
 

 

 

 ذهاب تا پاندمی کروناحکمرانی در بحران؛ از زلزله سرپل

 
 به: سازمان مدیریت بحران کشور

 ای و مدیریت بحران منطقه -، پژوهشگر مطالعات شهری1از: محسن شبستر

 خالصه مدیریتی
د است. ذهن های متعدتاریخ کهن بشر و خصوصًا تاریخ معاصر کشورمان سرشار از رویارویی با بحران
شار از تجربه بحران سر سکونت دارند  سانی تک تک افرادی که در این پهنه از جهان  های طبیعی و ان

شده و تا بحال این تجربه گران شفاهی بیان  صورت  ست که تنها ب شده ا سنگ مکتوب و گردآوری ن
وانه عل ی های بدون پشتتتتگیریگواه تاریخ، عدم کفایت در مواجهه با بحران و تصتتت ی  بهاستتتت. 

به بحران بعدی موکول و ک افی یت )حک رانی در تعلیق(  به مدیر ها در زمان اوح بحران  الستتتابق تن
های غیرقابل جبرانی را به جامعه تح یل گردد. این نوع از برخوردها، آسیبآزمون و خطایی تبدیل می

ست. از ساز است بوده آن بدنبال عل ی جامعه جهان، در کرونا ویروس شیوع ابتدای کرده ا  کار و تا 
 و کشتتتم ن اید را آن محیطیزیستتتت و اجت اعی، اقتصتتتادی، تأثیرات بی اری، گستتتتری این

ستای در هاییسیاست کنند. گزاری پیش رو به دنبال تحلیل  اتخاذ بی اری این با سازگاری و بهبود را
ها را با مشکالت زیادی گذاری دولت است که در فرآیند حک رانی شهری، مهار بحرانابعادی از سیاست

صله ست فا سیا شخص  ست. به طور م گذاری اجت اعی در بحران پاندمیک کرونا یکی از مواجه کرده ا
شیوع این ترین مواردی است که میمه  توان در صورت اجرای صحیح و به موقع آن تا حد زیادی از 

شاهد این مدعا تجارب جهانی ست و مرگ و میر را کاهش داد.  های دور و نزدیک در سال بی اری کا
جهان و داخل کشور است. کرونا اولین بحران اپیدمیک نبوده و آخرین آن نیز نخواهد بود. در مواجهه 

شند و به یکباره حیرتبا بحران شهرها نباید بدون برنامه با شهرها تنها های بعدی،  شوند. چرا که  زده 
ذهاب در طی ا ه  باید کارآمد باشند. شهر سرپلهشوند، بلکه در بحرانبرای مواقع عادی ساخته ن ی

شته بحران سال گذ ست که به دالیل مختلم به فاجعه تبدیل سه  سر نهاده ا شت  های متعددی را پ
شدید آن به دلیل ناکارامدی در حک رانی به فاجعه سرپل 1396اند. زلزله آبان اه شده ذهاب و تخریب 

روانی و ... آن هنوز ه  پابرجاستتت. ستتیل  -ادی، روحیتبدیل شتتد. چنان که تبعات اجت اعی، اقتصتت
نیز به نوبه خود چالشی جدی برای حک رانی شهری بود که باعث غافلگیری مردم و  1398فروردین ماه 
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های مختلم ای دیگر الیهمسئوالن شد. در نهایت بحران کرونا نیز با مشکالت مختص به خود، به گونه
 ه است. نظام حک رانی را به چالش کشید

 وضعیت موجود
های چند ماه در بحران که اکثریت جهان را درگیر کرده استتت، طبق مشتتاهدات انجام شتتده و بررستتی

جه نوع حک رانی و  مده در کشتتتور، نتی به وجود آ فت بخش اعظ  شتتترایج  ید گ با ته،  گذشتتت
ست ساس وگذاریسیا شرایج ح ست که  ست. این درحالی ا  های دولت در زمینه مدیریت بحران ا

سبب ویروس سان و طبیعت به  شدار امنیت شکننده کنونی در تقاطع تاریخی ان  در ملی را کرونا، ه
نظام  هایمحک زدن زیرساخت برای ع لی آزمونی ه زمان و آورده است بصدا در کشورها از بسیاری

سالمت شت و  صوص کادر بهدا سوب مقابله با بحران و بخ شت می مح سازمان جهانی بهدا شود. 
ها را مشتتروب به مالحظه ابعاد های نگهداشتتت ستتالمت، پیشتتگیری و درمان بی اریی برنامهکارآمد

