
 

 

 "هب انم خدا"
 

 انجمن اریانی اخالق رد علوم و فناوری رد ضرورت راهگشایی ملی ربای جلوگیری از اوج گیری شیوع کروان بیانیه
انی، اجتماعی، اقتصادی و اهی انسکه زنجیره امواج پیشین آن نیز هب موقع مهار نشده و ابعاد خسارترو است، ردحالیهبرو 91جدیدی از شیوع وریوس کووید این روزاه جامعه اریانی با خیزاهی 

 ای نهاده است.سیاسی آن رو هب افزایش نگران کننده
بین ی بیماری کروان ربای امروز و آینده اریان خوشمسئولیتی اخالقی هب کاهش یا توقف تهدیداهی جداجتماعی و بیتوان با روزمرگی اجرایی، بی تفاوتی آمیزی نمیرد چنین وضعیت مخاطره

گاه مسئول حاکمیتی، هر شخصیت و نهاد علمی و مدنی و حتی هریک از شهروندان رد تعمیق ردک خویش از زوایا و  اب  ااری طممنن و مور اد و آینده مساله و راهبرداهعبود، باید هر مقام و دست  و راه
اای دانش و تجرهب ملی و جهانی و نقد و ارزیابی سیاست  به رد این زمینه بپردازند.اهی ملی، اپیدار و همه جان اهی جاری، هب طرح و اجرای ربانمهاه و ربانمهبکوشند و هب ات

ی و علمی پیش از این طی دو بیانیه رد اتریخ اهی خرداد اخالقی و اجتماعی خود، هب عنوان یک نهاد مستقل مدنی، حرفهانجمن اریانی اخالق رد علوم و فناوری بنا هب وظیفه علمی و ملی و مسئولیت ا
ااتی را با مردم، مسئوالن و ن مبانی و الزامات اخالقی را ربای رپداختن هب این مهم ططرح کرده است و رد مرحله جدید نیز الزم می 9911وشهریور  نی رد میان بگذارد: با خیزش هاداهی مدداند ن
یخی مسئوالن عالی رببه ردددد آن گذاران و مردم هستیم. از یک سو رباهی رویارویی با آن رد میان سیاستاه و ربانمهگیری کروان، اکنون شاهد دو گوهن ارزیابی کلی از سیاستمجدد همه

یی از جامعه که از اوااع جاری کشور اهو احساس پیشی گرفتن از کشوراهی ططرح دنیا را القا کنند، از سوی دیگر بخش اهی مقطعی و خرد را رد این باره کالن جلوه دهندهستند که موفقیت
ت پیشینی و کنونی ردنگی یناهن پیرامون وضعی ب کند که ربای داوری واقعاند، رباین باورند که گویی وضعیت ما رد این زمینه از هر نظر رد جهان بدرتین است. ارزیابی اخالقی حکم میانراضی

رفته اریان رد زمره کشوراهی موفق رد این باره م که روی همبینی اه و حسن عملکرداهیی داشته ایم اما کمال انخرسندی میاه باهم رد نظر گرفته شود. ما توفیقاه و قوتاساسی صورت پذرید و ضعف
اا مقایسه میقرار ندارد و شوربختاهن از این نظر گاه با وضعیت کنونی ای ناساهن هب این پدیده، موضعی فرارت از دو واکنش: "بی تفاوتی و ش شود. هب باور این انجمن، واکنش مسئولیتاالت متحده آمری

االت هب سوهی مقابل" از طرف دیگر است. هب نظر میای و اپیدار " از یک طرف و "بهرهرپهیز از اقدامات ریشه اجهه تحلیلی ربای ردک جوانب این سد مورگیری سیاسی و فرافکنی مش
ست ضروری بادد. رباین اساس، انجمن فتتوو با اهاه هب منظور جبران ماافت، که رویکردی فرارت از این قطب بندیگیری از توفیق اه و عدم توفیقمساله و شناسایی قصوراهی محتمل و ردس

گان مسئولیتمردم آگاه و ذی هس بخش از عوامل مور رد این زمینه یعنی مسئوالن دلسوز کشور، گاهیان، وژوهشگران و موسسهشناس هبحق، جامعه زپشکی و ساری نخب اهی تحقیقاتی و  وهژه دانش
گان را هب ضرورتاهی علمی را رد این مرحله الزم میانجمن  کند.جلب میای راهیی از آن" اندیشی رباهی اساسی ذیل ربای "ببین وضعیت خطر کنونی" و "چارهداند و توجه هم

