بازخوانی وقایع انتخاباتی سال  ۸۸از منظر سوم
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اینروزها بازار بازخوانی و تفســیر وقایع انتخاباتی
سال  ۸۸گرم است .آدمها در قالب آرشیوهایی زنده،
روایتهایــی از آن وقایع را له و علیه جریان متبوع
و مقابلشان بیرون میکشــند .ایستادن در میانه
دو جریان خروشــنده سیاســی (یعنی موافقین
ســامت انتخابات و مخالفین سالمت آن در سال
 )۸۸کاری نشدنی بهنظر میرسد؛ اما من میخواهم
ن کشیدن روایتی
این کار نشــدنی را با هدف بیرو 
دیگرگونه از آن سال و ســالهای بعدش ،در این
نوشــتار انجام بدهــم .روایت مورد وثــوق من از
ســال  ۸۸و پیش و پس از آن ،روایت اخالق است.
اخالق به معنــای  Moralityکلمه که شــامل
عمل اخالقی است و اخالق به معنای  Ethicsکه
تهذیب اخالق (بهمثابه یک علم) را شامل میشود.
علم اخالق میگوید کنش و واکنش و بیکنشی هر
سه مشمول قضاوت اخالقیاند و عمل اخالقی آن
ی است که مساوی و مؤید فضائل باشد .به زبان
عمل 

ساده یعنی «اعتراض به چیزی» ذیل اخالق است و
«اعتراض بههر نحوی» اخالقی نیست .علم اخالق
میگوید در جایی که حق با توست ،حق با تو نیست
که بههر شــیوهای به حقت برسی .بنابراین بهطور
مثال «اقناع» عملی غیراخالقی نیست ،اما «اقناع
با زور» عملی غیراخالقیاست و «دفاع» ،عملی در
دایره اخالق است ،اما «دفاع با هر شیوهای» عملی
اخالقی نیست.
روایتگران پرخروش وقایع سال  ،۸۸سعی میکنند
نزاع حق و باطل در آن ســال را در زمین سیاست
دنبال کنند ،اما من ســعی میکنم نشــان بدهم
این نــزاع در زمین اخالق در معنــای رفتاری آن
مفهومسازی میشــود و هر برداشت دیگری غیر
از این ،نوعی چرخش مفهومی یا Conceptual
 Shiftاســت (زیرا کــه حق و باطل و درســت و
نادرست و خیر و شــر و امثال این تقسیمبندیها
اساساً خاستگاهی اخالقی دارند نه سیاسی).
اهالی گفتمان اصولگرایی به معترضین انتخابات
 ۸۸میگوینــد فتنهگر و آن دیگــران به مؤیدین
آن انتخابات میگوینــد متقلبان .فارغ از اینکه در

حقیقت امر کدامیک درست میگویند ،اخالق به ما
این اجازه را میدهد که هر دو سمت این نزاع را ذیل
باورهای خودشان مورد ارزیابی قرار بدهیم .کسی
که صادقانه باور دارد شب است و کسی که صادقانه
باور دارد روز اســت ،هر دو ذیل باورشان مکلف به
رعایت چیزهایی هســتند تا از زمــره صدیقین و
درســتکاران و اهالی عدالت و انصاف خارج نشوند.
مث ً
ال نمیتوانند چشمانشــان را ببندند و در مورد
شــب یا روز بودن اظهار نظر کننــد یا نمیتوانند
چون باور دارند شب اســت و گمان میکنند این
حقیقت اســت ،حقیقت را به روشــی غیراخالقی
طرفداری کنند .یعنی اگر من بــاور دارم موضعم
صالح و حق اســت ،نمیتوانم دیگری را شکنجه یا
تحقیر کنم تا موضع من را بپذیرد .یعنی با عملی که
خودش فینفسه منافی اخالق ( )Moralityاست،
نمیتوان پروژهای را ذیل اخالق ( )Ethicsایجاب
و دنبال کرد .بنابراین ،چه کســی مدافع سالمت
انتخابات در ســال  ۸۸بوده باشد و چه مخالف آن،
نمیتوانســته و نمیتواند دست به اَعمالی بزند که
مانع فضائل اخالقیاند .یعنی نمیشده و نمیتوان
ناسزا گفت ،آسیب زد ،اهانت کرد ،شایعه ساخت،
دروغ گفت ،فریــب داد و آزار رســاند .چون اینها
بنفســه غیراخالقیاند و ذیل هیچ باور درســتی،
درست و موجه نیستند.
اخالق ،عرصه بایدها و نبایدها و سرزمین مالحظه