داند. به این ترتیب، می« انستتان یکرارچه»ها، ذیل مفهوم زیستتتی، روانی، اجت اعی و معنوی انستتان
به  رسد اگر مدیریت بحران و دفاع از سالمت و امنیت انسانی را معطوفلوحانه به نظر میبسیار ساده

سیست  بهداشت و درمان یک کشور یا منطقه دانست، زیرا با وجود جان فشانی این طیم، سازو کار 
سایی و  شنا ست که بدون  ضوعی چندبعدی و پیچیده ا شور مو ستاها در یک ک شهرها و رو دفاع از 

ای بخصتتتوص در کشتتتور ما، امری عبث قبیله -فرهنگی و قومی -های اجت اعییکرارچه کردن شتتتبکه
گردد که پتانسیل قدرت ندی دارند ن اید و موجب تحلیل رفتن قوای روحی و جس ی نیروهایی میمی

اما انرژی ایشتتتان در جهت اشتتتتباه به کار گرفته شتتتده و گاهًا ستتتبب خلل در کار ستتتایر نیروهای 
شود. در حالی که در حل بحران باید سطح محلی شرایج رسان در شرایج حساس و بحرانی میخدمات
های های مختلم باالدست هستند که با نسخهاری را به سطوح باالدستی اعالم کند، این دستگاهاضطر

ستانی و خود، آب در هاون می ست )ا سطوح فرود سان  شنا کوبند و بدون در نظر گرفتن نظرات کار
بحران گرایی ن ایند که با واقعیت فاصله دارد و این عدم شفافیت، تقلیلشهری( آمارهایی را اعالم می

ضد و نقیض دولتی را باور ن یرا دامن می شرایج مردم اخبار و اطالعات  شتر بر زند. در این  کنند و بی
گرایی، تا افراد زیادی درگیر مسأله نشوند و آسیب زنند چرا که به دلیل روحیه عینیتخیالی میطبل بی

ستتنده به بررستتی آن پرداخته کند. در ن ونه کوچکی که نوینبینند کستتی آن را مشتتکل حاد تلقی ن ی
شهری می ست  حاک یتی  سی ساختار نهادی و  ضعم در  ست،  شی از برنامها شد که نا سئول با ریزی م

ساختار دولتی حاک  و نظام  ضعم در  ست.  سله مراتبی )باال به پایین( ا سل محور )نه مردم محور( و 
سیبقی ومیتی در برنامه صلی آ شوری، دلیل ا سطوح مختلم ک ساختپذیریزی  ها در ری مردم و زیر

زمان هر بحرانی استتت. ویروس کرونا بیش از پیش نشتتان داد که چگونه عدم شتتفافیت و ناکارامدی 
شبکه شبکههای موجود در جامعه را دچار بحران میدولت،  ستفاده از این  ها در حفاظت کند و بجای ا

ن اید. موارد گفته شده ریشه در فقدان یاز مردم و کنترل بحران، بیشتر آنها را دچار تفرق و فروپاشی م
های حک روایی های مختلم ستترزمینی دارد. بررستتی شتتاخصدر الیه« حک روایی»ستتازی فرایند پیاده

شاخص ضعم و ک بود این  ست. حک روایی یک فرایند پویا شهری در مطالعات مختلم حاکی از  ها
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سان را گر د ه  ج ع و بسیج کرده تا هدف غایی که است که ارکان مختلم اثرگذار بر محیج زندگی ان
نا تعالی ه ه جانبه افراد استتتت فراه  گردد. مفهوم  ماهيت تواندحك راني یا حک روایی می ه ا

ست؛ اه يت حائز نكاتي مبين رهگذر از اين و كند منعكس بهتر را كنوني جوامع پيچيدة ست ا  نخ
 گذشته آن( ه انند سنتي معناي )در حكومت شده است كه منجر ايده اين گستری و رشد به آنكه
سخگويي به قادر ست. پا سائل حل به قادر كنوني ايام در سخن، حكومت ديگر به ني  در پيچيده م
ست. ع ومي امور ادارة سخ و راهكار ارائه به منظور كه حقيقت دوم، اين ني سب به پا سائلي متنا  م
 حوزه در هاي دولتهزينه بار كاهش يبرا نيز و اجت اعي تبعيض و محروميت نابرابري، فقر، مانند

 هايگروه مدني و جامعه به اقدام ظرفيت و اقتدار از بخشتتي واگذاری خدمات، تأمين و اجت اع
شي با تجربيات خود زندگي شرايج با مطابق منطقه هر مردم ن ايد.مي ضروري نيز اجت اعي  در ارز

