنیادی چارچوب
حقوق بشر جهانی پیوند عمیقی
دارد و ی ـکــی از اص ـ ــول پ ــایــهای
بــرای اخالقیات سالمت جامعه
محسوب میشود .این اصل برای
اخــاق زیستمحیطی نیز اصل
پایهای محسوب میشود.

در یــک بــاف ـتــار اج ـت ـمــاعــی ،شــامــل افـ ــراد و توانایی نسل آینده برای تأمین نیازهای خود
گ ــروهه ــای ان ـســانــی اسـ ــت ،ام ــا ای ــن مفهوم میشود.
همچنین ب ــا ه ـمــان اه ـم ـیــت و ارجـحـیــت
در یــک بــاف ـتــار ا کــولــوژ ی ـکــی ،بـیــن ان ـســان و مشارکت فرا گیر و عمیق
اکوسیستم زنــده هم مــورد استفاده دارد .در اصــل مـشــارکــت ارزشهـ ــای درون فرایند
اخالقیات آب ،همبستگی بــه مــا ی ــادآوری سیاستگذاری و تصمیمگیری را مورد توجه
میکند که چگونه پیوند متقابل باالدست و تــأ کـیــد ق ــرار م ـیدهــد .اغــلــب فــرایــنــدهــا و
و پــائـیـندســت یــک حــوضــه آبــر یــز را در نظر نهادهای حکمرانی دموکراتیک ،انتخابی
بگیریم.
هـسـتـنــد و ب ــه اســت ــرات ــژ یه ــای چ ــانــهزن ــی و
ح ــدا کـ ـث ــرس ــازی م ـنــافــع ت ــوس ــط گ ــروهه ــای
دارایی مشترک دانستن آب
قدرتمند و تشکلیافته تکیه دارد .از یک
این اصل به دنبال شناختن وضعیتهایی
دیــدگــاه اخــاقــی ،ســازوکــارهــای حکمرانی
نه ــا تعقیب منافع عقالیی
اســت کــه در آ 
مــؤثــر شــامــل یــک رون ــد مــشــورتــی و مشارکتی
شخصی ،منجر بــه بــروز نتایج فاجعهباری
بــا شفافیت ،دسـتــرســی آزاد بــه اطــاعــات،
برای منافع ملی و همه افراد جامعه میشود.
مـشــارکــت فــرا گـیــر و تــوانــمــنــدســازی ف ــردی و
منافع جمعی انسانی کــه بــا ب ـهــر هبــرداری از
یبــاشــد تــا هــمــگــان بــتــوانــنــد از
ً اجـتـمــاعــی مـ 
آب و تنوع زیستی ایجاد میشود ،معموال با
مزیت اطالعات آزاد و فرصتهای مشارکت
استراتژ یهای رفتاری که به دنبال حداکثر
بهرهمند شوند.
کردن منافع فردی هستند ،با پشتوانه فکری

«وقتـــی آب بـــه عنـــوان کاالیـــی کـــه ارزش اقتصـــادی
دارد فهـــم میشـــود ،نســـبت وقتـــی کـــه آب بـــه عنوان
مؤلفـــهای حیاتـــی از ا کوسیســـتم کـــه همـــه انســـانها به
طـــرق گونا گون به آن وابســـته هســـتند دیده میشـــود،
بازتـــاب اخالقـــی متفاوتـــی خواهد داشـــت».

اصل عدالت و تناسب

هر یک از ما باید این حقیقت
ً
را بپذیریم که کامال به طبیعت،
از جمله تــوانــایــی شــگــفـتآور آن
ب ــرای تأمین آب شیرین وابسته
هـسـتـیــم .بــه رســمــیــت شناختن
ایــن وابستگی منجر بــه واقعیت
کـســانــی کــه بــه ح ـقــوق مالکیت خصوصی
ً
دیگری میشود که ما کامال مسئول حفظ این
اح ـ ـتـ ــرام م ـ ـیگـ ــذارنـ ــد م ـح ـقــق نــمــیش ــود.
طبیعت هستم که به طور سخاوتمندانهای
بـ ـه ــرهب ــرداری از آب اغ ـلــب تـحــت سـنــار یــو
امکان زندگی را فراهم میکند.
یشــود.
«ت ـ ــراژدی مـنــابــع مـشـتــرک» بــررســی م ـ 
سناریو تــراژدی منابع مشترک ،با درک آب و
بهرهبرداری پایدار از آن به عنوان یک منبع
مشترک ،چارچوبی برای پاسخ اخالقی برای
مدیریت آب فراهم میکند.

تأمین آب بــرای نیازهای پــایـهای و بهبود
سالمت همه افراد جامعه بسیار مهم است،
اما در شرایط مواجه با منابع محدود واکنش
عــادالنــه و متناسب با شرایط افــراد ایجاب
میکند که افــراد کمتر برخوردار و در معرض
ریــســک و افـ ــرادی کــه بــه دلـیــل تبعیضها،
محرومیتها و ناتوانیهای گذشته ،بیشتر رابطه مناسب یا مراقبت مسئوالنه از
آسیبپذیر هستند ،در اولویت قرار گیرند .آب

اصل همبستگی

اح ــت ــرام و ع ــدال ــت بــایــد ب ــا ش ـنــاخــت از
یهــای هــر فــرد بــرای
مــحــدودیـتهــا و تــوانــای ـ 
سامانبخشیدن بــه زنــدگــی خــود و بــا درک
نهــا و اطـمـیـنــان از
وابــســتـگــی متقابل ان ـســا 
حمایت ،مراقبت و کمک بیرونی پیگیری
شود .مفهوم همبستگی و وابستگی متقابل

چــگــونــه بــایــد مطمئن شویم
ته ــای
کـ ـ ــه بـ ـ ــه مـ ـسـ ـئ ــولـ ـیـ ـ 
ا کــوســیــســت ـمــی و فــران ـس ـلــی
خود را به انــدازه کافی توجه
داریم؟

نمـ ــایـ ــه اص ـلــی و
رابـ ـط ــه م ـنــاســب ب ــه درو 
اثرات اقدام جمعی توجه میکند .مجموعه
اق ــدام ــات م ـس ـئــوالنــه پ ـیــونــد تـنـگــاتـنـگــی با
یهــا و شــرایــط واق ـعــی آب دارد .بــرای
و یــژگ ـ 
نمونه ،عدم شناسایی درست اثرات تخریبی
ب ــرداش ــت از آب ز یــرزم ـی ـنــی مـنـجــر ب ــه ب ــروز
پیامدهای جانبی برای نسل حاضر و کاهش