 



 

 

 اخالق، اقتصاد و شرایط کروانیی جامعه؛ -9
گیر بهتر اقبل فهم ا رد ربارب یک بیماری همهپذریی جامعه راهی مزمن ساختار، رونداه و شرایط اقتصادی کشور، آسیبگیری کروان، اتمل رد ضعفشناختی رد همهاهی زیستافرغ از زمینه

گرایاهن گره شور و اخالق لذتابع طبیعی )از نفت گرفته ات فلزات و گیااهن دارویی و حتی خاک( هب سودای جلب منافع آنی، حل روزمره مسائل ک کند. اقتصاد متکی رب خام فروشی منمی
انپسند بوده است. اما رد زماهن تهدید دلح و  هخورده با روت بی رنج و غفلت از ضرورت خالقیت و دستیابی  هب تولید و سود انشی از نوآوری، مانع اتریخی توسعه رد این سرزمین و هموار

اار دده است. اقتصاد مولد رد پیوند با اخالق طصر هب اندازه و بهره گیری سنجیده از منابع،  فسالمت، اکنون رد شرایط کروانیی و شکنندگی اوااع، زشتی و زیانباری آن بیش از پیش آش
 کند.اپیداری زندیک میاهی بحران، جامعه را هب زتلزل و اننتی و خلق و خوی اسراف گرایاهن، همه وقت و هب وهژه رد زماهنای اپیداررت می سازد و اقتصاد طصرف گرا و راجامعه

گانی ربای تقویت وجدان کاری و عبور از لذت گرایی گان حوزههکت بین رشت اهی سطحی ربداشته شود و پیوند سبک زندگی و اقتصاد با اخالق، با مشاروقت آن است که عزمی هم اهی ای نخب
اهی تهدید ارب انواع تهدیداه، از ممله زماهنربمختلف علوم انسانی و استقبال آحاد مردم و البته حمایت مسئوالن جزم شود. این مهم امری اجتناب انپذری ربای تضمین بقای ملک و ملت رد 

 اه خواهد بود.گیریسالمت رد همه
 ت؛ ادالح حکمروایی ربای اتمین سالم  -2

االت مقارن با موج جدید کروان، میخوردگی "زریساخترد گره کومت را مشاهده کرد. هر روز از رساهن رسمی توان نوعی گسست و فرافکنی بین جامعه و ح اه" و "تدابیر حاکمیتی" با تشدید مش
گامهگ ربارب، رفتار مردم )اگر هن هب طور اتم و کامل اما بعضا هب طور چشممانند؛ رد کنند و رد خاهن نمیکند اما مردم رعایت نمیشنویم که دولت اتکید میمی اهی ملی و مذهبی، مانند "سیزده هب یر، رد هن

ااری جامعه رد کنترل عواطف و رعایت دستوراه ربای اجتناب از تجمع غیر ضرور ات حد زیادی مناسب بوده است؛ پسرد" و نیز "اربعین" می شکل کجا است؟ هب م  بینیم میزان توجه و هم

االت اساسی را باید رد ضعف زریساخترسد ریشه اپرهنظر می فیزیکی گسترش آموزش و اقتصاد و فرهنگ  اهیگذاریاهی فنی و اجرایی جست. ربای اعمال قرنطینه، افدلهای از مش
اهی انموجه افقد ردد کافی است، پهنای باند اریان رد زمره ضعیف رتین، هب بهاهن (ICTاطالعاتی ) -نیاز هب چابکی و توانمندی دولت الکترونیک است، اما تکنولوژی اربباطی

زیی و مدرییت، با حالت ططلوب افدله دارد رربنده سالمت رد این مقطع هب عللی مانند ضعف زریساخت و ضعف ربانمهکشوراهست. رد نتیجه "دولت الکترونیک" هب عنوان عامل پیش
شرایطی مردم ربای احقاق  شود. اقبل فهم است که رد چنینآمدی اداری هب طور اسف باری مانع اراهئ خدمت ضروری و آسان هب شهروندان رد همه عرصه اه میو ربوکراسی زائد و انکار

آید. این رد حالی است که یکی از  هب حساب میتناب انپذریشوند و این امر رد بسیاری موارد ربای آانن امری عادی و اج حقوق حداقلی و رفع نیازاهی خود انگرزی از خاهن هب بیرون کشیده می
وده آمداهی مردم رد فضای فیزیکی ب وو رد پی آن توفیق رد کنترل رفت ITعوامل مور رد کنترل بیماری کروان رد ربیخی کشوراهی آسیایی مانند ژاپن و کره، قوی بودن زریساخت اهی 

 است.



