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تلق��ی کردن��د. اما موافق��ان موارد رسانه ای ش��ده را فاق��د محتوای 
طبقه بندی ش��ده دانس��ته و از رفتاره��ای نامتع��ادل وزارت خارجه و 
حامی��ان دولت گالیه کردند. کمیس��یون امنیت  مل��ی مجلس نیز با 
انتش��ار بیانیه ای بر ضرورت توجه به قواعد حاکم بر این کمیس��یون 
اش��اره کرده و رسانه ای ش��دن موارد طرح شده در نشست یادشده را 
واقعه ای تلخ و نوعی هنجارش��کنی و حاشیه س��ازی توصیف کرد و 

اکثریت اعضای این کمیسیون را معترض به این امر دانست.
حادثه یادش��ده زمانی اتفاق افتاد که به م��وازات آن و در فاصله 
 زمانی قبل و بعد از این ماجرا، پدیده های دیگری با خصلت افشاگرانه 
نظی��ر پرداخت های غیرمتعارف به مدی��ران دولتی، واگذاری امالک 
شهرداری، حساب  مالی قوه قضاییه، کمک های مالی به ستاد انتخاباتی 
دولت و غیره به وقوع پیوس��ت. این امر نش��ان گر آن است که پدیده 
افش��اگری به یکی از عارضه های عرصه سیاس��ی کشور تبدیل شده 
است. بنابراین، موضوع رسانه ای شدن جلسه محرمانه کمیسیون امنیت  
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس را باید در بطن پدیده افشاگری مورد 
تأمل قرار داد. لذا در اینجا تالش می شود که قالبی متدولوژیک برای 
بررس��ی پدیده افش��اگری ارائه گردیده و با استفاده از این چشم انداِز 
نظری، پدیده افش��اگری به طور عام و موضوع کمیس��یون امنیت  ملی 

به طور خاص، مورد بررسی قرار گیرند. 

افشاگری و امنیت ملی: بایسته ها 
و راهکار ها

انتشار موارد مطرح شده در نشست محرمانه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
و وزارت امور خارجه، یکی از وقایعی اس�ت که به مثابه برخی رخ دادهای چند ماهه اخیر )حقوق های 
نجومی، امالک نجومی و غیره(، دارای سرش�تی افش�اگرانه اس�ت و به مانند ای�ن رخ دادها صف آرایی 
جریان های سیاسی بر محور این پدیده  افشاگرانه را سبب ساز شده است. در نوشتار زیر تالش می شود تا 
با ارائه قالبی تئوریک برای بررسی پدیده های افشاگرانه، این پدیده ها به طور عام و انتشار موارد محرمانه 

به طور خاص، بررسی شده و بایدها و نبایدهای آن مورد تأمل قرار گیرد.

تحلیل

:اشاره

دکتر علیرضا رحیمی*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

مقدمه
پ��س از تمدید تحریم های ایس��ا علیه ایران، 
نشس��ت کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس ش��ورای اسالمی با وزارت 
خارجه، ب��ه این موضوع اختص��اص یافت. 
اگرچ��ه این نشس��ت از جمله نشس��ت های 
منظم کمیسیون امنیت ملی و وزارت خارجه 
به ش��مار می رفت، ولی بنا به تأیید سخنگوی 
کمیس��یون مذکور، دارای محتوای محرمانه 
بود. با وجود این، یکی از اعضای کمیسیون 
امنیت مل��ی، برخی مطالب مطرح ش��ده در 
این نشس��ت را رس��انه ای ک��رد. در واکنش 
به این اقدام، نوعی صف آرایی سیاس��ی در 
حمایت و یا مخالفت با آن در عرصه سیاسی 
و رس��انه ای کشور ش��کل گرفت. مخالفان 
ضم��ن تأکید بر انتش��ار ناقص و گزینش��ی 
مطالب مطرح شده در کمیسیون، بر ضرورت 
حفاظت از محتوای محرمانه جلسات تأکید 
داش��تند و افش��ای آن را خ��الف منافع  ملی 
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چهارچوب نظری
مقوله افش��اگری دارای س��ه پایه اصلی اس��ت: اول، »افش��اگر« که 
ف��رد، گروه یا نهاد افش��اکننده یک موض��وع را دربرمی گیرد؛ دوم، 
»افشاشده« که به فرد، گروه یا نهاد مورد افشاگری قرارگرفته، اشاره 
دارد؛ و س��وم، »مخاطب افش��ا« که م��راد از آن جامعه طرِف خطاب 
افشاگری اس��ت. میان افش��اگر، افشاش��ده و مخاطب افشا، روابطی 
متقابل در جریان است )پیکان های دوجانبه که در شکل شماره یک 
رس��م گردیده اند و اضالع مثلث ارتباطی میان افش��اگر، افشاشده و 
مخاطب افشا را دربرمی گیرند، نش��ان دهنده این موضوع می باشند(. 
در وهله اول، افشاگر درصدد تأثیرگذاری بر افشاشده و مخاطب افشا 
اس��ت و مخاطب افشا نیز از طریق واکنش های خود بر افشاشده تأثیر 
می گذارد. اما به محض جاافتادن موضوع مورد افشا و اجتماعی شدن 
آن، افشاش��ده از خ��ود واکنش هایی ب��روز می دهد ک��ه هدف آن 
تأثیرگ��ذاری ب��ر افش��اگر و جامعه مخاط��ب اس��ت. بازخوردهای 
این واکنش ها نیز از طرف جامعه مخاطب به افش��اگر و افش��اکننده 
بازمی گردد. از این روس��ت که مطابق با ش��کل ش��ماره یک، روابط 