و رعایــت و احتیاط و دقت اســت و در عین اینکه
نمود و کاربردی اجتماعــی دارد ،رخدادی فردی
است .یعنی اگر یک دسته از افراد در جهتی حرکت
میکنند ،به این معنا نیســت که از منظر اخالقی
لزوماً شــرایط مشــابهی دارند .چون ممکن است
علم ،نیــت و وضعیت درونی و تجربــی متفاوتی
داشته باشند و ارزیابی اخالقی یک فرد وابسته به
تکتک این عوامل است .گروههای سیاسی گاهی
سعی میکنند افرادی با نیتهای مختلف را ذیل
یک پرچم واحد جمع کننــد و کاری به اغراض و
دانش و شرایط اعضایشــان نداشته باشند .چنین
گروکشیهایی ممکن اســت در شرایط بحرانی از
کنترل خارج شوند.
در میان روایتهای فتنه و تقلب که بازخوانی وقایع
ســال  ۸۸از دید طرفداران دو طیف مشــهور آن
درگیریاند ،من #روایت_ رعایت را بهعنوان نمادی
از رویکرد اخالقی به آن کنش و واکنشها و منازعات
برگزیدهام .روایت رعایت این کمک را به ما میکند تا
بتوانیم فارغ از سمت و جهتمان در معادله مشهور
انتخابات سال  ،۸۸خودمان را ارزیابی اخالقی کنیم.
از نظر نگارنده این یادداشــت ،سیاستورزی و در
شــکل جامعتر ــ جامعهورزی ــ در ایران ،نیاز به
بازاخالقیسازی  Remoralizingدارد .بنابراین
بازخوانــی آن واقعه از منظر اخالق ،عالوه بر اینکه
احتمال افتادن به ورطه برداشتهای جهتدار و دور

از واقعیت را کم میکند ،به ساختن حال و آیندهای
اخالقیتر نیز کمک میکند.
در روایت رعایت ،هم پنجشــنبه پیش از انتخابات
را میتوان ارزیابی کرد و هم شنبه بعد از انتخابات
را ،هم راهپیمایی انقالب تا آزادی را و هم جشــن
پیروزی میدان ولیعصر را ،هم عاشورا را و هم  ۹دی
را .در این روایت سوم که نمادی از رویکرد اخالقی
اســت ،هیچوقت بودن در یک ســمت سیاسی،
فرهنگی ،اجتماعی یا عقیدتی برای اخالقیبودن
کافی نیست .اخالق ،سنجش و پایش همواره است،
نه مجوزی ثبوتی و پیشینی و طرفه اینجاست که
اخالق ،کشو ِر اخوت نیز هست .خویشاوندیهای
اخالقی ،معنایی گرامیتــر و فراتر از نزدیکیهای
سیاســی اســت؛ چرا که افراد میتواننــد فارغ از
اســتنباطها و باورشان نســبت به یک پدیده ،در
مرزهای اخــاق همزبان و همروش باشــند .چه
کسی آن بسیجی مدافع نظام را که مراعات اهالی
جبهه مقابل را میکند و اهــل گفتوگو و تحمل
است دوســت نمیدارد و چه کســی آن معترض
به هر چیزی را که اهل اســتدالل و انصاف است و
بیگانه با شایعه نیک نمیشــمارد؟ روایت رعایت
به ما کمک میکند بهعــوض دفاع از ایدههایمان،
از خودمان در برابر عدول از عدالت دفاع کنیم و در
مرحله بعد ،از عقیدههایمان نیز با تعصب و جمود
احتمالی کمتری.
ِ

