
ــه وجـــود آورده بــاشــنــد؛ امـــا خــود  ــحــران ب مــدیــریــت ب
آن  اســاس  بر  که  آیــد  به حساب  می تواند دســتــاوردی 
با  مواجهه  بــرای  منسجمی  و  مــدون  چارچوب  بتوان 
کرد. البته بستگی دارد به اینکه  چنین شرایطی فراهم 
کرونا بازتعریف و بازسازی مدیریت  پس از عبور از بحران 
بحران را فراموش نکنیم. چگونگی پایان یافتن بحران 
برخوردار  زیــادی  اهمیت  از  نیز  شرایط  عــادی ســازی  و 
است  مهم  همان قدر  بحران  شروع  زمان  درک  است؛ 

که درک زمان اعالم شرایط پایان آن اهمیت دارد.

  بــه طــورکــلــی نــقــش رهــبــری ســیــاســی در خــالل 
ایـــران  در  اهــمــیــت دارد؟  انــــدازه  ــا چــه  ت بــحــران هــا 

وضعیت چگونه بود؟
در  مهم  نقش های  از  سیاسی  رهــبــری  فــخــاری: 
گردنه های تاریخی و حوادث اجتماعی شرایط بحرانی 
بسیار  امر  بحران،  در  سیاسی  رهبری  واقــع  در  اســت. 
کــه بــازیــگــران سیاسی  دشـــواری اســت؛ آن هــم زمــانــی 
کمیت  حا مختلف  بخش های  و  سطوح  در  بسیاری 
ــاره مـــوارد ذیــل اخــتــیــار و  ــ دخــیــل هستند. آن هـــا درب

مسئولیت دارند:
به کارگیری اطالعات برای فهم بهتر بحران؛  ●

تصمیم گیری راهبردی برای حل بحران؛  ●
ســازمــان دهــی ســاخــتــارهــا و مــنــابــع دولـــت بــرای   ●

عملیاتی سازی تصمیمات راهبردی؛
نظارت بر اقدامات؛  ●

برای  کلیدی  اجتماعی  بازیگران  آوردن  هم  گرد   ●
کنش  مشروعیت بخشیدن به تصمیمات و ترویج 

دسته جمعی؛
کمک به مردم در طول بحران؛  ●

زمینه سازی اقدامات بیرون از دولت )کسب وکارها   ●
و...( و اطالع رسانی به جامعه و روحیه بخشی به 

آن ها از طریق سازوکارهای اطالع رسانی توده ای.
سبب  ویــژه  مسئولیت های  و  اخــتــیــارات  همین 
حیاتی  بسیار  بحران  در  سیاسی  رهبری  که  می شود 
از  بخش هایی  سیاسی  رهبران  گفت  می توان  و  باشد 
که دیگران  جورچین مقابله با بحران را در اختیار دارند 

ندارند.
مسئولیت  پذیرش  عدم  در  رئیس جمهور  رویکرد 
تفویض  عــنــوان  تحت  سایرین  بــه  تعهدات  انتقال  و 
اجتماعی  پرتنش  حـــوادث  و  تصمیمات  در  اختیار، 
صد  چند  افــزایــش  ملی،  پــول  ارزش  سقوط  همچون 
کی،  درصدی قیمت بنزین، افزایش قیمت اقالم خورا

سقوط هواپیما و مسائلی ازاین دست این بار نیز تکرار 
رئیس  به عنوان  بهداشت  وزیر  گذاشتن  تنها  با  و  شد 
و  افـــراد  اعــتــراض  صــدای  کــرونــا،  بــا  مقابله  ملی  ستاد 

جریانات مختلف سیاسی را درآورد.
درســت در روزهـــای اولــیــه بــحــران، رهبر فــرزانــه و 
کار شخصی  حکیم انقالب در پیامی تلویزیونی در دفتر 
کــه در جریان  کــردنــد  بــا حــضــور دکــتــر مــرنــدی، اعـــالم 
خدمات جامعه سالمت هستند و در فضایی متفاوت 
پیام  این  کردند.  تفقد  ابراز  آنان  به  و صمیمی نسبت 
از  له  معظم  حمایت  و  توجه  از  نشان  که  محبت آمیز 
داشت  درمــان  و  بهداشت  خــانــواده  و  بهداشت  وزیــر 
موجب دلگرمی و ادامه فعالیت وزیر و دست اندرکاران 
به  ــر  وزی پاسخ  کــرونــا شــد.  بــا  مــبــارزه  و  عرصه سالمت 
وزیــر  کــه  داد  نــشــان  انــقــالب  رهــبــر  مالطفت آمیز  پــیــام 
سر  پشت  در  را  اســتــوار  کــوه  ایــن  به موقع  حــضــور  هــم 
آیت اهلل  حضرت  اســت.  کــرده  درک  همکارانش  و  خود 
نقش  کمال،  و  تمام  معنای  به  )مدظله(  خامنه ای 
که در صورت  رهبری و هدایت قلوب را انجام داد؛ چرا
عدم همراهی ایشان با بدنه نظام سالمت به هر دلیلی 
ازجمله القائات امپراتوری های رسانه ای نظام سلطه، 
وزیر  مکاتبات  می پیوست.  وقــوع  به  ملی  فاجعه ای 
گهگاه  بهداشت با سایر مسئوالن و تذکرات اعتراضی و 
که »در صورت عدم رعایت، به استحضار  توأم با تهدید 
رهبر انقالب خواهم رساند«، نشان از قوت قلب وی به 