متقابلی میان سه  پایه اصلی مقوله افشا شکل می گیرد.

شکل شماره)1( : سه  پایه مقوله افشاگری، پارامترهای
سنجش این مقوله و روابط متقابل آن ها

برای آنکه یک پدیده افش��اگرانه را بتوان مورد ارزیابی و سنجش 
قرا داد، باید مؤلفه هایی را برای این سنجش در نظر گرفت. نسبت مقوله 
افش��اگرانه با واقعیت و تأثیر آن بر امنیت ملی، دو مؤلفه بنیادی هستند 
که در این رابطه قابل اس��تنادند )البت��ه پارامترهای دیگری مانند منافع 

ملی نیز قابل طرح هستند، اما از آنجاکه امنیت 
ملی تا حدودی عینی تر و کمتر مناقش��ه آمیز 
اس��ت، از این مفهوم اس��تفاده ش��ده است(. 
بنابراین همان گونه که شکل شماره یک نشان 
می دهد، کانون سنجش مقوله افشاگری یک 
کانون دوهسته ای اس��ت که هسته های آن را 
»حقیقت« و » امنیت ملی« تش��کیل می دهند. 
هریک از پایه های مقوله افشاگری )افشاگر، 
افشاشده ومخاطب افش��ا(، برحسب کنش ها 
و واکنش ه��ای خ��ود، امنیت مل��ی را تحت 
تأثیر ق��رار می دهند )پیکان های خط چین در 
شکل شماره یک، نش��انگر این امر هستند(، 
اما واقعیتی که موضوع افشاگری بر محور آن 
ش��کل گرفته است، پس از تحقق عینی خود 
)و یا در صورت تحقق نداشتن و شکل گیری 
یک افش��اگری کاذب( مستقل از کنش های 
سه  پایه یاد شده است و از آن ها تأثیر نمی گیرد، 
ولی قابلیت تأثیرگذاری بر پایه های یادشده را 
دارد؛ به ویژه اگر تحقیقات بعدی بر صحت یا 
عدم صحت موضوع افشاگری پرتوی بیافکند 
و به سامان یافتن کنش های جدید حول نتیجه 

تحقیقات بیانجامد.
     بر اس��اس دستگاه س��ه  پایه ای باال و 
کان��ون دو هس��ته ای آن، چهار ن��وع مقوله 
افشاگرانه را می توان از یکدیگر بازشناخت:

1. افش�اگری حقیقی با ب�ار مثبت: 
این نوع از افش��اگری هنگامی اتفاق می افتد 
که موضوع افش��اگری در عال��م واقع اتفاق 
افت��اده باش��د و افش��اگری در خصوص آن 
موضوع، تأثی��ر مثبتی بر امنیت  ملی داش��ته 
باش��د. پدیده قتل های زنجیره ای مثال خوبی 

در این زمینه است.
2. افشاگری حقیقی با بار منفی: آن 
نوع افشاگری است که موضوع آن ریشه در 
حقیقت دارد، اما آشکارسازی آن در جهت 

افشاگری و امنیت ملی: بایسته ها 
و راهکار ها
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تقویت امنیت ملی نیس��ت. مانند فاش ش��دن 
قضیه ای��ران– کنترا در بحبوحه جنگ ایران 

و عراق.
3. افش�اگری کاذب ب�ا ب�ار مثبت: 
نوع��ی افش��اگری تقلبی ک��ه برپای��ه افترا و 
بهتان س��امان یافته باشد، اما پیامدهای مثبتی 
بر امنیت  ملی داشته باشد. این نوع افشاگری 
اگرهم نمونه ای در جهان خارج داشته باشد، 
به واس��طه بی اخالقی نهفته در آن کمتر قابل 
تطبیق ب��ا منفعت ملی اس��ت؛ ب��ه ویژه اگر 
مفاهیم هم پیون��دی مانن��د »خیرعمومی« را 