راهکار علی مطهری برای بسته شدن پرونده 88
جامعه فردا« :افراد از نسبت دادن اتهامهای غیرقابل
اثبات دســت بردارند و منصفانه اشــتباهات خود را
بپذیرنند» .این راهکار علــی مطهری ،نایب رئیس
مجلس شورای اسالمی برای پیشرفت در گفتوگوی
ملی است.
مدتی اســت که موضوع گفتوگوی ملی تبدیل به
یکی از مهمترین بحثهای محافل سیاسی در هر دو
جناح اصالح طلب و اصولگرا شده است .چهرههای هر
دو جناح از لزوم صورتگرفتن چنین داستانی سخن
میگویند و آن را راه حل برون رفت از مشکالت کشور
میدانند؛ اما این مسئله همچنان در قدم ابتدایی خود
درجا زده و عمال هیچ اقدامی در راستای اجرایی شدن
آن شکل نگرفته است.
به بیان دیگر کلید عبور از بحرانهای کشــور یافت
شده است؛ اما این کلید در قفل نمیچرخد و مانعی
بزرگ ســر راهش قدرتنمایی میکند .درباره این
موانع هم سخنهای بسیار رفته است ،از بیبرنامگی
اصالحطلبان تا نبود یک چهره اتحادبخش و پرنفوذ
در میان اصولگرایان .اما در کنار همه اینها مانع دیگری
وجود دارد که بیش از هر چیزی در گفتار چهرههای
سیاسی ،به ویژه از جریان اصولگرا خود را نشان داده
است .اگرچه هشت ســال گذشته اما وقایع سال 88
هنوز با قوت در فضای سیاســی ایــران خودنمایی
میکند و اثراتش بهوضوح در ســپهر سیاسی ایران
دیده میشود .بسیاری از چهرههای سیاسی هنوز در
پرونده  88باقــی ماندهاند و ابهامات موجود در وقایع
آن سالها را تبدیل به مانعی جدی بر سر شکلگیری
گفتوگوی ملی در کشور کردهاند.
بیتردید نمیتوان چشم بر ابعاد گسترده حوادث سال
 88بست و در واقع همین گستردگی ابعادش سبب
شده تا امروز ادامه داشته باشد و با وجود اتفاقات زیادی
که در این  8سال از سر گذشته همچنان زنده باشد.
دو طرف درگیر این جریان از هزینههای سنگینی که
متحمل شدهاند ،سخن میگویند .بیتردید از کنار
هزینههای اتفاقات آن سال نمیتوان به سادگی عبور
کرد ،هزینههایی که هم به مردم و هم به کشور تحمیل
شد و در نتیجه آن بخش زیادی از سرمایههای کشور
خانهنشین شدند و ظرفیتهایشان برای اداره کشور
و عبور از بحران نادیده گرفته شد.
اما اکنون شرایط کشور به سمتی پیش رفته است که
بیش از هر زمان دیگری لزوم وجود اتحاد و انســجام
حس میشود .از یکســو جبهه ضد ایرانی که توسط
دولت ترامپ در آمریکا و با همراهی عربستان سعودی
و اسرائیل و از سوی دیگر عمیق شدن بحران اقتصادی

در کشور که این روزها نمود آن در همه شهرهای کشور
به چشم میخورد ،به خوبی روشن کرده است که باید
تمام ظرفیتهای کشور را به کار گرفت تا ایران را از این
گردنه خطرناک بحران عبور داد .بیتردید باقی ماندن
در وضع موجود میتواند هزینههای ســنگینتری
از اتفاقات ســال  88را برای مردم و کشــور به همراه
داشته باشد.پیش از این هر دو جریان سیاسی چندان
شــجاعتی را در خود نمیدید که لزوم عبور از وقایع
ســال  88را به روشنی بیان کند .چهرههای سیاسی
ترس بازخوردهای بدنه اجتماعی خود را داشــتند.
اما این ترس ابتدا از سوی اصالحطلبان با طرح آشتی
ملی فرو ریخت و اکنون برخی از چهرههای اصولگرا
هم از این سخن میگویند که برای گفتوگوی ملی
نباید پیششــرط گذاشــت .پر واضح است که واژه
پیششرط اسم رمزی برای وقایع سال  88شده است
و وقتی عدم وجود پیش شرط به معنی کنار گذاشتن
پرونده سال  88است.

