
 

 

 "هب انم خدا"
 

 کروان شیوع گسترش زا جلوگیری ربای علمی و اخالقی مسئولیتهای پیرامون فناوری و علوم رد اخالق اریانی انجمن بیانیه
 گسترش هب رو کاهش و مهار دوراهی طی از پس شورک  رد کروان شیوع متاسفاهن که است آن از حاکی عمومی تجربیات و مشاهدات و علمی تحقیقات و مطالعات غیررسمی، و رسمی گزارشهای

کان شهادت و فرسایش تال،اب  گستردگی قربانیان، انتظار حد از بیش افزایش. است داده قرار تهدید معرض رد اریان مناطق همه رد را اجتماعی قشراهی و گروهها همه و نهاده  و رپستاران و زپش
گان پیاپی ابتالی اقتصادی و اجتماعی روانی، جانی، خسارتهای ردمان، کارداهی  سالمت و افزوده شهروندان اهی قراری بی و نگرانیها رب مداوم جامعه، هنری و فرهنگی و علمی اهی سرماهی و نخب

گانی مشارکت و عمومی اعتماد کاهش رسمی، یماتتصم  شدن سیاسی میافزاید وضعیت این رد علمی نگرانی و شرایط پیچیدگی رب آنچه. است کشانده جدی مخاطره هب را جامعه روان و تن  فرایند هب هم
 .است اجتماعی مختلف سطوح رد 91 کووید وریوس انتقال زنجیره تشدید و تداوم نتیجتا و کروان با مقابله

گانی تفاهم وضعیت این رد  رو این از است، ضروری عموم وثوق مورد جتماعیا گروههای و شخصیتها ای، حرفه و مدنی علمی، نهاداهی فعال مشارکت و مورث علمی و اخالقی اصول سر رب هم
 منتشر جاری سال ماه خرداد رد که پساکروانیی وضعیت اب جامعه مورث مواجهه ربای راهبردی اهی توصیه بیانیه ادامه رد خود مدنی و علمی مسئولیت هب بنا فناوری و علوم رد اخالق اریانی انجمن

کات شد،  :میشود یادآور را ذیل ن
 و گراهن ردمان اضطراری، اهی وضعیت همه رد. دهستن اخالقی اصول و مبانی هب خود رفتاراهی و کنشها اه، ربانمه رویکرداه، تمامی ارجاع نیازمند مدام بطور شهروندان عموم و نظام جامعه،( 9

 بیانیه رد همچنانکه. ماند غافل مدرییت و اقتصاد است،سی رب اه انسان سالمت و جان حفظ و اخالق تقدم از نباید و نمیتوان آن مختلف امواج و کروان وریوس شیوع با مواجهه ربای پیشگراهن
 نطباق،ا قدرت شهروندان و جامعه رد کشور مدرییتی نظام باید. است 91 کووید وریوس با مواجه انمعلومی زمان ات اجتماعی و فردی زندگی که میبریم سر هب شرایطی رد ما آمد انجمن 19/1/9111

 .بدانند انپذری وقفه مسئولیتی را آن قبال رد توانمندی و آوری اتب
 تفاهم جامعه روی پیش مساله تبین رد علوم مختلف اهی وزهح  تفاهم حداقل رب علمی، ابهامات وجود و وریوس ابعاد همه انشناختگی و بودن انمتعین هب توجه با که میکند ایجاب علمی اخالق ( 2

 سرعوامل رب توافق و سیاسی حیات حتی و رهنگیف  حیات اقتصادی، حیات اجتماعی، و روانی حیات زیستی، حیات با آن تنیدگی هم رد و خطر ماندگاری توافق شامل ضرورت این کنیم،
 .است" مخاطرات کاهش یا و مهار رد بومی و جهانی موفق تجارب و رویکرداه" سر رب توافق و بیماری عود رد مورث و مشهود



 

 

