
پديده افش��اگري يك مسوول 
عليه مس��وول ديگر در ادبيات 
سياسي متعارف امروز تبديل به 
پديده اي مرسوم شده است. اين 
پديده در جوام��ع مختلف و در 
عرصه هاي سياسي مختلف بروز 
و ظهور دارد. چنان كه ديديم كه 
حتي در هنگامه انتخابات در امريكا هم افشاگري هايي 
انجام ش��د. در ايران هم غالب��ا در بزنگاه هاي مختلف 
اين پدي��ده رخ مي دهد. ب��راي فهم اين مس��اله بايد 
به آسيب شناس��ي در امر سياس��ي پرداخت. اگر ما با 
مناسبات سياس��ي عميق تر روبه رو شويم، مي توانيم 
علل و ريش��ه هاي اين موضوع را بيابيم. اين بررسي ها 
نش��ان مي دهد كه وقتي در نظام هاي سياسي سامانه 
انتقال اخبار و اطالعات و نظارت عمومي، متعارف و جا 
افتاده نيست و زمينه هاي حقوقي انتقال آزاد اخبار در 
رسانه ها به عنوان ركن مهم دموكراسي و سازمان هاي 
مردم نهاد به عنوان ركن جامعه مدني برقرار نيس��ت، 
اين پديده بيشتر بروز و ظهور مي كند. اگر سازمان هاي 
مردم نهاد و رس��انه ها و احزاب و تشكل هاي صنفي و 
سياسي، نظارت عمومي بر سپهر سياست را به اشكال 
مختلف انجام دهند، شاهد چنين پديده هايي نخواهيم 
بود. نظام سياس��ي مهم ترين نهادي است كه بايد اين 
زمينه را فراهم كند تا اين نوع نظارت ها تقويت ش��ود 
و اعتماد عمومي افزايش يابد. هرچه اين نوع مولفه ها 
نهادينه ش��ود و رس��انه ها و س��ازمان هاي مردم نهاد 
امر نظارت عمومي را بيش��تر پيگي��ري كنند، پديده 
افش��اگري در جامعه كاهش پيدا مي كند. افش��اگري 
يك مسوول عليه مس��وول ديگر حكومتي زماني رخ 
مي دهد كه امكان انتقال اطالعات از مس��ير طبيعي و 
درست وجود نداشته باشد. همچنين دليل ديگر اين 
اتفاق مي تواند اين باشد كه جرياناتي براي فرار به جلو 
بخواهند رقباي ش��ان را از صحنه رقابت خارج كنند يا 
از اين حربه براي اينكه مس��ير توجه افكار عمومي را از 

خود به كسان ديگري معطوف كنند، دست به چنين 
كاري مي زنند. طبيعتا راه كاهش اين معضل در عرصه 
سياست كش��ور اين اس��ت كه جامعه مدني، احزاب، 
سازمان هاي مردم نهاد و رس��انه ها فضاي آزادي براي 
فعاليت داشته باشند و دست شان براي انتقال اطالعات 
و اخبار باز باشد. همچنين رس��انه رسمي حاكميتي 
يعني صداو سيما بايد وظيفه انتقال اخبار و اطالعات 
را به درستي انجام دهد تا راه براي افشاگران بسته شود 
و كمتر بتوانند از فضاي آشفته سياسي سوء استفاده و 
خود را تبرئه كنند. در غير اين صورت طبيعي خواهد 
بود كه از كانال هاي غير مرسوم افراد يا باندهايي دست 
به افش��اگري بزنند تا ش��رايط خود را بهبود بخشند و 
به مقاصد ش��خصي خود دس��ت پيدا كنند. بسياري 
از اين نوع رفتارها از س��وي باندها و جريان ها در زمان 
انتخاب��ات براي خارج ك��ردن رقيب از صحنه اس��ت. 