درنظر بگیریم.
4. افش�اگری کاذب ب�ا ب�ار منفی: 
نوعی عمل به ظاهر افش��اگرانه اس��ت که بر 
اس��اس اطالعات کاذب پایه ریزی ش��ده و 
آثار زیان باری برای امنیت ملی داشته باشد. 
برخی  بحران س��ازی ها درخص��وص  برخی 
دولت ه��ا و ش��خصیت های سیاس��ی پس از 

انقالب در این دسته جای می گیرند.
می توان��د  ه��م  افش��اگری  بنابرای��ن 
بازخورده��ای مثب��ت و ه��م بازخوردهای 
منفی داش��ته باشد. از این چشم انداز می توان 
ب��ه پدیده های افش��اگرانه ای نظیر رس��وایی 
واترگیت، افش��اگری های ادوارد اس��نودن، 
سایت ویکی لیکس، پست های الکترونیک 
هیالری کلینتون و غیره نگریست و آن ها را 
از زاوی��ه امنیت ملی کش��ورهای مرجع و یا 
کش��ورهای متأثر از این وقایع، مورد تحلیل 

قرار داد.

مقوله افشاگری و امنیت ملی
برای آشکارش��دن بار مثبت و یا منفی یک 
پدیده افشاگرانه باید نوع رابطه آن با عناصر 
امنی��ت ملی را مد نظر ق��رار داد. از آنجا که 
افش��اگری مقوله ای نرم افزاری اس��ت لذا با 

ابعاد نرم افزاری امنیت ملی یعنی مش��روعیت سیاسی، ظرفیت سیاسی 
و انسجام اجتماعی در تناظر قرار می گیرد. به این معنی که اگر پدیده 
افش��اگرانه در جهت ارتقای س��طوح مذکور عمل کن��د، دارای بار 
مثبت و اگر در جهت عکس به کار افتد، دارای بار منفی خواهد بود. 
بنابراین اگر ابعاد سه گانه امنیت ملی را به صورت زیر تعریف کنیم، 
می توانیم چارچوبی برای ارزیابی پدیده های افشاگرانه به دست دهیم.

مش�روعیت سیاسی: مشروعیت سیاسی عبارت از آن است که 
اتباع، اقتدار دولت را پذیرفته، باور داش��ته باشند که نهادهای موجود 
کارکرده��ای خود را به شایس��تگی انجام می دهند، ب��ه قانون عمل 

می کنند و از لحاظ اخالقی شایسته هستند.
ظرفی�ت سیاس�ی: ب��ه معن��ای قابلیت شناس��ایی وپ��ردازش 
اطالعات، گزینش و تدوین سیاست ها )دفاعی، خارجی یا داخلی(، 
کنترل، تخصیص و بسیج منابع و امکانات و سرانجام اجرای برنامه ها 

و به طور کلی عمل به وظایف دولت ملی است.
انس�جام اجتماع�ی: به فق��دان تفاوت های عمی��ق و غیرقابل 
سازش میان گروه های سیاسی و ناحیه ای– محلی که بر اساس آن ها 
هرگ��روه خود را بر مبنای ارزش ها و منافع مصالحه ناپذیر سیاس��ی و 

محلی و نه منافع ملی شکل می دهد، اشاره دارد.

ارزیابی پدیده های افشاگرانه اخیر 
 با روشن شدن تعاریف مورد نظر می توانیم پدیده های افشاگرانه اخیر 
در ای��ران را از منظر امنیت ملی مورد ارزیابی قرار دهیم )البته با ذکر 
این نکته که ارزیابی حاضر تنها یکی از هس��ته های کانون س��نجش 
مقوله افش��اگری، یعنی امنیت ملی را دربرگرفته است و هسته دیگر 
این کانون یعنی نس��بت یابی پدیده های افش��اگرانه اخیر با واقعیت به 
دلیل پرهیز از جهت گیری های سیاس��ی، از این ارزیابی کنار گذاشته 
ش��ده است(. پرداخت های نجومی، امالک نجومی، حساب های قوه 
قضاییه، ش��ائبه های مالی درخصوص ستاد انتخاباتی دولت کنونی و 
انتش��ار فایل صوتی جلسه محرمانه کمیس��یون امنیت ملی، پنج نمونه 