ارزشمندتر  چیزی  چه  و  دارد  له  معظم  کامل  حمایت 
از  عبور  در  میدان  فرمانده  یک  بــرای  پشتوانه  ایــن  از 
کل قوا  بحران! ضمن اینکه با فرمان فرماندهی معظم 
کثری نیروهای مسلح،  مبنی بر حضور و مساعدت حدا
هم لجستیک و هم روحیه سربازان خط مقدم سالمت 

کرد. را تقویت 

در  شــکــاف«  یــا  »همبستگی  مــهــم،  نکته  یــک    
میان  مناسبات  شما  نظر  به  اســت؛  بحران  ایــن  اثــر 
حکومت و جامعه به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
ــر مناسبات  ب ــا  ــرون ک تــأثــیــر شــیــوع  آقـــا مــحــمــدی: 
مدیریت  چگونگی  به  تــام  بستگی  جامعه  و  حکومت 
جامعه  عمومی  افــکــار  اقــنــاع  چگونگی  و  بــحــران  ایــن 
موجود  وضعیت  از  عبور  چگونگی  عبارتی  بــه  دارد. 
مشروعیت  و  عمومی  اعتماد  تقویت  موجب  می تواند 
در  که  همان طور  برعکس.  یا  شــود  حکومت  سیاسی 
دلیل  به  اوایــل  شــد،  گفته  نخست  پرسش  به  پاسخ 
با  مــواجــهــه  در  متناقضی  و  مــتــأخــر  مــدیــریــت  ایــنــکــه 
که  می کرد  احساس  جامعه  می شد،  مشاهده  بحران 
از  برخی  و  ــدارد  ن وجــود  خصوص  ایــن  در  الزم  جدیت 
بودند.  سراسری  قرنطینه  خواهان  مواقعی  در  مــردم 
کرونا  هم  کسانی  مــردم  میان  در  که  است  این  جالب 
را باور نداشتند و آن را ساخته و پرداخته عده ای تصور 
تأثیر  و  بود  کمتر  بسیار  تعدادشان  البته  که  می کردند 
گذشت  با  امــا  نداشتند؛  خاصی  سیاسی  و  اجتماعی 
با  مواجهه  در  یکپارچه  مدیریت  شکل گیری  و  زمــان 
موضوع  که  شد  داده  عمومی  افکار  به  پیام  این  کرونا 
الزم  اقدامات  و  دارد  زیادی  اهمیت  حکومت  منظر  از 
که  در حال انجام است. این نکته زمانی پررنگ تر شد 
کشورها به ویژه ایاالت  که در سایر  مردم متوجه شدند 
گسترش است و  کرونا به شدت در حال  متحده و اروپا 
کنترل  را  آن  گسترش  نتوانسته اند  کشورها  این  حتی 

کنند و با چالشی جدی مواجه شده اند.
در ادامــــه هــنــگــامــی کــه مــیــان عــمــلــکــرد ایــــران با 
دیگری  پیام  گرفت،  صورت  مقایسه  مزبور  کشورهای 
بوده  مثبت  ایــران  عملکرد  اینکه  بر  مبنی  شد  منتقل 
مواد  کمبود  همچون  حاشیه ای  بحران های  و  است 
وجود  اصــاًل  ــران  ای در  فروشگاه ها  به  هجوم  و  غذایی 
کافی وجود دارد. بر  کاالهای اساسی به میزان  ندارد و 
این اساس رویکرد مربوط به مدیریت بحران به سرعت 

متحول و رضایت افکار عمومی احیا شد.
نقش  کــه  گفت  باید  عمومی  افــکــار  اقــنــاع  دربـــاره 

رویکرد رئیس جمهور در عدم 
پذیرش مسئولیت و انتقال 

تعهدات به سایرین تحت عنوان 
تفویض اختیار، در تصمیمات 

و حوادث پرتنش اجتماعی 
همچون سقوط ارزش پول 

ملی، افزایش چند صد درصدی 
قیمت بنزین، افزایش قیمت 

اقالم خوراکی، سقوط هواپیما 
و مسائلی ازاین دست این بار 

نیز تکرار شد و با تنها گذاشتن 
وزیر بهداشت به عنوان رئیس 

ستاد ملی مقابله با کرونا، 
صدای اعتراض افراد و جریانات 

مختلف سیاسی را درآورد.
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