را  آنان اعت اد آنها به نهادن ارح و تجربيات و دانش اين از استفاده كنند.مي مختلم كسب هايزمينه
 و عل ي حذف نظرات منزله به مردم دانش و نظرات از استتتفاده و دهدمي افزايش ه كاري براي

شناسي  كننده تعيين كه است اين نظرات ارائه زمان و بخش دو اين تلفيق چگونگي بلكه نيست كار
جریان قرنطینه به موقع دچار اشتتباه ستاختاری گیری در بحران کشتور در باشتد. نهادهای تصت ی مي

شوری، خدمات شکری و ک سازماندهی نیروهای امدادی ل س نشدند. عدم  سان،  شته ر ها)نادیده انگا
شرایج بحرانی را بحرانی ست. هر نیرویی که در زمان بحران بدون ه اهنگی چرخه شدند(،  تر ن وده ا

گردد. زده میوجب اختالل بزرگتر در ستتیستتت  بحرانمدیریت بحران اقدامی خودستترانه انجام دهد، م
ها، توجیه به موقع ت امی نیروهای الزمه این کار و نیل به هدف حفاظت از ستتالمت و امنیت انستتان

رستتتان استتتت و باید از دخالت نابجای افرادی که تخصتتتص الزم در مدیریت بحران را ندارد، ک ک
اندهی نیروها صورت گیرد. چنانکه ث ره این وضعیت را جلوگیری شده و برخورد قاطعانه از جانب فرم

شبکهدیده و چشیده سریع اتاقای . با ه کاری  های فکر در سطوح محلی و های غیررس ی و تشکیل 
ص ی  ستی ت سطوح باالد سطح جامعه درگیر با بحران به  ترین اقدامات گیری از مه انتقال گزاری از 

سازمانهکنترل بحران است. اگر وزارتخانه تر اعالم خطر کرده های دولتی سطح کشور چند روز قبلا و 
داشتتتند، شتتیوع ستتازی اطالعات مربوب به ویروس کرونا اهت ام میشتتدند و در شتتفافو تعطیل می

افتاد. ضتتتعم در پاستتتخگویی دولت به مردم در مورد احتکار وستتتایل ویروس به ستتترعت اتفاق ن ی
ز فقدان حک روایی استتت. در حقیقت باری را که باید دولت با بهداشتتتی و ضتتدعفونی از ن ودهای بار

گذاشتتت، امروز و در آینده باید چند برابر پرداخت کند و هزینه بستتیار ک تر بر دوی اقتصتتاد خود می
های فیزیکی ذهاب که تخریبشوند. با وجود تجربه زلزله در شهر سرپلهای بیشتری ه  قربانی انسان

هر پابرجا و عیان است، هیچگونه مستندسازی از آن وجود ندارد یا به صورتی آن هنوز در جای جای ش
نیست که بتوان به آن دسترسی داشت. عالح حادثه قبل از اتفاق و اینکه اگر درد نبود ه  باید به فکر 

های شتتتهری ما قرار گرفته و از تک تک آن بود، بایستتتتی ستتترلوحه مدیریت بحران و دفاع از حوزه
سرپلهای تجربه شود.  ستفاده  شته ا  بوده ایران شهر ترینزدهبحران اخیر سال دو در طی ذهابگذ

لرزه را تجربه هزارن پس 1398تا فروردین  1396ریشتتتتری آبان اه  3/7استتتت؛ بدین معنی که از زلزله 
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ست. عالوه بر لرزی زمین، انواع پس صادیلرزهکرده ا شدید اقت ه اجت اعی و فرهنگی را نیز تجرب -ها 
سیطره این پسکرده و تا ده سال در   1398ها و تحت تأثیر تبعات آن خواهد بود. در فروردین لرزهها 

له بار دیگر غافلگیر شتتتده و ستتتیلنیز مردم زلز یب مجدد اموال و زده کانکس نشتتتین  زدگی و تخر
 صتتلحا 1396زلزلۀ آبان اه  هایشتتان ه  در کارنامه زندگی پرمشتتقت ایشتتان ثبت شتتد. تبعاتجان

سل شی بلکه نبود زیرزمین هایشکاف و هاگ سال تبعات از نا شت   خان انی،بی تح یلی، جنگ ه
شینی، شدگی، طرد بیکاری، و فقر اجت اعی، نابرابری و تبعیض اجت اعی، هایگسست آوارگی،  مرزن
صل مناطق این در امنیت فقدان حال عین در و بودن امنیتی  دهاینها و هاارگان ناکارآمدی و نیز حا
بود. لذا  بحران و بالیا مدیریت و خودمراقبتی آوری،تاب توان ندستتازی، امور آموزشتتی، به مرتبج