برجسته افشاگری های اخیر هستند. 
اگر حکومت به ایفای نقش قانونی خود در قبال پدیده های افشاگرانه 
نپردازد و تدابیر الزم را برای مقابله با آنها به کار نبندد، تمامی نمونه های 
افشاگرانه یادشده قابلیت آن را دارد که بر هر سه پارامتر نرم افزارانه امنیت  
ملی تأثیری منفی بر جای  گذارد. با توجه به آنکه رقابت های انتخاباتی 
و سیاس��ی علت برخی از رویارویی های افش��اگرانه اخیر بوده اس��ت، 
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قرارگرفتن این رویارویی ها بر محور ش��کاف های سیاسی، سامان یابی 
عمیق تر نیروهای سیاس��ی و اجتماعی حام��ی جریان های مختلف را بر 
س��ر این شکاف ها سبب می ش��ود؛ چنان که موضع گیری های رسانه ها، 
احزاب، گروه ها و نخبگان سیاس��ی در ارتباط با وقایع ذکرشده، گواه 
این مدعاست. با متصلب ترشدن تقابل های سیاسی، نوعی قطبی شدگی 
در عرصه سیاس��ی به وجود می آید که برآیند نیروهای حاصل از آن در 

جهت عدم انسجام اجتماعی سیر می کند. 
بازتاب پدیده های افشاگرانه در جامعه از چند جهت بر مشروعیت 
نظام سیاس��ی اثر منفی خود را به جای می گذارد. نخست از این جهت 
که اقشار اجتماعی را به باور وجود روندهای پنهانی در درون حاکمیت 
می رس��اند و این انگاره را در س��طح جامعه ایجاد می کند که حاکمان 
فارغ از نظارت اجتماعی و سیاس��ی، در صدد بهره برداری از موقعیت 
نهادی خود هس��تند. دیگر از آن جهت که تقابل های درون حاکمیتی، 
نوعی بی اعتمادی عمومی را نس��بت به سیستم مس��تقر ایجاد می کند. 
این بی اعتمادی بیش از همه متوجه نهادهای نظارتی سیس��تم سیاس��ی 
اس��ت؛ زیرا جامعه را به این باور می رس��اند که اگ��ر نهادهای نظارتی 
کارویژه های خود را به درس��تی انجام می دادند و یا نقصان و کاس��تی 
نهادی و سیس��تماتیک در امر نظارت سیستمی وجو د نداشت، امکان 
انحرافات قابل  افشا به حداقل می رسید. سرانجام اینکه تقابل های سیاسی 
با انحراف نیروهای کارکردی حکومت به س��مت منازعات سیاس��ی، 
کارآمدی سیس��تم را کاهش داده و این امر نیز به نوبه خود مشروعیت 
سیاسی را تحت تأثیر قرار می دهد. کاهش کارآمدی سیاسی عالوه بر 
مشروعیت، ظرفیت سیاسی را نیز از خود متأثر می سازد، زیرا فرایندهای 
جمع آوری و پردازش اطالعات، بس��یج امکانات و اجرای سیاست ها 
را کند می کن��د. بنابراین، اگر بخواهیم پدیده های افش��اگرانه اخیر را 
در یکی از انواع افش��اگری که از طریق متدولوژی مطرح ش��ده، به آن 
رسیدیم، دسته بندی کنیم، باید نوع مواجهه حکومت با آنها را در نظر 
بگیریم؛ زیرا منفی یا مثبت بودن بار پدیده های افشاگرانه یادشده برای 
امنیت  ملی، بسته به شیوه مواجهه حکومت با آن ها دارد. اگر حکومت 
تدابیر الزم برای مقابله با این پدیده ها را اتخاذ کند و یا اطالع رس��انی 
الزم را در خصوص نادرستی یک افشاگری به نحوی قانع کننده انجام 
دهد، این اقدام مش��روعیت  سیاسی را افزایش داده و در جهت تقویت 
انس��جام اجتماعی و ظرفیت سیاسی میل می کند. در غیر این  صورت، 
همانطور که توضیح داده شد، افشاگری های اخیر قابلیت  دسته بندی در 
نوع افش��اگری با بار منفی را خواهند داشت. در این میان تنها موضوع 

افش��ای موارد محرمانه کمیسیون امنیت  ملی 
استثناس��ت که بنا به مالحظاتی ک��ه در ادامه 
توضیح داده خواهد ش��د در نوع افشاگری با 
بار منفی دس��ته بندی می شود. اگر فرض را بر 
واقعی بودن پدیده های افش��اگرانه مورد ذکر 
قرار دهی��م )فرضی که تنها جه��ت واکاوی 
پدیده های افشاگرانه در نظر گرفته شده و آن 
را نباید در حکم اعالم موضع قرار داد چنانکه 
در م��واردی نظیر موضوع حس��اب های مالی 
ق��وه قضاییه، اعالم نظر قوای س��ه گانه بر غیر 
واقعی بودن این موضوع صحه گذاشته است(، 
نکته های ارائه شده فوق خواننده را در برابر دو 
پرسش اساس��ی قرار می دهد؛ پرسش نخست 
این که »آیا پرده پوش��ی انحراف های سیاسی 
و مال��ی راه حفاظت از امنیت ملی اس��ت؟« و 
پرس��ش دیگر این که »چه راهکار بنیادینی را 
باید در قب��ال پدیده های افش��اگرانه در پیش 

