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 6931بیانیه انجمن اریانی اخالق رد علوم و فناوری پیرامون اعتراضات دیماه 
داشته است، نیاز هب اتمل و ربخورد  بعضاً منجر هب خشونت و آشوب شده و تلفات جانی و خسارات مادی و معنوی هب دنبالاهی اخیر رد مناطق مختلف کشور که متاسفاهن  اعتراضات و انآرامی

گان جامعه دارد. انجمن اریانی اخالق رد علوم و فناوری، رباساس مسئولیت اهی ا ّد نهادی مدنی و آکادمیک القی و علمی خود و رد حخ مسئوالهن همه نهاداهی حاکمّیتی، مدنی و شخصیت اه و نخب
کاتی را یادآور شود  :وظیفه می داند که رد شرایط پیچیده و نگران کننده کنونی ن

بات و انتقادات و اعتراضات ل مهمترین و مورثرتین رویکرد ربای کاهش و حل مسائل پیش رو توجه هب مسئولیت اهی اخالقی است: مسئولیت اخالقی حکومت رد اپسخگویی هب مطا -6
گان و جامعه رد ساماندهی مدنی آنها و پیشگیری از پیدایش و رشد خشونت و افراطی گری رد فرآیند ارباز و پیشهر یری خواسته اهی مختلف اجتماعی، اقتصادی، گ  وندان و مسئولیت اخالقی نخب

 .سیاسی و فرهنگی
گامی نهاداه و مسئ تقویت بنیان اه و سازوکاراهی گفت و گو، ارتباط فعال ، اپسخگویی هب موقع، ش  -2 والن کشور رد این کار ضرورتی اجتناب انپذری و فافیت و اطالع رسانی مورث رد جامعه و پیش

محدود و مسدود ی غیر اخالقی دانست و هب جد از اخالقی است. رد این مسیر باید توجه هب مسایل اساسی کشور و آینده اریان را عماًل مقدم رب هر منفعت و گرایش سیاسی و جناحی رد اقمت اه
 .شدن گفت و گو رد سطوح مختلف رپهیز کرد

گانی است، اما آنجا که  -9 مین کلمه حّق، دستآوزیی ربای تسوهی حساب ه تالش ربای طرح و ربآورده شدن خواسته اهی جواانن، گروه اه، قشراه و طبقات محروم، امری پسندیده و مسئولیتی هم

ت ربای سالمت سیاسی و  می شود، هب جای نقد و حتی انرضایتی که اموری عقالنی هب شمار می آیند، نفرت و خشم می نشیند که تهدیدی جدی اهی سیاسی، تضعیف دموکراسی و رای ملّ
 .اخالقی جامعه اریانی است

س اهی سسترده ، رانت خواری اهی ست؛ فساداهی فراگیر، اختالاز جمله الزامات اخالقی، توجه همه جانبه و علمی هب زمینه اه و ریشه و عوامل دور و زندیک پیدایش رخداداهی اخیر ا -4
کاری و گرانی و مسا گاه اهی موازی و غیر اپسخگو و اختالف و ردگیری میان مسئوالن که از سویی هب فقر و تبعیض و بی ل معیشتی مردم دامن زده و از سوی دیگر موجب ی مختلف، شکل گیری دست

را هب میدان آورده  ی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه شده است، راه را رب ارباز اعتراض اه و انتقاداهی مدنی و اقنونی تنگ کرده و عماًل زبان خشونتاعمال محدودیت اهی گوانگون رد زندگ 
 .آسیب می بینند نشاست. هب میان آمدن این زبان خطری اساسی ربای آزادی، دموکراسی، اقنون گرایی و اخالق سیاسی است و همه ملت از این خشونت و ت 



 

 

رشد و سسترش نفرت و خشونت و  که می توانند ازباید از هر کس، هر نهاد و هر گروه و جریانی که خود را رد قبال خداوند و رد ربارب ملت و کشور مسئول می داند، خواست که رد هر مرحله  -5
سائل کوچک و زبرگ و پیر را هب طرح منطقی خواسته اه و انتقادات دعوت نمایند و امید هب اصالح امور و حل م افراطی گری جلوگیری کنند و عموم شهروندان، را اعم از جوان و میان سال 

 .پیش رو را باال ربند. انامیدی مهمترین آفتی است که می تواند زبرگترین افجعه اهی اخالقی را ربای فرد و جامعه هب وجود آورد
 انجمن اریانی اخالق رد علوم و فناوری

 6931 دی ماه 


