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«نظرسنجی موسسه دالیا آلمان 1از شهروندان ایرانی درباره دموکراسی و بحران کرونا در ایران»
● روش :مصاحبه تلفنی با  1032بزرگسال
● تاريخ اجرا 1 :تا  14خرداد 1399
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● تاريخ انتشار  26 :خرداد 1399

■ در اين نظرسنجی از پاسخگويان پرسيده شده است« :آيا کشور شما ،دموکراتيک است؟»

نتایج 54 :درصد از پاسخگويان ،بر اين باورند ایران غیر دموکراتیک است و  28درصد ،معتقدند ایران

کشوری دموکراتیک است 18 .درصد از پاسخگويان نيز به اين سؤال پاسخی ندادهاند( .نمودار )1

نمودار  .1نظر پاسخگویان در خصوص دموکراتیک بودن ایران (درصد)
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1. Dalia Research
 .2ترجمه اين نظرسنجی به معنی تأييد يافتههاي آن از سوي مرکز تحقيقات نيست.
3. https://daliaresearch.com/
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■ از پاسخگويان پرسيده شده است« :آيا شبکههاي اجتماعی تأثير مثبتی برر دموکراسری در کشرور شرما داشرته
است؟»
نتایج 65 :درصد از پاسخگويان ،تأثیر مثبت شبکههای اجتماعی بر دموکراسی در ایران تأیید کردهاند و
 9درصد ،بر اين باورند شبکههای اجتماعی بر دموکراسی در ایران تأثیر منفی داشته است 26 .درصد از
پاسخگويان نيز به اين سؤال پاسخی ندادهاند( .نمودار )2

نمودار  .2نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر مثبت شبکههای اجتماعی بر دموکراسی در ایران (درصد)
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■ از پاسخگويان پرسيده شده است« :تا چه ميزان کشور شما و همچنين آمريکا و چين در مديريت بحران کرونرا
خوب عمل کردهاند؟»
نتایج 68 :درصد از پاسخگويان بر اين باورند که چین ،عملکرد خوبی در مدیریت بحران کرونا داشته است.
 57درصد اظهار داشتند که ایران عملکرد خوبی در مديريت اين بحران از خود نشان داده و  35درصد از
1
پاسخگويان معتقدند که آمریکا عملکرد خوبی در مديريت بحران کرونا داشته است( .نمودار )3

نمودار  .3نظر پاسخگویان در خصوص عملکرد ایران ،چین و آمریکا در مدیریت بحران کرونا (درصد)
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 .1درصدها تجميعی نيستند.
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نکته اول :درباره دموکراسی و بحران کرونا در ایران
در مورد ارتباط نوع نگرش ايدئولوژيهاي سياسی به مسئله بيماري و بهداشت انسان ،طبق اين نظرسنجی به نظر
میرسد هر چه درجه دموکراسی در کشورها افزون شود میبايست آمار شفافتر و بيشتري ارائه شود.اما در مواجهه
با بحران کرونا ،تفاوت معناداري ميان رژيمها و ايدئولوژيهاي سياسی وجود نداشت .دولتهاي دموکراتيک
درجات مختلفی از توانايی در مقابله با بحران کرونا را از خود نشان دادهاند ،از ايتاليا و اسپانيا و بهويژه آمريکا با
تعداد مبتاليان و فوتشدگان بسيار باال تا کشورهايی مانند ايسلند ،فنالند ،نروژ ،تايوان و کره جنوبی با عملکردي
موفق ،همگی نظامهاي دموکراتيک دارند .لذا مجموعهاي از عوامل فراتر از نوع حکومت يک کشور ،در اين فرايند
مؤثر است و ميزان کارآمدي نظامها بسيار بيشتر از ساختار آنها ،در شکست دادن ويروس کرونا تأثير داشته است.
نکته دوم :تأثیر مثبت شبکههای اجتماعی بر دموکراسی در ایران
با توجه به نتايج محتمل نظرسنجی ،شبکههاي اجتماعی سياست جديدي را صورتبندي نموده است که در
راستاي دموکراسی سازي ،اثرات منفی و مثبت داشته است ،از يکسو پوپوليسم فنی ايجاد کرده است اما از سوي
ديگر با افزايش آگاهی ،ارتباط مردم با دولت و شفافيت در همه امور را ايجاد و دموکراسیهاي نوين همچون
دموکراسی خانوادگی و اجتماعی نيز شکلگرفته است .لذا در ايران با تأکيد بر مؤلفههاي آگاهی ،مشارکت ،تحول
در رابطه جامعه و دولت ،ايجاد شبکه اجتماعی تأثيرات خاص در دموکراسی همچون خصوصی شدن بسياري از
امور فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي و سياسی نيز شده است.
نکته سوم :در خصوص عملکرد ایران ،چین و آمریکا در مدیریت بحران کرونا
به دليل ترديد ترامپ براي جدي گرفتن همهگيري بيماري کوويد  ،19بسياري از محافظهکاران به اين نکته تأکيد
میکنند که آمريکا دچار بحران نيست و اصرار دارند که وحشت پيرامون ويروس را نقشه دموکراتها براي شکست
ترامپ تفسير کنند .چين تالش کرده ،خود را الگوي جهانی مقابله با اين ويروس نشان دهد و اينکه ويروس کرونا
ابتدا در اين کشور بوده را کماهميت بخواند .روسيه نيز از اين نقص عملکرد سياسی و اختالف اجتماعی کشورهاي
دموکراتيک بهره گرفته است .هردوي اين کشورها آمريکا را هدف قرار داده و تالش آنها به طرز خطرناکی با
خود سياست آمريکا درهمآميخته شده است .سياست تفرقهآميزيکه تالش دارد با طرح مسائلی مانند دخالت
خارجی در انتخابات آمريکا ،مشروعيت نهادهاي آمريکا را زير سؤال ببرد .اما بخش مهمی از اين جريان رسانهاي
در غرب با هدف تبليغ عليه چين بهعنوان مهمترين رقيب اياالتمتحده به راه افتاده است.
اعمال و اجراي سنگينترين تحريمها از سوي آمريکا عليرغم مخالفت عمومی جامعه بينالملل ازجمله چين،
فقدان دارو و تجهيزات و کيتهاي تشخيص ويروس ،امتناع آمريکا از اعطاي تسهيالت  5ميليارد دالري صندوق
بينالمللی پول ،جمهوري اسالمی ايران را در سختترين شرايط ،مقابله با ويروس کرونا قرار داد .اما به اذعان
بسياري از رسانهها و متخصصان حوزه سالمت ،اقدامات عليه اين ويروس توسط ايران بهمراتب از آمريکا ،بهتر
بوده است .در کشورهاي دموکراتيک بحرانهايی عظيم همچون قحطی يا مرگومير ناشی از بيماريهاي
اپيدميک بايد کمتر رخ دهد زيرا رهبران آنها هميشه خود را در مقابل انتخاب مردم میبينند و مجبورند اقدام
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مناسبی را براي جامعه انجام دهند ،اما کرونا واقعيت ديگري همچون غارت فروشگاهها و مرگومير باال در
کشورهاي دموکراتيک را نشان داد.
در خاتمه به نظر میرسد ،توجه به تقويت اصل چندجانبهگرايی و حمايت کشورهايی همچون چين ،روسيه و ايران
در کنار همزمانی با پيامدهاي همهگيري کرونا ،هر اميدي که نظم بينالمللی ليبرال قادر به نجات خود در
سالهاي آينده باشد ،را کمرنگ نموده است.
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