گرفت ؟«
ب��ا درنظ��ر گرفتن ف��رض مطرح ش��ده، 
پاس��خ ب��ه پرس��ش اول درخص��وص چهار 
م��ورد از پدیده های افش��اگرانه ذکرش��ده، 
یعنی پرداخت های نجومی، امالک نجومی، 
حس��اب های ق��وه قضاییه، ش��ائبه های مالی 
درخص��وص س��تاد انتخاباتی دول��ت، منفی 
است، ولی در مورد موضوع انتشار مفاد جلسه 
محرمانه کمیسیون امنیت ملی باید مالحظات 
بیش��تری را در نظر داشت. به طور قطع چهار 
مورد نخس��ت، در صورت واقعیت داش��تن، 
و  می ش��وند  تلق��ی  فس��ادآوری  م��وارد 
پرده پوشی آنها به معنای نادیده انگاری فساد 
و جلوگی��ری از اصالح روندهای نادرس��ت 
اس��ت که خود اس��باب ناکارآمدی سیستم 
سیاسی و کاهش مش��روعیت آن را به دنبال 
داش��ته و امنیت ملی را دچار آسیب می کند 
)درخص��وص تناف��ر ب��ار منف��ی پدیده های 
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افش��اگرانه اخیر ب��رای امنیت مل��ی و لزوم 
شفاف س��ازی آنها باید ظراف��ت تفاوت ها و 
هم پوشانی های امنیت حکومت و امنیت ملی 
در کش��ورهای کمتر توس��عه یافته را در نظر 
گرفت(. بنابراین، نمی توان هر نوع افشاگری 
را لزوماً امری مضموم و ناپس��ند دانست. از 
این رو، راه مقابله با چنین پدیده هایی )پاسخ 
پرسش دوم(، نه پرده پوش��ی آنها بلکه الزام 
قانونی نهادهای حاکمیتی به ش��فافیت مالی 
و اداری هرچه بیش��تر از یک  سو و ایجاد و 

تقویت مکانیس��م های نظارت مدنی و تحقق زمینه کارکرد مناس��ب 
و بدون وقفه این مکانیس��م ها، از س��وی دیگر است. در صورتی که 
نهادهای نظارتی مدنی مانند رس��انه ها، احزاب، پارلمان و غیره، بنیان 
اس��تواری در جامعه داش��ته  باش��ند و فارغ از دخالت حکومت نقش 
نظارت��ی خود را ایفا نمایند، امکان فس��اد اداری و مالی در دس��تگاه 
حکومت��ی به حداق��ل خود می رس��د و در این ص��ورت پدیده های 
افش��اگرانه محملی برای بروز پی��دا نمی کنند. به عبارت دیگر، قوت 
نهادهای نظارت مدنی مانع انحراف های فس��ادگونه  می شوند و با از 
میان برداشته شدن زمینه های فساد، پدیده های افشاگرانه مجالی برای 

ظهور نخواهند داشت.

ل
حلی

ت

شکل شماره )2(: نحوه تأثیر مثبت پدیده افشاگرانه بر امنیت ملی

شکل شماره )3( : نحوه تأثیر منفی پدیده افشاگرانه بر امنیت ملی
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پیامدهای انتش�ار مفاد نشس�ت محرمانه کمیس�یون امنیت 
ملی مجلس و وزارت خارجه 

همان گون��ه ک��ه گفت��ه ش��د به دلی��ل س��نخیت متف��اوت موضوع 
رسانه ای ش��دن موارد مطروحه در نشست کمیس��یون امنیت ملی و 
محرمان بودن این جلسه، باید مالحظات متفاوتی را در این خصوص 
در نظر گرفت. به طور یقین تأکید بر محرمانه بودن به این معناس��ت 
که در آن جلس��ه مواردی مطرح گردیده اس��ت که افشای آنها به 
زیان امنیت ملی است. حتی اگر برخی از اعضای کمیسیون مربوطه 
بنا به برداشت شخصی خود رسانه ای شدن موارد مطرح شده در این 
نشس��ت را برای مناف��ع ملی مضر تش��خیص نمی دادند، رعایت نظر 
کل��ی کمیس��یون امنیت ملی الزامی بود. آنچه ک��ه الزام در رعایت 
خواست کمیسیون امنیت ملی را به ما گوشزد می کند، آسیب هایی 
اس��ت که در نتیجه عدم رعایت این الزام متوجه امنیت و منافع  ملی 