نایب رئیس مجلس در گفتوگو بــا «جامعه فردا»
میگوید :اتفاقات سال 88باعث تفرقه در ایران و عمیق
شدن فاصله میان جناحهای سیاسی شده است و هیچ
شکی نیست که بسته شدن پرونده آن از نیازهای امروز
کشور است و برای رسیدن به یک وحدت ملی واقعی
باید از کنار اتفاقات آن سال عبور کنیم.
او در پاســخ به این ســوال که راهکارش برای اینکه
جناحهای سیاسی از پرونده  88عبور کنند ،چیست،
گفت :من در همان سالهای 88و 89راهکارم را گفتم
اما متاسفانه عملی نشد .به نظر من در همان سال باید
اتهامات متهمان دو طرف در یــک دادگاه صالحه و
علنی به صورت همزمان مورد بررسی قرار میگرفت.
مطهری در ادامه با تاکید بر اینکه باید به به اتهامات
دو طرف رسیدگی میشد ،نه فقط یک طرف منازعه
گفت :متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد و داستان تا اینجا
عمق و کش پیدا کرد.
او در ادامه و در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط
کنونی چه باید کرد که این مانع از سر راه گفتوگوی
ملی برداشــته شــود ،گفت :افراد بایــد از اتهامها و
تهمتهایی که قابل اثبات نیســت دســت بردارند،
تهمتهایی مانند وابستگی به خارج و از این دستها
هرگز اثبات نشد و باید دادگاه صالحه به اینها رسیدگی
میکرد که نکرد ،بنابراین اثبات نشده و باید دست از
آنها برداشــت و دو طرف منصفانه اشتباهات خود را

منشور حقوق شهروندی تبدیل به الیحه نمیشود

دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی گفت :قرار نیست منشور به الیحه
تبدیل شود ،اما در خصوص بخشهایی از منشور نیاز است که لوایح جدید ارائه شود؛
زیراباتوجهبهتصویبقوانیندراینزمینهتصویبالیحهامرچندانمطلوبینیست.
به گزارش «ایسنا» ،شهیندخت موالوردی در کنگره حقوق شهروندی با رویکرد
فرهنگی با بیان اینکه انشاءاهلل روز به روز شاهد تنوع و تحوالت بیشتر در اقدامات
کنگره علمی حقوق شهروندی باشیم ،گفت :پس از گذشت یک هفته از سالگرد
رونمایی از منشور حقوق شهروندی ،پیام توجه به نهادینهسازی این حقوق ایجاد
میشود .این حقوق در قالب  22حق و  122ماده در قالب منشور حقوق شهروندی
جمعآوری شده اســت و میتوان باز هم به آنها مواردی را افزود و نوعی بازخوانی
مجدد صورت گیرد.
دســتیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه روزآمدسازی
منشور به واســطه بیانیه رئیسجمهور مورد نظر بوده است ،اظهار کرد :امیدوارم
بتوانیم در نهادینهسازی این حقوق قدم برداریم .نمیتوان در همایش کنگره حقوق
شهروندی بود و از آیه  70سوره اسرا یاد نکرد .اصول آزادی و برابری و برادری در این
آیه جمع شــده است .در جایی دیگر که به اصل امر به معروف و نهی از منکر توجه
دارد اگر بهقاعده و درست به این موضوع که در اصل  8قانون اساسی هم مورد توجه
بوده و به آن پرداخته شده است ،توجه شود گامهای مؤثری برداشته خواهد شد.
وی افزود :قوه مجریه و دولت در این راستا قدمهایی برداشتهاند .اولین اقدام دولت
تأسیس نهاد دستیاری ویژه حقوق شهروندی و همچنین تشکیل نهاد ویژه امور
شــهروندی است که الیحه آن در دست اقدام است و امور بسیار دیگری نیز وجود
دارد که همگی در دست اقدام و آمادهسازی لوایح مربوط به خود هستند .توجه ما
در این جلسه معطوف به نهادینهسازی حقوق شهروندی و توجه به ساختارهای
ذهنی آن است.
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه الحمدهلل قدمهای
خوبی برای تدوین این برنامه ملی برداشته شــده است ،خاطرنشان کرد :به نظر
میرســد برای تدوین آن نمیتوان بدون نقش تمام بازیگران ،آن را انجام داد .به
نظر میرسد در مورد چرایی و چیستی حقوق شهروندی نباید بیش از این توقف
کرد ،اما تا زمانی که درک درستی بین ارکان حقوق شهروندی شکل نگرفته است
همچنان مجبور به پرداختن به چیستی و چرایی آن هستیم .تمرکز بیشتر ما باید
روی چگونگی شهروند بودن و رسیدن به آن باشد که آموزش در این زمینه میتواند
بسیار به ما کمک کند.
وی تصریح کرد :مفهوم حقوق شهروندی و رابطه دوسویه بین دولت و ملت از حیث
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نامه کروبی به اعضای
شورای حزب اعتماد ملی