رخدادهای طبیعی مانند ستتیل و زلزله یا رخدادهایی که با نظام ستتالمت مرتبج هستتتند، با توجه به 
ر در شتترایج های امنیتی را دارند. رابطه دولت و ملت اگشتتدت آنها پتانستتیل تبدیل شتتدن به بحران

دیده باز کند و تواند به قالب ح ایتی تبدیل شده و گره از زندگی افراد آسیباضطرار ه سو نباشد ن ی
ساس اتحاد و یکرارچگی به نفرت و تفرق می شده و اح گراید. آنگاه رابطه مردم و دولت از اتحاد دور 

ستان شتر ویروس کرونا در ت امی ا شیوع بی شور، هیچ منبع تا جایی که با توجه به  شهرهای ک ها و 
ای که بتواند به ت امی نیازها و ستتوتالت مردم پاستتخ دهد در دستتترس نیستتت و دقیق و یکرارچه

سته و گریخته اخبارهای مبه  در مورد این ویروس را به مردم شبکه صورت ج های مختلم مجازی به 
صاحبهمنتقل می صورت گرفته با مردم زلزلهکنند. طبق م سهای  شتی و رپلزده  شکالت معی ذهاب، م

روانی ناشی از زلزله در بحران کرونا به علت تعطیلی مشاغل، چند برابر شده و فشارهای روحی  -روحی
و اقتصتتادی زیادی را به مردم وارد کرده استتت. قرنطینه ستتطح شتتهر جدی گرفته نشتتد و بستتیاری از 

نکات بهداشتتتی خیلی ک  رعایت  مشتتاغل پرخطر بدون توجه به هشتتدارها به فعالیت ادامه داده و
شهر قرنطینه را جدی نگرفتند. تحصیل کرده گردد.می ساکن در  شتر مردم  شتر رعایت کردند و بی ها بی

کسب درآمد برای اقشار ضعیم از مه ترین دالیلی است که خطرات و پیامدهای ناگواری را به ه راه 
یامدهای روحی ن -روانی و اقتصتتتادی -دارد. پ به مراتب خطرناکاجت اعی کرو تر از خود ویروس و ا 

 تبعات جس ی آن برای ع وم مردم  است. 

 هاتوصیه
شان می ضر ن شیوه حک رانی حال حا صورت گرفته داخلی در ساختار مطالعات  دهد که، الگوی جاری 

شتن ت ام امکانات و  ست دا سر طیم دولت با در د ست. در یک  شور دوجهی )االکلنگی( ا مدیریتی ک
ستند که هدف برنامهقدرت و د سر دیگر طیم مردمی ه ساختار ریزی مت رکز قرار میر  گیرند. در این 

ها( نیاز است تا ساختار دو وجهی غالب تعدیل شده ها و س نای )شبکهناکارآمد، به نهادهای واسطه
شکل از دولت سه وجهی مت ساختاری  س ت  ساختار،  -ملت -و به  نهادهای مدنی حرکت کند. در این 

ص ی ردمحوری و دوقطبیف شارکت ع ومی و خردج عی گرایی نظام ت گیری موجود، جای خود را به م
سج، می ستری نهادهای وا ست. به این ترتیب گ سجام اجت اعی ا ستاور آن یکرارچگی و ان دهد و د

سب و تعادل اجت اعی را در میان نهادهای جامعه پدید می ساخت نقشتنا سئولیتآورد و  ها ها و م
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یابد. کار ما به عنوان عضتتو تر و ت رکززدایی بیشتتتر ستتوق میاین شتترایج به ستت ت توزیع عادالنهدر 

جستت ی  -کوچکی از جامعه دانشتتگاهی تالی برای نیل به این مه  استتت. حال باید شتترایج روحی
شتتهروندان را در پستتاکرونا مد نظر قرار دهی  که یک مرحله پس از شتترایج بحرانی استتت و نیازمند 

جویی و اقدامات بهینه و دقیق اجت اعی است. تجربه این مورد نیز در مرحله پسازلزله کرمانشاه با چاره
سرپل شهر  شته )فروردین مرکزیت  سال گذ سیل  سا شرایج، 98ذهاب و پ ست. لذا در این  ساز ا ( کار

ه ای و ستتنجش و ارزیابی آن برای رستتیدن به ستتکویی اجت اعی و یکرارچه کمنطقه -حک رانی شتتهری
حک ران بتواند در موارد بحرانی به راحتی به آن اتکا کند، نیاز امروز و فردای کشور است.


