
قابل  انــدازه  چه  تا  بحران  با  ما  اولیه  مواجهه    
قبول بود؟

ــت در  کــه دول ایــن حقیقت وجــود دارد  فــخــاری: 
پیشگیری  بـــرای  مــؤثــری  ــات  ــدام اق نخست  ــای  روزهــ
حتی  نـــداد.  انــجــام  اپیدمی  شیوع  و  ویـــروس  ورود  از 
که در عوض سایر بخش های دولت  می توان مدعی شد 
که باید در خدمت منافع عمومی بودند، با ده ها مورد 
تضعیف نظام بهداشت و درمان روبه رو بودیم. شاهد 
و  سخنرانی ها  محتوای  و  برافروخته  چهره  ادعــا،  این 
به  اعــتــراض  در  رئیس جمهور  به  بهداشت  ــر  وزی نامه 
اقالم  گران فروشی  و  قاچاق  احتکار،  با  بــرخــورد  عــدم 
بهداشتی است و اینکه عوامل حوزه سالمت مجبورند 
کاالهای سالمت محور موردنیاز  در بازار به دنبال خرید 
سرزنش  ســزاوار  به شدت  دولــت  اینجا  تا  باشند.  خود 
است، آن هم نه فقط در قامت دولت روحانی، بلکه در 
گذشته و  که دست کم در سه دهه  کسانی  هیئت تمام 
را در دست  امور  زمام  از جنگ تحمیلی  از دوران پس 
که شاید جز  داشته اند. البته این حقیقت وجود دارد 
شمار اندکی از دانشمندان، هیچ کس ظهور این نوع از 
بیماری همه گیر را در ایران پیش بینی و حتی تصور هم 

نکرده بود.

نظام  عملکرد  ــا  ــرون ک ــحــران  ب ــا  ب مــواجــهــه  در    
کامی ها و عبرت ها  سیاسی را از حیث دستاوردها، نا
ــابــی  ارزی چــگــونــه  حــکــمــرانــی(  کیفیت  و  ــارآمـــدی  )کـ

گرد رݐ م�ی

کیفیت سیاست گذاری کرونا و  بحران 

می کنید؟
ــاره  درب قضاوت  کنونی  شرایط  در  محمدی:  آقــا 
زود  بسیار  کــرونــا  بــحــران  در  سیاسی  نــظــام  عملکرد 
گذشت زمان، با فاصله ای دورتر و نگاه  است و باید با 
کنون در  همه جانبه درباره آن به قضاوت نشست؛ زیرا ا
میانه راه مدیریت بحران هستیم و تا رسیدن به پایان 
مختلفی  عملکردهای  و  تصمیم ها  اســت  ممکن  آن 
داشته  نتایج  در  منفی  یا  مثبت  تأثیر  که  گیرد  صورت 

باشد.
کنونی،  بنابراین با توجه به این مسئله در شرایط 
کرد. اصواًل در مدیریت بحران  باید به چند نکته اشاره 
و  زمــان  ارزیابی  و  »شناخت  مسائل  مهم ترین  از  یکی 
مناسب«  مکان  و  زمــان  در  کنش  وا چگونگی  و  مکان 
عمومی  افکار  از  بخشی  ذهــن  در  مسئله  ایــن  اســت. 
مــورد  در  مکان  و  زمــان  شناخت  »آیــا  کــه  دارد  وجــود 
عبارت  به  خیر«؛  یا  است  بــوده  صحیح  کرونا  بیماری 
کنش  وا مــدیــران  و  سیاسی  تصمیم گیران  ــا  آی دیــگــر، 
این مسئله  به مسئله داشته اند؟  به موقع  و  متناسب 
ارتباط مستقیمی به چگونگی تصمیم گیری در فرایند 
که  معتقدند  برخی  و  دارد  نیز  کرونا  بحران  مدیریت 
کنش ها مناسب نبوده و تصمیم ها و اقدامات  زمان وا
زمینه  این  در  اســت.  گرفته  صــورت  دیرهنگام  جدی 
صورت  عمومی  افکار  اقناع  و  الزم  شفافیت  است  الزم 

گیرد.
کنیم  گر بخواهیم به دستاوردهای مسئله اشاره  ا

  دکتر ناصر فخاری و دکتر ابراهیم آقامحمدی

درگیر  کشورهای  سایر  با  کرونا  بحران  مدیریت  باید 
عملکرد  که  می دهد  نشان  مقایسه ها  شــود.  مقایسه 
کشورهای درگیر متناسب و مؤثر  ایران نسبت به بیشتر 
کنترل  بوده و به خوبی توانسته است، روند شیوع آن را 
این نکته چندان  گر چه در روزهــای نخست به  ا کند. 
توجهی نمی شد. از سوی دیگر وضعیت موجود نشان 
که ما هنوز در مدیریت بحران های این چنینی  می دهد 
الزم  و  نیافته ایم  دســت  تدوین شده ای  چارچوب  به 
است در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهیم تا در 

آینده دچار آشفتگی های مراحل اولیه نشویم.
مدیریت  در  مؤثر  نیروهای  به  مربوط  دیگر  نکته 
هنوز  اولیه  مراحل  در  می دهد،  نشان  که  است  کرونا 
کرونا  بــحــران  عمق  و  گستره  بــه  نسبت  تــردیــدهــایــی 
این  که رسیدن به تشخیص صحیح در  وجود داشت 
اظهارنظرهای  مــواقــعــی  در  و  کشید  طــول  خــصــوص 
گاه متضادی موجب آشفتگی در عملکردها  متناقض و 
که تریبون مشخصی برای تشریح وضعیت  می شد؛ چرا
و  تعیین  همچنین  نداشت.  وجــود  اطالعیه ها  نشر  و 
زمان بر  بحران  به  نسبت  کنش  وا نیروهای  هماهنگی 
تقسیم  تا  کشید  طــول  مدتی  عبارتی  به  اســت.  بــوده 
نیروهای  درمــان،  و  بهداشت  نیروهای  میان  وظایف 
گــیــرد؛  دولــتــی، نــیــروهــای نــظــامــی و مــردمــی صـــورت 
که در آن شرایط باعث از دست دادن فرصت  مسئله ای 

کرونا شد. مواجهه مؤثر با بحران 
در  مشکالتی  ــت  اس ممکن  گــرچــه  ا مسائل  ــن  ای

دکتر ناصر فخاری رئیس پژوهشکده دولت اسالمی و دکتر ابراهیم آقامحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه 
کارشناس در زمینه مباحث مربوط به سیاست گذاری دولت ها و روندهای حکمرانی به  ک است. این دو  ارا
کرونا  تحقیق و پژوهش مشغول هستند. در این میزگرد عملکرد نظام سیاسی در ایران در مقابله با بحران 

و الزامات مدیریت مطلوب بحران بررسی شده است.
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