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نشست مجازی اخالق در شرایط نشست مجازی اخالق در شرایط 

پیچیده امروزپیچیده امروز

و  فاطمی  آقای  جناب  بزرگوارم  اساتید  از  می کنم  تشکر 
اخالق  درس  ما  به  دانشگاه  در  که  نادریان  آقای  جناب 
می دادند و در حرفه هم چگونگی عملی کردن آن درسها 
کمک  با  حسابرسی  سازمان  در  که  صفار  آقای  از  و  را؛ 

از  همینطور  و  دادیم،  انجام  ماندگاری  کارهای  ایشان 
مجله وزین حسابرس که همیشه منشاء برنامه های نوین 
بوده، و همچنین از جناب آقای دکتر نظری و خانم دکتر 
کشیدند  را  برگزاری  زحمت  که  عبدی  خانم  و  شاهرخی 

تشکر می کنم.
من در 18 ســالگی شاگرد اســتادان بزرگوار آقای فاطمی و 
آقای نادریان بودم و امروز در سن 52 سالگی شهادت می دهم 
که همواره بزرگواران بر ثبات رفتاری و اخالقی خودشان پایبند 
بودند و همین فرمایشــاتی کــه بیان کردند با عمــل به ما یاد 

می دادند. 
من شــهادت می دهــم که بــا ورود این عزیــزان و این 
ســروران، ســازمان حسابرســی برای ما فقــط یک محل 
حسابرسی نبود؛ آنها سازمان حسابرسی را به یک دانشگاه 
تبدیل کرده بودند و با دعوت از اســاتید برجسته، و با کمک 
گرفتن از بنیانگذاران این رشته در بخش آموزش و تحقیقات 
ســازمان، در زمانی که در ایران نشــریه و منابع حسابداری 
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نداشتیم و با فقر بسیار باالی منابع روبه رو بودیم، به تنهایی 
این خالء را پوشش داده بودند. 

خدا را شــاکر هستم که اســاتید بزرگوار امروز باز به ما درس 
اخــالق دادند و امیدوار هســتم کــه اگر کوتاهی در شــاگردی 

داشتیم بر آن قلم عفو بکشند.
هدف از برگــزاری این ســمینار مجازی، بــا محدودیتها و 
مشــکالتی که بر سر راه آن وجود داشــت، این بود که فرصت 
را غنیمت بشــمریم و از امســال گرامیداشت این روز مبارک را 
شروع کنیم، چون از ســال 2019 نمادی را برای چنین روزی 
درســت کردیم. دنبال این بودیم که اگر این ویروس منحوس 
فرصتی به مــا بدهد به صورت حضوری گرامیداشــت این روز 
مهم را را برگزار کنیم که نشــد، و دیدیم کــه نمی توانیم بیش 
از ایــن منتظر چنین فرصتی بمانیم و تصمیم گرفتیم امســال 
دســت کم گامهای اول را برداریم تا انشااله در سالهای آینده با 
گســتردگی بیشتری بتوانیم مراســم بزرگداشت چنین روزی را 

برگزار کنیم. 

من از فرصت اســتفاده کنم و ســه مطلب ذکرشدنی درباره 
اهمیت اخالق را یاداوری کنم. 

در ســال 1382 از رئیس جمهور چک شــنیدم که آن موقع 
می گفت که یکی از دالیل ســقوط تمدن بشــری و فســاد در 

کشــورها بحث سقوط اخالقی است. همین مطلب را امسال از 
دبیرکل یا رئیس مجامع ســازمان ملل شنیدیم که بشر در علم 
پیشرفت کرده ولی در اخالق پسرفت کرده، با یک تحلیل کلی 
از کشورهایی که شــادمانی در آنها بیشتر است و از کشورهایی 
که تبعیض در آنها کمتر اســت به رگه هایی از اصول اخالقی در 

این کشورها پی می بریم. 
خدا را شکر می کنیم که اصول اخالقی در آموزه های مذهبی 
و آموزه های ملی ما کم نیســتند، ولی خوب همانطور که جناب 
آقای فاطمی فرمودند باید به آنها پایبند باشــیم و این پایبندی 

حتمًا هزینه دارد و نیاز به از خودگذشتگی. 
ما امروز دور هم جمع شدیم تا بگوییم که بحث اخالق مهم 
اســت، و همانطور که بنیاد کارنگی در شعار امسال خود اعالم 
کرده اســت »بیاییم از اخالق اســتفاده کنیم تــا آینده مان بهتر 
باشــد«؛ و واقعًا همین اســت، یعنی اگر اصول اولیه اخالقی، 
که نمونه ســاده آن این عبارت اســت که »همــان چیزی را که 
برای خودمان می پســندیم برای دیگران هم بپســندیم«، در 
جامعه بشــری رعایت بشود، خیلی از معضالت را ما شاهدش 

نمی بودیم. 
خوشــحال هستم که موفق شــدیم از این روز مهم و از این 
شــعار مهم رونمایی کنیم و با هم بگوییم کــه اخالق برای ما 
مهم اســت، بخصوص برای حرفه ما و همانطور که در مسائل 
تخصصــی کوشــش می کنیم که پیش رو باشــیم، در مســائل 
اخالقی هم باید هوای همدیگر را داشته باشیم و سعی کنیم که 
به سمت حرفه ای اخالق مدارتر و جامعه ای اخالق مدارتر، در 

حدی که در توان داریم، حرکت کنیم. 
از همه ســروران عزیزم تشــکر می کنم. خداوند به اســاتید 
بزرگوار طول عمر با عزت بدهد که کماکان سایه شــان بر ســر 
ما باشد، در هرجایی که هستند، تا از راهنماییهایشان بهره مند 
شویم. از همکاران خوبم در واحد آموزش تشکر می کنم و همه 
بزرگان و عزیزان را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدارتان 

باشد.

با هم بگوییم که 

اخالق برای ما مهم است 

به خصوص برای حرفه ما