هستند: 
1. اعضای کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس و 
مقام��ات بلندپایه وزارت امور خارجه از تخصص و تجربه الزم در 
زمینه امنیت ملی و سیاس��ت خارجی برخوردار هس��تند و به واسطه 
همین تخصص و تجربه اس��ت که در چنی��ن جایگاهی قرار دارند؛ 
از ای��ن رو نظ��ر جمعی آنها درخص��وص محرمانه ب��ودن مفاد یک 
جلس��ه، بنا به مالحظات امنیتی و توجه به منافع ملی اس��ت. لذا حتی 
اگر برخی از اعضا برداش��ت ش��خصی متفاوتی داش��ته باشند )این 
ام��ر کاماًل طبیعی بوده و نافی تجربه و تخصص این اعضا نیس��ت(، 
همواره باید این امکان را در نظر بگیرند که ممکن اس��ت برداشت 
آنها اش��تباه بوده باش��د )با توجه به نظر غالب اعضای کمیسیون( و 
عم��ل مخالف آنها می تواند در جهت خالف مصالح کش��ور س��یر 
کن��د. ضمن این که باید احتمال درز اطالعات امنیتی کش��ور را نیز 

در نظر داشته باشند.
2. عمومی س��اختن مواردی که یکی از مهم ترین کمیسیون های 
مجلس بر محرمانه بودن آن اص��رار دارد، نوعی بی اعتمادی عمومی 
به مجلس ش��ورای اسالمی و کمیس��یون مربوطه را رقم خواهد زد. 
محتمل ترین پیامد این امر مالحظه کاری نهادها و مسئوالن در تعامل 
با مجلس شورای اسالمی و دوری جستن آن ها از صراحتی است که 

الزمه این تعامل است.
3. عدم رعایت تصمیم های کمیس��یون امنیت ملی، شأن و اعتبار 

این کمیسیون را مورد آسیب قرار می دهد.

4. هنگام��ی ک��ه نماین��دگان مجلس بر 
خالف تصمیم های جمعی اقداماتی را انجام 
دهند، ش��ائبه جناحی بودن اقدام آنها تقویت 
می شود. حتی اگر آن نمایندگان بنا به تجربه 
و تخص��ص خود و با توجه به برداش��تی که 
از مناف��ع ملی دارن��د، چنین اقدام��ی انجام 
داده باش��ند، اما نوع اقدام آنها از یک سو و 
فرهنگ سیاس��ی و ساخت فکری بسیاری از 
افراد جامعه از سوی دیگر، چنین شائبه ای را 
ایجاد خواهد کرد. چنان که برخی رسانه ها 
تفس��یرهای خود را تا به آنجا پیش بردند که 
آن را نتیج��ه برخورد ش��خصی نمایندگان 
مجلس با وزیر امورخارجه )به دلیل س��ابقه 
جدل های لفظی آنها در جلس��ات بررس��ی 

برجام( تلقی کردند.

پدیده ه�ای  اجتماع�ی  بنیان ه�ای 
افشاگرانه

به طور کلی درخصوص پدیده های افشاگرانه 
و بروز اجتماعی آنها باید زمینه های فرهنگی 
و س��اختاری را م��ورد مالحظ��ه ق��رار داد. 
به عبارت دیگر کاس��تی های س��اختاری و 
کاس��تی های فرهنگ��ی، ارکانی هس��تند که 
پدیده های افشاگرانه برپایه آنها بروز و نمود 

پیدا می کنند.
کاس�تی  مثاب�ه  ب�ه  افش�اگری 
ساختاری: افشاگری به عنوان یک پدیده 
غیرشفاف  از ساختارهای  برآمده  اجتماعی 
اس��ت. ضعف نهادهای مدنی و کاستی های 
قانونی دارای ضمانت اجرا، دو پایه بنیادین 
س��اختارهای غیر ش��فاف هس��تند. در یک 
بس��تر اجتماعی که نهادهای مدنی از قوت 
الزم برخوردار ب��وده و وظایف خود را به 
نحو احس��ن به انجام می رسانند، پدیده های 
افش��اگرانه قابلی��ت رش��د ونم��و نخواهند 

افشاگری و امنیت ملی: بایسته ها و 
راهکار ها
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ل
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ت

داش��ت زی��را نهاده��ای نظارت��ی ام��کان 
انحرافات سیاس��ی، اقتص��ادی، اجتماعی و 
اخالق��ی را کمینه می س��ازند و هنگامی که 
ای��ن انحرافات زمینه بروز نداش��ته باش��ند، 
نیز موضوعیت خود  افش��اگرانه  پدیده های 
را از دس��ت داده و قابلی��ت تحقق نخواهند 

