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بحران کرونا

مــدیــریــت بــحــران بــه وج ــود آورده بــاشــنــد؛ ام ــا خــود

سقوط هواپیما و مسائلی ازایندست این بار نیز تکرار

حمایت کامل معظم له دارد و چه چیزی ارزشمندتر

میتواند دســتــاوردی به حساب آیــد که بر اســاس آن

شد و با تنها گذاشتن وزیر بهداشت بهعنوان رئیس

از ایــن پشتوانه بــرای یک فرمانده میدان در عبور از

بتوان چارچوب مــدون و منسجمی بــرای مواجهه با

ستاد ملی مقابله بــا کــرونــا ،صــدای اعــتــراض اف ــراد و

بحران! ضمن اینکه با فرمان فرماندهی معظم کل قوا

چنین شرایطی فراهم کرد .البته بستگی دارد به اینکه

جریانات مختلف سیاسی را درآورد.

مبنی بر حضور و مساعدت حدا کثری نیروهای مسلح،

پس از عبور از بحران کرونا بازتعریف و بازسازی مدیریت

درســت در روزه ــای اولــیــه بــحــران ،رهبر فــرزانــه و

بحران را فراموش نکنیم .چگونگی پایان یافتن بحران

حکیم انقالب در پیامی تلویزیونی در دفتر کار شخصی

و عــادیســازی شرایط نیز از اهمیت زیــادی برخوردار

بــا حــضــور دکــتــر مــرنــدی ،اع ــام کــردنــد کــه در جریان

است؛ درک زمان شروع بحران همانقدر مهم است

خدمات جامعه سالمت هستند و در فضایی متفاوت

یــک نکته مـهــم« ،همبستگی یــا ش ـکــاف» در

که درک زمان اعالم شرایط پایان آن اهمیت دارد.

و صمیمی نسبت به آنان ابراز تفقد کردند .این پیام

اثــر ایــن بحران اســت؛ به نظر شما مناسبات میان

محبتآمیز که نشان از توجه و حمایت معظم له از

حکومت و جامعه به چه سمتی پیش خواهد رفت؟

بـ هطــورکـلــی نـقــش ره ـبــری سـیــاســی در خــال

وزیــر بهداشت و خــانــواده بهداشت و درمــان داشت

آق ــا مــحــمــدی :تــأثــیــر شــیــوع کــرونــا بــر مناسبات

نهــا تــا چــه انـ ــدازه اهـمـیــت دارد؟ در ای ــران
ب ـحــرا 

موجب دلگرمی و ادامه فعالیت وزیر و دستاندرکاران

حکومت و جامعه بستگی تــام به چگونگی مدیریت

وضعیت چگونه بود؟

عرصه سالمت و مــبــارزه بــا کــرونــا شــد .پاسخ وزیــر به

ایــن بــحــران و چگونگی اقــنــاع افــکــار عمومی جامعه

فــخــاری :رهــبــری سیاسی از نقشهای مهم در

پــیــام مالطفتآمیز رهــبــر انــقــاب نــشــان داد کــه وزیــر

دارد .بــه عبارتی چگونگی عبور از وضعیت موجود

گردنههای تاریخی و حوادث اجتماعی شرایط بحرانی

هــم حــضــور بهموقع ایــن کــوه اســتــوار را در پشت سر

میتواند موجب تقویت اعتماد عمومی و مشروعیت

اســت .در واقــع رهبری سیاسی در بحران ،امر بسیار

خود و همکارانش درک کــرده اســت .حضرت آیتاهلل

سیاسی حکومت شــود یا برعکس .همانطور که در

دش ــواری اســت؛ آنهــم زمــانــی کــه بــازیــگــران سیاسی

خامنهای (مدظله) به معنای تمام و کمال ،نقش

پاسخ به پرسش نخست گفته شــد ،اوایــل به دلیل

بسیاری در سطوح و بخشهای مختلف حا کمیت

رهبری و هدایت قلوب را انجام داد؛ چرا که در صورت

ایــنــکــه مــدیــریــت مــتــأخــر و متناقضی در مــواجــهــه با

دخــیــل هستند .آنه ــا دربـ ــاره م ــوارد ذیــل اخــتــیــار و

عدم همراهی ایشان با بدنه نظام سالمت به هر دلیلی

بحران مشاهده میشد ،جامعه احساس میکرد که

مسئولیت دارند:

ازجمله القائات امپراتوریهای رسانهای نظام سلطه،

جدیت الزم در ایــن خصوص وجــود نــدارد و برخی از

● بهکارگیری اطالعات برای فهم بهتر بحران؛
● تصمیمگیری راهبردی برای حل بحران؛

فاجعهای ملی به وقــوع میپیوست .مکاتبات وزیر

مــردم در مواقعی خواهان قرنطینه سراسری بودند.

بهداشت با سایر مسئوالن و تذکرات اعتراضی و گهگاه

جالب این است که در میان مــردم کسانی هم کرونا

توأم با تهدید که «در صورت عدم رعایت ،به استحضار

را باور نداشتند و آن را ساخته و پرداخته عدهای تصور

رهبر انقالب خواهم رساند» ،نشان از قوت قلب وی به

میکردند که البته تعدادشان بسیار کمتر بود و تأثیر

● ســازمــاندهــی ســاخــتــارهــا و مــنــابــع دول ــت بــرای
عملیاتیسازی تصمیمات راهبردی؛
● نظارت بر اقدامات؛
● گرد هم آوردن بازیگران اجتماعی کلیدی برای
مشروعیت بخشیدن به تصمیمات و ترویج کنش
دستهجمعی؛
● کمک به مردم در طول بحران؛
● زمینهسازی اقدامات بیرون از دولت (کسبوکارها
و )...و اطالعرسانی به جامعه و روحیهبخشی به
آنها از طریق سازوکارهای اطالعرسانی تودهای.
همین اخــتــیــارات و مسئولیتهای ویــژه سبب
میشود که رهبری سیاسی در بحران بسیار حیاتی
باشد و میتوان گفت رهبران سیاسی بخشهایی از
جورچین مقابله با بحران را در اختیار دارند که دیگران
ندارند.
رویکرد رئیسجمهور در عدم پذیرش مسئولیت
و انتقال تعهدات بــه سایرین تحت عــنــوان تفویض
اختیار ،در تصمیمات و ح ــوادث پرتنش اجتماعی
همچون سقوط ارزش پــول ملی ،افــزایــش چند صد
درصدی قیمت بنزین ،افزایش قیمت اقالم خورا کی،

هم لجستیک و هم روحیه سربازان خط مقدم سالمت
را تقویت کرد.

اجتماعی و سیاسی خاصی نداشتند؛ امــا با گذشت
زمــان و شکلگیری مدیریت یکپارچه در مواجهه با

رویکرد رئیسجمهور 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 ازایندست این بار
نیز تکرار شد و با تنها گذاشتن
وزیر بهداشت بهعنوان رئیس
ستاد ملی مقابله با کرونا،
صدای اعتراض افراد و جریانات
مختلف سیاسی را درآورد.

کرونا این پیام به افکار عمومی داده شد که موضوع
از منظر حکومت اهمیت زیادی دارد و اقدامات الزم
در حال انجام است .این نکته زمانی پررنگتر شد که
مردم متوجه شدند که در سایر کشورها بهویژه ایاالت
متحده و اروپا کرونا بهشدت در حال گسترش است و
حتی این کشورها نتوانستهاند گسترش آن را کنترل
کنند و با چالشی جدی مواجه شدهاند.
در ادامـ ــه هــنــگــامـیکــه مــیــان عــمــلــکــرد ایـ ــران با
کشورهای مزبور مقایسه صورت گرفت ،پیام دیگری
منتقل شد مبنی بر اینکه عملکرد ایــران مثبت بوده
است و بحرانهای حاشیهای همچون کمبود مواد
ً
غذایی و هجوم به فروشگاهها در ایــران اصــا وجود
ندارد و کاالهای اساسی به میزان کافی وجود دارد .بر
این اساس رویکرد مربوط به مدیریت بحران بهسرعت
متحول و رضایت افکار عمومی احیا شد.
درب ــاره اقــنــاع افــکــار عمومی باید گفت کــه نقش
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