
باشد  داشته  »خروشچف«  می تواند  هم  دموکراتیک 
ــادی و دومــی  ــی مــرد وضــع ع کــه اول و هــم »استالین« 
و  کْند، محتاط، معتدل  اولی  استثنا است؛  مرد وضع 
آمار  )امروزه سیاستمدار  اقناع گر  از خطابه ای  برخوردار 
کارشناس( و دومی سریع، متهور، افراطی و  و نمودار و 

برخوردار از خطابه ای الهام بخش است.
وضع  دو  هر  با  رژیمی  هر  که  آنجایی  از  بنابراین 
عادی و استثنا مواجه خواهد شد، قابلیت ثبات و دوام 
که آیا از سیاستمدار مناسب  رژیم به این بستگی دارد 
گر این گونه  برای وضع موردنظر برخوردار است یا خیر؛ و ا
است، آیا امکان حضور او در قدرت وجود دارد یا خیر! 
تابع بخت اســت؛ شاید به  زیــادی  تا حد  امــری  چنین 
اندیشه سیاسی  تاریخ  ثبات در  که  همین دلیل است 

خ  همواره در حد یک مسئله باقی مانده و این خطا ر
برای  خاص  سیاسی  رژیم  یک  »ثبات«  که  است  داده 
زمانی مشخص را با »حل مسئله ثبات« اشتباه بگیریم. 
ــرده اســت:  ک بــه ایــن نکته اشـــاره  بــا ظــرافــت  کیاولی  ما
که هر دوره ای  »مسئله بنیادین در سیاست این است 
که  "فضایل" متفاوتی را در سیاستمدار می طلبد؛ امری 
گاه  و  گاه مسامحه می طلبد  کْند است،  گاه  و  تند  گاه 

گاه احتیاط!« گاه تهور می طلبد و  قاطعیت؛ 
باشد  بی اهمیت  پرسشی  شاید  ترتیب  ایــن  بــه 
ــراری هــمــچــون وضــعــیــت  ــطــ ــنــکــه در وضــعــیــت اضــ ای
کرونا آیا رژیم اقتدارگرا موفق تر است  همه گیری بیماری 
مهم  وضعیتی  چنین  در  آنچه  و  دموکراتیک  رژیــم  یا 
که باید  کم است  است فضیلت و توان فرد یا هیئت حا

تصمیمات سیاسی بگیرد و برای اجرای آن تصمیمات، 
راهکارهایی تازه و بعضًا نیازمند اعمال زور بیندیشد. از 
کرونا به عنوان  این رو قیاس عملکرد چین در مبارزه با 
کشوری  به عنوان  ایتالیا  با  اقتدارگرا  رژیمی  با  کشوری 
دموکراتیک هیچ نتیجه ای معقولی به دست نمی دهد؛ 
بر  کارآمد  و  فاضل  رهبرانی  و  رهبر  چین  در  اینکه  جز 

مسندند و در ایتالیا چنین نیست.

ــوه  از حــیــث وج ایــــران  را در  ــــت  عــمــلــکــرد دول   
ارزیابی  چگونه  اقتدارگرایانه  یا  دموکراسی خواهانه 
کرونا در این زمینه برای ما چیست؟ می کنید؟ درس 

دریــافــت  و  نــظــارت  ــرا،  اجــ تصمیم،  ــارزاده:  ــفـ صـ
مداخله  شــفــاف  پــروســه  اصـــالح،  به منظور  بــازخــورد 

کرونا  جنس  از  بــحــران هــایــی  مــدیــریــت  در  کمیت  حا
کندگی هفته های نخست،  است. در ایران علی رغم پرا
با  و  شد  ایجاد  اضــطــرار  به  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 
رئیس جمهور،  شخص  حضور  بر  مبنی  رهبری  کید  تأ
توجه  نکته مهم،  رفت.  کار پیش  عالی ترین سطح  در 
به هیچ وجه  زیــرا  اســت؛  کشور  هر  بومی  مقتضیات  به 
نمی توان الگوی واحدی از نحوه مدیریت بحران برای 
کشوری مثل آلمان،  کرد. شاید در  همه دولت ها تجویز 
فدرالیسم به عنوان یکی از مدل های دموکراسی جواب 
دهد؛ اما همین مدل در آمریکا به اختالف شدید بین 
کار به مرجعیت  رئیس جمهور و فرمانداران ختم شود و 
قانون اساسی بکشد و در جایی دیگر ممکن است یک 
نهاد متمرکز و ملی و فرایند تصمیم گیری از مرکز، نتایج 

مطلوب تری به همراه داشته باشد. به نظر می رسد در 
ایران، نوع دوم سازگاری بیشتری با جامعه دارد.