 همه اهی ارزیابی رب اه دستورالعمل و تصمیمات بودن بتنیم  بحران، مدرییت تدبیر و عقالنیت اولویت انسانی، حیات از حفاظت بیماری انتقال زنجیره گسترش و بقا و مخاطره شرایط رد( 1
 اخالق مهم اصول و مبانی جمله از مسئول نهاداهی تصمیمات و ملی اهی سیاست پیشبرد رد اقطعیت و ثبات نهایتا و( شناساهن جامعه و روانشناساهن ایمونولوژیک، اپیدمولوژیک،) علمی جانبه
 .آیند می شمار هب سیاستی و علمی

 را جامعه پیشروی مختلف رخداداهی است، داده قرار مخاطره معرض رد را جمعی و فردی اهی ایمنی کشور رد کروان جدید خیز ردباره روانی اهی اضطراب و اه نگرانی که کنونی وضعیت رد (4
 فراگیر و رااالج  الزم واقعگرا، اهی دستورالعمل تفکیک هب هریک ربای و گرفت نظر رد 1 بند ضرورتهای و مبانی رب تکیه با باید باشند بیماری شیوع خطر واجد تجمع استعداد دلیل هب میتوانند که

گاه و مدارس بازگشایی سراسری، اهی آزمون محرم، ماه سوگواری مراسم ربگزاری کرد، استخراج  .اند جمله این از عمومی اجتماعات و اه دانش
 واقعی و مستمر شفاف، اراهئ رو این از است، کروان مهار ربای عموم مشارکت و اعتماد سطح ربدن باال شرط پیش مردم با ارتباط و گفتن سخن رد رسمی نهاداهی و مسئوالن صداقت( 5

کار رد بیماری وضعیت  .است گذشته از بیشتر اکنون کروان ملی ستاد خدهش از دور و جامع رسانی اطالع ضرورت و عمومی اف
 افتاده، دور روستائیان شهری، نشینان حاشیه کودکان، و سالمندان: شود توجه بیشتر کنونی وضعیت رد جامعه پذری آسیب اهی بخش هب که میکند ایجاب کروان با مقابله رد عدالت ضرورت (6

 .هستند بیشتر صیانت و حفاظت نیازمند آنها نظاری و کار کودکان معتادان، زندانیان، جامعه، اپئین اهی دهک
 مهم اصل یک دیگر مصلحت و ضرورت هر هب سبتن  اه انسان جان و حیات حفظ اولویت اپهی رب آن اهی دشواری پذریش و گیری تصمیم ثبات و اجرایی و سیاستی انسجام و انضباط ( 7

 .است اخالقی
 فضای سازی قطبی ظرفیت میتوانند که ای رفهح  و علمی و مدنی نهاداهی و مرجع گروههای و سیاسی و مدنی فعاالن نویسندگان، هنرمندان، روشنفکران، دانشمندان، عالمان، مورث حضور (8

 ماه فرارسیدن با وژیه هب. است اخالقی ساسیا وظیفه یک دهند انجام کروانیی الزامات تناسب هب آنها انجام و اجتماعی و فرهنگی مذهبی، اهی آئین و مراسم ربگزاری رد را جامعه عمومی
 .بپردازند سالمت و بهداشت اهی ستورالعملد با سازگار مومناهن زیست مورثرت و بیشتر هرچه تبین هب متفکر و مقبول نهاداهی و اه شخصیت و دیندار جامعه که است نیاز محرم

 .هستند علمی و اخالقی انمه نظام نیازمند زمان هر از بیش اجتماعی اهی شبکه و اه رساهن نیز و رتویجی و رتبیتی آموزشی، نهاداهی (1
کاانت اتمین با کشور زپشکی تخصصی و علمی بدیل بی اهی سرماهی از حراست و حفظ( 91  ربانمه طریق از بیماری بار کاهش با ردمانی کارداهی فرسایش از جلوگیری و ضروری حفاظتی و ایمنی ام

گان دولت، عهده رب مهم مسئولیتی جامعه عموم توسط پیشگیری و بهداشتی اهی دستورالعمل رعایت ربای رزیی  .است مدنی نهاداهی و نخب
 اخالق رد علوم و فناوریانجمن اریانی 
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