داشت. 
الزمه کارکرد مناس��ب نهادهای مدنی، 
شفافیت روندهای سیاسی و اقتصادی است. 
اگر نهادهای حکومتی و روندهای سیاسی و 
اقتصادی از شفافیت الزم برخوردار نباشند، 
ام��کان الزم را از نهاده��ای مدن��ی ب��رای 
ایفای نق��ش نظارتی خود س��لب می کنند. 
ایج��اد مبانی قانونی جامع��ی که از ضمانت 
اجرای��ی کافی نیز برخوردار باش��ند، گامی 
اساسی در جهت خلق س��اختارهای شفاف 
اس��ت. بنابراین پی ریزی ساختارهای شفاف 
دربرگیرنده دو بعد اساسی است که مکمل 
یکدیگرند و باید به موازات هم سامان یابند: 
نخس��ت، تقویت نهادهای مدنی و دیگری، 
ایجاد لوازم قانون��ی قابل اجرا. از این طریق 
است که ش��فافیت به امری ساختاری تبدیل 
ک��ه  غیرش��فاف  س��اختارهای  و  می ش��ود 
بس��تر پدیده های افش��اگرانه هس��تند، مورد 

ساخت شکنی قرار می گیرند.
کاس�تی  مثاب�ه  ب�ه  افش�اگری 
فرهنگی: افش��اگری های غی��ر معقول، به 
وی��ژه افش��اگری هایی که مبن��ای دقیقی به 
لحاظ انطباق با واقعی��ت ندارند، برآمده از 
بی اخالقی هایی هستند که ریشه در فرهنگ 
یک جامعه دارند. ضعف فرهنگ سیاس��ی، 
خاس��تگاه چنی��ن رفتارهای اس��ت. عالوه 
ب��ر تالش ب��رای فرهنگ س��ازی مناس��ب، 
توج��ه ب��ه الزامات قانون��ی ب��رای مقابله با 
این بی اخالقی ها ضروری به نظر می رس��د. 

قوانین باید حد و حدود افش��اگری ها را مش��خص ساخته و ضوابط 
الزم ب��رای مقابله با بی اخالقی های موجود در ای��ن زمینه را فراهم 
آورد. آش��کار اس��ت که برخورد قانونی با موارد این چنینی امکان 
بهره گی��ری از ابزاره��ای غیراخالق��ی برای رقابت های سیاس��ی را 

کاهش خواهد داد.

یکی دیگر از ویژگی های فرهنگ سیاس��ی موجود در جامعه ما، 
تمرکز برخی نخبگان و گروه های سیاس��ی ب��ر تخریب رقبا به جای 
تمرک��ز بر افزای��ش توانایی های سیاس��ی و توجه به ض��رورت ارائه 
راهکاره��ا برای حل مس��ائل و مش��کالت جامعه اس��ت. این نقیصه 
فرهنگی یکی از خاس��تگاه های مقوله افش��اگری است که این مقوله 
را به س��مت افشاگری های کاذب یا افش��اگری های دارای بار منفی 
سوق می دهد. در نتیجه این امر است که منافع  ملی تابع منافع گروهی 
و ش��خصی می ش��ود و جنگ قدرت بدون توجه ب��ه ضرورت های 
همگان��ی و منافع مل��ی جایگزین تدبیرها برای مقابله با کاس��تی ها و 
مشکالت می گردد. در اینجاست که تفاوت های میان انواع افشاگری 
معنادار می ش��ود و نحوه سنجش آنها اهمیت می یابد و پیوندهای این 
مقوله با ناکارآمدی سیس��تم سیاسی آشکار می شود. این هم پیوندی 
)که البته در مالزمت با فرهنگ سیاسی اتفاق می افتد( گویای اهمیت 
راهبردی توجه به هر دو مقوله فرهنگ سیاس��ی و پدیده افش��اگری 

است.

تا زمانی که س�اختارهای غیر ش�فاف پابرجا هستند، 
افش�اگری لزوماً امری مضموم و ناپس�ند نیس�ت و 
حتی می توان�د به تقویت امنیت ملی کش�ورها یاری 
رساند اگرچه شواهد فراوانی را نیز می توان برشمرد 
ک�ه پدیده های افش�اگرانه امنیت ملی کش�ورها را با 
آس�یب روبه رو کرده اند. این امر به ویژه زمانی اتفاق 
می افت�د ک�ه اس�ناد و اطالع�ات محرمان�ه نظامی و 
امنیتی آشکار می ش�وند و یا بی اخالقی های سیاسی 