سوژه روز

عکس :خبرآنالین

محصوران را آزاد کنند ،پرونده بسته میشود

علی مطهری که سالهاســت از لزوم بســته شدن
پرونده سال  88سخن میگوید ،معتقد است با آزادی
محصوران این اتفاق رخ خواهد داد .به باور او اتفاقات آن
سالها به مانعی جدی بر سر گفتوگوی ملی تبدیل
شده است و از همین رو باید همه از کنار آن عبور کنند.
او دیروز در مجمع عمومی انجمن اســامی جامعه
پزشکی بر ســخت بودن شرایط کشور تأکید کرده و
از لزوم انسجام در کشور سخن به میان آورد و گفت:
اشتباه اســت فکر کنیم که به هر شکلی عمل کنیم،
انقالب اسالمی حفظ میشود.
به گزارش ایســنا ،مطهری خاطرنشان کرد :شهید
مطهری میگفت جامعه اسالمی همواره از درون خود
تهدید میشود و هر وقت جامعه اسالمی از مسیر خود
منحرف شــد ،زمانی بود که اقلیتی منافق ،اکثریت
مســلمان را فریب داد.وی با اشــاره به اینکه شهید
مطهری نفوذ اندیشههای بیگانه و تجددگرایی افراطی
را دو آفت نهضت اسالمی میدانست گفت :قرآن ظلم،
فساد در اخالق ،تشــتت و ترک امر به معروف و نهی
از منکر را عواملی برای انقراض امتها برمیشمرد.
نماینده مردم تهران افزود :امروز وظیفه ما این است
که مراقب انحرافها در جامعه اسالمی باشیم .شاید
کم شــدن خلوص نیت یکی از آفات انقالب اسالمی
باشد .مطهری در پایان تأکید کرد :امروز ما به شدت
به وحدت محتاج هســتیم؛ زیرا در شرایط سختی
بهسر میبریم.

دغدغه ملی

خبر روز

اجتماع ،حفظ آن و از طرف دیگر تضمین دولت برای حمایت از آن حقوق باید مورد
توجه قرار گیرد .از اواخر قرن 20با ظهور دولتهای فرامدرن که یک تحول مفهومی
درحاکمیتوشهروندیبهوجودآوردبهتدریجبهمفهومشهروندیجهانیرسیدیم
که بیانگر آن بود که انسانها عالوه بر حقوق داخلی از حقوق جهانی و بینالمللی
بهرهمند هستند که تحت عنوان حقوق بشر از آن یاد میشود.
موالوردی افزود :پس از گذر از مفهوم ســنتی دولت به دولت مدرن رســیدیم.
در دوره مدرن و پســامدرن به ســمت حاکمیت قانونمند در حرکت هستیم که
شــهروند در آن مفهوم متفاوتــی دارد .در جهان متحول مســئولیت دولت هم
متفاوت شــده اســت و دولتها با کثرت نیازها به تنهایی توان پاســخگویی به
نیازهــای جدید را ندارند و نقش شــهروندان در مدیریت امــری اجتنابناپذیر
اســت و راهی جــز ذخیرهســازی و اداره بهینــه امور جامعه پیشرو نیســت.
دســتیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه در مورد درک
مشترکازشهروندیوحقوقشهروندیکهالزمهتحققحقوقشهروندیاستباید
بهعنصرکلیدیمشارکتتوجهکرد،بیانکرد:افرادیکهبهعنوانشهروندشناخته
میشوندبایددرکدرستینسبتبهتعریفشهروندیداشتهباشند.مسئولیتهایی
که یک دولت برای تأمین این حقوق دارد باید به درستی شناخته شود تا بتوانند
مطالبهگر باشــند .ما به این وضعیت میرسیم که شهروندی از اصول دموکراسی
قلمداد میشود .وی افزود :ایده بنیادی مربوط به شهروند این است که برای آنها حق
تعیین سرنوشت قائل باشیم که به موجب آن به پیوند وثیقی برای تعیین سرنوشت
فرهنگی،سیاسیواجتماعیمیرسیم.اینیکماهیتدوگانهاستواینمسئولیت
حق و تکلیفمدارانه را منحصر به دولت نمیکند و با شــهروندانی مواجه نیستیم
که چشم به دولت داشته باشند تا صرفا دولت و حاکمیت قدم جدی بردارد .برای
چگونگی این باید به این پرداخت که شهروندی با چگونه انسان بودن ارتباط دارد.
این حق جای برادری و برابری را نشــانه گرفته و ایدهای است که بیعدالتی درون
جامعه را به چالش میکشد و با مردمساالری ارتباط دارد.
موالوردی اظهار کرد :در خصوص اصل نظارت همگانی یک وضعیت تعاملی بین
شهروندان و نهادها انتظار میرود .مهم این است که هر یک در مراحل رشد و بلوغ
از آنچه به عنوان شهروند به آنها مربوط میشــود آگاه شوند .قانون حد و حدود و
محدودیتها و فرصتها را بر اساس منابع خود تبیین میکند ،اما مهم فهم دقیق
از بایستههاست و نقش آموزش و پرورش در اینجا بارز میشود که عالوه بر آشنایی
به حقوق ،شیوههای دستیابی را آموزش میدهد .در بعد اول چالش داریم و هنوز
به بعد دوم نرسیدهایم.