 

 

ع ، دولت هب وظیفه طضاعف خود رد ردک رابطه سالمت با نظام ربوکرابیک، خودآگاهی بیشتری یابد و مردم نیز رد تطبیق خود با رف ITو تقویت  پس جا دارد با ادالح فرآینداهی اداری
 نیازاهی معیشتی با شهروندی الکترونیک، همتی طضاعف نشان دهند.

  بازسازی سرماهی اجتماعی و اعتماد عمومی ؛ -9
 اه و رونداهی مدرییت بحرانرابطه بین سازمانادالح نهادی و بازنگری رد 

اهی اخیر که اهن لممه دیدن این ظرفیت رد سالاهی ملی ربای عبور از بنگنااهست. متاسف"سرماهی اجتماعی" و "اعتماد عمومی" رد سطوح کالن و میانی و خرد از ممله لوازم استفاده از همه ظرفیت
ااف و گسست میان جامعه اهیی مانند "مدرییت بحران" ، "اربباطات هدهد. چندین دهه است که مقولو حکومت دده است، رد شرایط بحرانی کروان خود را بیشتر نشان می منجر هب افزایش ش

آن که عمر توجه هب مقوله بحران اهی طبیعی رد اریان، ا ب بحران"، "پدافند غیرعامل" و "حاکمیت بالینی" رد جهان و اریان ربای مواجهه با بحران اهی طبیعی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته اند.
ربای اتسیس سازمان "شیر و خورشید اریان" ربای مقابله با سوانح و حوادث طبیعی(، اما  9939رد مقایسه با بسیاری دیگر کشوراه نسبتا طوالنی است )توجه هب تصویب نخستین قوانین رد سال 

ی فراوان داشته است و این امر اهخور رنسیده است. از حدود یک قرن پیش اتکنون مسئولیت نهایی رسیدگی هب بحران اه رد اریان جا هب جایی اتکنون کار مدرییت بحران هب سامانی رد
رد این باره هب  اتخاذ دد و مسئولیت حاکمیتی رد اریان باز تصمیمی فیصله دهنده 9933باعث ضعف رد عملکرد سازمان اهی مرتبط و باالمال رد اعتماد عمومی دده است. با آن که ظاهرا رد دهه 

فزایی )سینرژی( و کارآمدی ربای رفع مشکل هستند. اوزارت کشور تفویض گردید، اما عمال ستاداهیی که رد مقاطع خاص تشکیل می شوند افقد خروجی ططلوب رد امر تقسیم مسئولیت و ایجاد هم
گامه گاه اهی نظامی، نیرواهرد این هن ( مانند هالل احمر و شهرداری اه که سازمان مهم آتش نشانی زری نظر آن است و وزارتخاهن GNGOی داوطلب، سازمان گسترده و نیمه دولتی )اه بین دست

ی دچار خدهش گردد. جا دارد این وضعیت د عموم ااهیی مانند کشور و بهداشت، هماهنگی الزم وجود ندارد، طبیعی است که وقتی اطالعات این انهماهنگی اه رد سطح جامعه ربوز می یابد، اعتم
رت دارند و ن کمتر است، اما نتیجه ای هب مرابب موفقاکم با کشوراهی منطقه و آسیایی مانند هند، رتکیه و ژاپن مقایسه شود که اتریخچه اتسیس نهاد مسئول رد مواجهه با بحران رد آنها از اریدست

 د الووی ربانمه ای و مدرییتی جالب توجه منجر دده است.موضوع مدرییت بحران رد این کشوراه هب ایجا
گاه اهی اجرایی رد اریان ش  بنارباین فیصله دادن هب مسئله مدرییت بحران و تنظیم اربباطات نهادی و روابط بین بخشی و نیز روان کردن مناسبات میان نهاداهی مدنی و بکه اهی اجتماعی با دست