سیستم  کــارآمــدی  که  پذیرفت  را  اصــل  ایــن  باید 
است.  قــوی  دولــِت  در  مــردم  رضایتمندی  و  سیاسی 
بلکه  دموکراتیک،  نه  و  اقتدارگرا  نه  لزومًا  قوی  دولــت 
دموکراسی  افــراطــی  تقدیس  اســت.  دو  ایــن  از  ترکیبی 
بدون آنکه به فرهنگ سیاسی و تجربه حکومت داری 
در ایران وقعی گذاشته شود، از آفات جریان روشنفکری 
گیر  فرا بحران  از  بعد  مــی رود  انتظار  که  است  کشور  در 
کرونا به ما آموخت  کرونا، دستخوش بازاندیشی شود. 
مداخله  انتظار  دولــتــشــان  از  مــردم  بــحــران هــا،  در  کــه 
را دارند و این نه تنها  جدی حتی توسل به قوه قهریه 
برای  چون  بلکه  نــدارد،  شهروندی  حقوق  با  منافاتی 
صیانت از سالمت و امنیت مردم است، حقوق اساسی 
گر دولتی تعلل ورزد و در  شهروندی را پاس مــی دارد. ا
انفعال  و  سستی  به  بیفتد،  زمان بر  بوروکراسی  گیرودار 

شناخته خواهد شد.

  سخن پایانی:
یا  دمــوکــراتــیــک  سیاسی  نــظــام هــای  صـــفـــارزاده: 
این  بــا  مواجهه  در  معایبی  و  مــزایــا  یــک  هــر  اقــتــدارگــرا 
به عنوان  چین  همان طورکه  دارنــد.  همه گیر  بیماری 
کشوری با رژیم اقتدارگرا در مهار ویروس توفیق داشته، 
به عنوان  نیز  جنوبی  کــره  یــا  نیوزیلند  چــون  کــشــوری 
از  همچنین،  بــوده انــد.  موفق  دموکراتیک  کشورهای 
کرونا به وضعیت اضطرار  که بحران ناشی از ویروس  آنجا 
انجامیده است، ما نه با وضعی عادی بلکه با وضعیتی 
تصمیم  است.  سیاسی  تصمیم  نیازمند  که  مواجهیم 
بستگی  سیاسی  نظام  نــوع  به  آنکه  از  بیش  سیاسی 
کمیت  حا اراده  و  فضیلت  تــوانــایــی،  بــه  باشد  داشــتــه 
با  ــرا مــی تــوانــد  ــدارگ ــت اق اســـت. یــک سیستم  وابــســتــه 
کمی  کند یا حا کمیتی فضیلت مند مانند چین عمل  حا
که همچون ترکیه اقدام  سست و ضعیف داشته باشد 
نیز  دموکراتیک  کشورهای  مــورد  در  را  همین  نماید. 
و  مـــردم  سیاسی  فرهنگ  ــــران،  ای در  گــفــت.  مــی تــوان 
تجربه  و  قــومــی  و  جمعیتی  بــافــت  ــه عــالوه  ب نخبگان 
دولت  یک  که  اســت  آن  از  کی  حا حکمرانی،  سده ها 
کشور به ویژه  نیرومند و منسجم قابلیت بهتری در اداره 
در خالل بحران ها دارد. این به معنای افتادن در دام 
همبستگی  ضرورت  بلکه  نیست،  تمامیت خواه  دولت 
بر  دولــت  تسلط  بابت  مــردم  آسودگی  و  کمه  حا هیئت 

گوشزد می کند. اوضاع را 
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