همچنين بعضا اتهاماتي متوجه افراد مي شود كه نوعي 
اقدام فرار به جلو است. اين روزها نيز در موقعيت هاي 
مختلف افرادي دست به افش��اگري مي زنند. معموال 
هم اي��ن اتفاق از س��وي جري��ان و افرادي مش��خص 
صورت مي گيرد كه انگيزه آن روشن است. اين جريان 
به دليل اينكه از مسووليتش سوء استفاده كرده است 
و مورد س��وال قرار گرفته يا در آينده مورد سوال واقع 
خواهد شد، دست به نوعي افشاگري زده است تا خود 
را از مخمصه نجات ده��د. اين اف��راد در كارنامه خود 
تخلف از قانون را دارند و تالش مي كنند تا خود را از آن 
تبرئه كنند. به هر حال افزايش فضاي افشاگري نشان 
از آسيب هاي جدي در س��ازوكارهاي حقوقي و مدني 
جامعه دارد. تازمان��ي كه نهادهاي مدن��ي در جايگاه 
خود قرار نگيرند با پديده افش��اگري رو به رو خواهيم 
بود. بايد توجه داش��ت كه اين نوع افشاگري ها كمكي 
به افزايش آگاهي جامعه نمي كند بلكه به بي اعتمادي 
جامعه نسبت به دولت و نهاد ها و ساختارهاي مختلف 
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احمدي نژاد همان است كه بود
»مردي ك��ه در 40 دقيق��ه ده ها 
دروغ و خ��الف و گنده گوي��ي در 
حرف هاي��ش وج��ود داش��ت«، 
»كس��ي كه مانند الت��ي هرزه گو 
مي خواهد آدم ها را وادار به توقف 
و تماش��اي حرف هاي��ش كند«، 
»ش��خصي كه ش��هره اس��ت به 
بي پايه حرف زدن«، اينها توصيف يك مقام قضايي درباره 
مردي اس��ت كه نه 40 دقيقه كه 8 س��ال در اين كشور 
رييس جمهور بوده و هزاران 40 دقيقه فرصت داشته است 
تا در مجامع داخلي و بين المللي حرف بزند و نماينده مردم 
ايران باشد. نمي توان نس��بتي رياضي برقرار كرد و گفت 
كس��ي كه در 40 دقيقه 10 خالف مي گويد، در 8 س��ال 
چند خالف گفته. حتي االن وقتش نيس��ت كه بپرسيم 
ياوه گويي فرد موردنظر، نقطه همپوشاني چه گروه هاي 
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در هفته گذش��ته و پس از پيروزي بر داعش و 
بيرون راندن آن��ان از آخرين مناطق ش��هري 
تح��ت اشغال ش��ان، نكت��ه اي از س��وي آقاي 
رييس جمه��ور و در تم��اس ب��ا بش��ار اس��د 
رييس جمهور مطرح شد كه حايز اهميت است. 
وي در اين تماس تلفني اعالم كرد كه معارضين 
بايد در آينده سوريه نقش داشته باشند. اهميت 
اين اظهارنظر در چند نكته كليدي است. بيش از هر چيز مهم است كه 
اين ديدگاه بالفاصله پس از موفقيت هاي نظامي در سوريه عليه داعش 
گفته شده است. بطور معمول بسياري از سياستمداران با يك پيروزي 
نظامي يا سياسي كه به دست مي آورند خود را در موضع برتر احساس 
مي كنند و درخواست ها و مطالبات خود را باال مي برند و فرآيند تفاهم 
را دچار دست انداز مي كنند. سياستمداران واقعي كساني هستند كه 
پس از پيروزي، دس��ت تفاهم و س��ازش را نيز دراز مي كنند، تا طرف 
مقابل حس نكند كه اين دس��ت از موضع ضعف عرضه ش��ده است. 