اار اان فعالیت نیرواهی داوطلب و مردمی و خصوصی و تجدی انپذری است. رد اینضرورتی ان دنظر رد ربجسته زمینه سیاست زدایی از قضاوت نسبت هب نهاداهی مدنی و فراهم آوردن ام
مسئله فرورزیش اعتماد عمومی باید رد دستورکار  و سازی نقش ربیخی نهاداهی خاص رسمی، صنفی و سیاسی و پذریش مسئولیت رد زماهن اهی نتیجه بخش نبودن عملکرداه و نیز رتمیم سرماهی اجتماعی

 سیاستگذاران و مسئوالن کشور قرار گیرد.
 



 

 

 سیاست، روابط بین الملل و شرایط کروانیی؛ -4
ااری بین المللی اتمین سالمت باه رد دنیای کنونی چه اندازه هب یکدیگر گره خورده است و همه گیری کروان، اگرچه هب صورت منفی هب جهانیان نشان داده است که سرنوشت انسان دون هم

اار ددمیسر نیست، اما باید رد وجه ایجابی و مثبت آن هم از ظرفیت اهی خواندن" بیانیهه است که "کاغذ اپرهاهی جهانی و سیاسی ربای مقابله با امواج کروان بیش از پیش بهره ربد. اکنون آش
گاری" هب عر دوست و هم پیمان  صه روابط بین الملل آسیب پذریی اهی جامعه اریانی را رد دوران اخیر جدی کرده است. امروز انتخاب کشوراهینهاداهی بین المللی و تعمیم "دشمن ان

اا هب ارزش گامه اهی بحران و از ممله تهدفرارت از ات د رد ربارب بیماری اهی همه گیر یاهی معطوف هب قدرت سیاسی و نظامی رفته است و غفلت از شاخص اهی علمی و فناوراهن، جامعه را رد هن
ای که تفاهم بین المللی شود هب گوهن اهی ظالماهن را رد مدنظر قرارداد و ربای خروج از آن چاره اهی واقعی اندیشدهشکننده می کند. ربای مقابله جدی و همه جانبه با شیوع کروان باید ابعاد تحریم

ااف اهعزت معاش شهروندان و اتمین سالمت  ی بین المللی بنشیند. واقعیت آن است که رد دنیای کنونی اقدام اهی حاکمیتی رد اتمین حدالل اهیمنداهن هب جای نفرت افکنی و تشدید ش
ماعی و فرهنگی رد فضای تعامل سازنده ت اهی گوانگون مرتبط با تغذهی و بهداشت و ردمان )اتمین دارو و تجهیزات زپشکی( و مبادالت اج آنها و نیز بقای یک نظام سیاسی رد گروه مبادله فناوری

 بین کشوراهی مختلف است.
گان سیاسی کشور آن است که سیاسترسد وظیفه شخصیترباین اساس هب نظر می ا دلح را رد سطوح اجتماعی و حاکمیتی تقویت ورزی معطوف هب عزت توام باهی ملی، نهاداهی مدنی و نخب

گاه و نظام باور مردم و شهروندان کشوراه بسط یابد. هب نظر میکنند. تقویت فضائل اخالقی و دلح عزت من مند ردباره اهی سیاسی دغدهغن مساله رد میان جریانرسد آگاهی هب ای داهن باید رد ن
شبرد مواضع رسمی رد این مسیر گام اهی جدی پی  اسالمی پدید آمده است و امید است که مسئوالن ذریبط نیز رد -سرنوشت اریان و نهاداهی مدنی و مردمانی با فرهنگ ریشه دار اریانی

 ربدارند که از ممله الزامات غلبه رب رنجهای مردم از بیماری کروان و تحریم و دشواری اهی معیشت و عدم اطمینان از آینده است
ااری سازنده بین نهاداهی مدنی، آ  حاد مردم و حاکمیت.با آرزوی فردایی بهتر ربای اریان، از رهگذر تحکیم فضائل اخالقی و هم

 اخالق رد علوم و فناوریانجمن اریانی 
 9911ماه  آبان