منشأ بروز این پدیده ها می گردند.
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واکن��ش نیروهای سیاس��ی و افراد ب��ه پدیده های افش��اگرانه 
جلوه های��ی از فرهنگ سیاس��ی تبعی را به نمای��ش می گذارد. در 
جامعه ای��ران، رویکرد جناح��ی مالک واکنش مثبت ی��ا منفی به 
یک پدیده افش��اگرانه اس��ت. گرایش ها و تمایالت سیاسی هستند 
ک��ه جهت گی��ری اغلب اف��راد و گروه های سیاس��ی را نس��بت به 
مقوله ه��ا و پدیده های سیاس��ی ش��کل می دهند، ن��ه تعمیق و تأمل 
در این مقوله ها و دس��ت یابی ب��ه یک نتیجه تحلیل��ی و منطقی. به 
س��خن دیگر، به محض ظه��ور یک پدیده  افش��اگرانه، گروه های 
سیاس��ی، رسانه ها و افراد بدون توجه به نسبت این پدیده با واقعیت 
و ب��دون تأمل در جنبه های گوناگون ای��ن امر، بر محور تقابل های 
جناحی س��امان می یابند. این امر ضمن تقویت فرهنگ شایعه سازی 
و تش��دید قطبی شدگی )که در باال مورد اشاره قرار گرفت(، سبب 
می ش��ود که حقیقت در کوران تقابل های سیاس��ی همواره مستور 
و پوش��یده باقی بماند. بنابراین اگر پدیده افش��اگرانه  از جنبه هایی، 
قابلیت اصالح برخی انحرافات را داش��ته  باشد، با تقلیل آن به یک 
موضوع جناحی، این قابلیت س��لب ش��ده و در روندی تناقض آمیز 
دس��ت آویزی ب��رای بهره ب��رداری سوءاس��تفاده گران از فض��ای 
خاکس��تری می شود. در اینجاست که ش��یوه مواجهه دولت با یک 
پدیده افش��اگرانه اهمیت می یابد؛ چراکه دولت با اتخاذ رویکردی 
غیرسیاس��ی نس��بت به موضوع و ایفای نقش قانون��ی خود در این 
خص��وص، خصلت جناح��ی بودن را از موض��وع زدوده و قابلیت 

اصالح کنندگی آن را احیا می کند.

نتیجه گیری
ش��فافیت و افش��اگری دو مقول��ه جدا از هم هس��تند. اساس��اً پدیده 
افش��اگری در ارتباط با س��اختارهای اجتماعی و سیاس��ی غیرشفاف 
معنا و مفهوم پیدا می کند. زیرا وجود ش��فافیت، امکان انحراف های 
سیاسی، اقتصادی و اخالقی را به حداقل رسانده و موضوعیت پدیده 
افش��اگری را از میان برمی دارد. بنابراین شیوه بنیادین مقابله با پدیده 
افشاگری، ایجاد ساختارهای سیاسی و اجتماعی شفاف، یعنی تقویت 
نهادهای نظارت مدنی و بسترسازی برای ایفای نقش آنها از یک  سو 
و الزام قانونی نهادهای حاکمیتی برای شفاف سازی روندهای اداری 

و مالی خود از سوی دیگر است.
اگر مقوله افشاگری را در قالب انتزاعی اش )فارغ از نسبت آن با 
ساختارهای غیرشفاف( درنظر بگیریم، می توانیم با توجه به نسبت این 

 مقوله با واقعیت و آثاری که بر منافع  ملی و یا 
امنیت ملی برجای می گذارند، به دسته بندی 
آنها اقدام کنیم. این ش��یوه ما را به این نتیجه 
می رس��اند که تا زمانی که س��اختارهای غیر 
ش��فاف پابرجا هستند، افشاگری لزوماً امری 
مضموم و ناپس��ند نیس��ت و در مواردی نیز 
توانس��ته است به تقویت امنیت ملی کشورها 
یاری رس��اند. اما موارد عکس این روند نیز 
نادر نبوده اند، ش��واهد فراوان��ی را می توان 
برشمرد که پدیده های افشاگرانه امنیت ملی 
کش��ورها را با آس��یب روبه رو کرده اند. این 
ام��ر به ویژه زمانی اتفاق می افتد که اس��ناد و 
اطالع��ات محرمانه نظامی و امنیتی آش��کار 
می ش��وند و یا بی اخالقی های سیاس��ی منشأ 
بروز ای��ن پدیده ها می گردند. لذا به موازات 
تالش برای اس��تقرار س��اختارهای ش��فاف 
بای��د راهکارهای دیگ��ری را ب��رای مقابله 
با آثار منف��ی این پدیده ه��ا در نظر گرفت. 
ایجاد ضوابط قانون��ی الزم برای جلوگیری 
از بی اخالقی ه��ای مرتب��ط با ای��ن مقوله و 
تالش برای ارتقای فرهنگ  سیاس��ی جامعه 
از راه ه��ای مقتضی، از جمل��ه این راهکارها 

هستند.