بپذیرند و از برچسبزدن پرهیز کنند و از کنار اتفاقات
سال 88عبور کنند تا بتوانیم گفتوگوی ملی را شکل
دهیم و از این شرایط سخت سر سالمت بیرون ببریم.

نماینده مردم تهــران در پایان تاکید کــرد :آزادی
محصورانازحصرمیتواندکمکبزرگیبهبستهشدن
پرونده  88کند.
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مهدى کروبى در نامهای اعضاى شوراى اجرائى
حزب اعتماد ملى را تعیین کرد.
به گزارش ایلنا ،متن نامه حجتاالسالم مهدی
کروبی خطاب به الیاس حضرتی به شــرح زیر
است :نظر به اینکه دوســت و برادر گرامیمان
حجتالســام والمســلمین منتجبنیا بنا به
دالیلىتمایلبهحضورومدیریتشورایاجرایی
حزب اعتماد ملى را ندارند ،لذا از جنابعالی که از
همکارانارزشمندمانهستیدوبحمداهللسابقه
درخشانیدردوراندفاعمقدسداریدمیخواهم
که برای پایان دادن به برخی اختالف سلیقهها و
همچنینحرکتمستمروروبهجلویاینحزب،
شورای مورد نظر که در راستای تفویض وظائف
و اختیارات دبیرکل مطابق اساســنامه حزب
تشکیل خواهد شــد را در اسرع وقت با حضور
افراد زیر فعال و مدیریت کنید.
کروبی از نــورزاده ،محمد جواد حقشــناس،
حجتالسالم والمسلین شــکوری ،اسماعیل
گرامیمقدم،حجتالسالموالمسلمینبیگدلی،
اسماعیل دوستی ،اعظم سقطی،رئوف قادری
به عنوان اعضای شــورای اجرایی حزب اعتماد
ملی نام برده اســت .وی ادامــه داد :فرصت را
غنمیت شمرده و بار دیگر بر اهمیت کار حزبی
در کشور اشــاره میکنم .در شرایطی که حزب
گریزان و حزبستیزان فضای کار را برای احزاب
مستقل بس سخت کردهاند ،الزم است اشخاص
حقیقی و حقوقی که بارها بــر نقش و جایگاه
احزاب تأکید کردهانــد در عمل امکان فعالیت
مؤثر احزاب را در کشور رقم زنند و به جای اتکا بر
ی اشخاص با رویکردی حزبی ،زمینه
نظرات و آرا 
حضور و فعالیت احزاب اصالحطلب را در فرآیند
تصمیمات مهم و اثرگذار فراهم آورند.