نكته مهم ديگر اين است كه ايران تمايزي جدي ميان تروريست هاي 
داعشي و دست پروردگان وهابيت عربستان سعودي با ساير معارضان 
قايل است. قرار نيست هر كسي كه عليه دولت سوريه است را در كنار 
داعش قرار دهيم. واقعيت اين اس��ت كه معارضان نيز داراي پايگاه و 
منزلت اجتماعي خاص خود هس��تند. هرچند به داليل��ي در ابتداي 
كار دچار ارزيابي نادرست ش��دند و سپس به دليل اشتباه محاسباتي 
اقدامات خشونت آميز طرفين بحران را پيچيده كرد. در ابتدا معارضان 
با نزديك شدن به عربس��تان درخواس��ت هاي غيرقابل دفاع خود در 
ساختار نظام سوريه را به منافع منطقه اي عربستان و تا حدي تركيه 
پيوند زدند و گمان كردند ك��ه از اين طريق مي توانند به س��رعت بر 
حكومت اسد پيروز شوند. آنان گمان مي كردند كه حكومت سوريه نيز 
مثل بن علي در تونس و قذافي در ليبي و مبارك در مصر به س��رعت 
با شكست مواجه مي شود، لذا چش��م و گوش بسته، سرنوشت خود را 
در رهن سياست هاي منطقه اي عربستان قرار دادند. ولي هنگامي كه 
معلوم شد، توان مقابله با دولت س��وريه و حاميان آن را ندارند، باز هم 
از مواضع نادرست خود عقب نشيني نكردند زيرا وابستگي شديد آنان 
به سعودي ها مانع از اين تغيير رويه ش��د. هرچند بخشي از معارضان 
سوري از ابتدا راه خود را از عربس��تان جدا كردند. ولي اكنون كه ميان 
قطر و عربستان ش��كاف جدي رخ داده اس��ت، اين امكان وجود دارد 

كه همه معارضان با نزديكي به قطر، از عربستان فاصله بگيرند و نقش 
موثرت��ري در فرآيند صلح احتمالي در س��وريه ايفا كنند. ضمن آنكه 
تركيه نيز مدت هاست راه خود را به نسبت از گذشته جدا كرده است. 
تركيه متوجه شد كه حمايت از نيروهاي تروريستي عليه سوريه، تيغ 
دودم خواهد بود كه به سرعت لبه تيز آن متوجه تركيه نيز مي شود كه 
تعداد زياد اقدامات تروريستي در تركيه از سوي اين گروه ها بخشي از 
آثار اين لبه تيغ تروريستي عليه تركيه است. همچنين تركيه متوجه 
شد تقابل با روس��يه و زدن هواپيماي نظامي آن هزينه سنگيني دارد 
و ناچار است كه تغيير خط مشي دهد.  بنابراين موضع آقاي روحاني 
بهترين پيام براي همه معارضان واقع��ي و داراي زمينه اجتماعي در 
س��وريه اس��ت كه فصل جديدي را در گفت وگوهاي صلح بگشايند. 
واقعيت اين است همان قدر كه مساله داعش راه حل سياسي نداشت 
و تنها از طريق نظامي قابل حل بود، به همان ميزان نيز حل مش��كل 
س��وريه راه حل نظامي ندارد و بايد از طريق سياس��ي و گفت وگو حل 
ش��ود. 7 س��ال جنگ داخلي و ميليون ها نفر آواره و صده��ا هزار نفر 
كشته و صدها ميليارد دالر خس��ارت براي رسيدن به تجربه اي است 
كه از همان ابتدا باي��د مورد توجه قرار مي گرفت. باي��د از ابتدا فرآيند 
گفت وگو ميان مخالفان و حكومت آغاز مي شد. ولي ظاهرا اپيدمي بهار 
عربي چنان با سرعت گس��ترش يافت كه مجال فكر كردن را از همه 
طرف هاي درگير گرفت. معارضان به پيروزي خود ايمان قطعي پيدا 
كردند و حكومت نيز براساس تجربه سه كش��ور ليبي، تونس و مصر، 
سياست مواجهه را برگزيد. و چنين شد كه سنگين ترين تجربه عبور از 
يك وضع سياسي نامطلوب را سوريه مي پردازد. هرچند اگر هم دولت 
س��وريه دس��ت به اقدام جدي نمي زد، به احتمال فراوان امروز شاهد 
يك ليبي ديگر در سوريه بوديم كه از طريق اسراييل، اردن، عربستان، 
ام��ارات، تركيه و... بر آت��ش جنگ داخلي آن بنزي��ن مي ريختند و با 
فاجعه اي بزرگ تر از آنچه كه امروز هست مواجه مي شديم. در هر حال 
درباره سوريه بايد چند اصل را در نظر گرفت؛ اول اينكه راه حل مسائل 
سوريه مستقل از منافع داخلي ساير كشورها طراحي و اجرا شود. دوم 
اينكه حل مس��اله در درجه اول در دست مردم س��وريه اعم از دولت و 
معارضان است، دولت هاي ديگر فقط بايد به اين فرآيند كمك كنند. 
سوم اينكه جنگ نه تنها بس است، بلكه 7 سال اضافي جنگ شده، بايد 
مشكل را از طريق سياس��ي حل كرد. هيچ گروه و قومي نيز نمي تواند 

ديگري را حذف كند. 
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