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مقالهپژوهشی
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دریافت -1911/2/11 :پذیرش1911/6/22 :

چکیده
تایواندیرزمانییکیازببرهایتوسعهیافتۀشرقآسیاومدلاقتصادیوسیاسیی
توسعهبیودهاسیتوامیروزهنیی در رشیۀاشیورها-منیاق توسیعهیافتیۀتینعتی،
اقتصادیو سیاسیدنیااست.مبناوهدفاتلیاینپژوهش،تج ییهوتللییننقیش
بلرانبیماریهمهشیراروناییااوویید91اسیت.

دولتتایواندرمدیریتوانترل
تایواناززمانشروعاپیدمیاز ملهاشورهاییبودهاهمیدیریتمیوفقیدرزمینیۀ
انترلاینبیماریداشتهوتلسینبینالمللیرابرانگیختهاست.باو ودن دیکییبیه

سرزمیناتلیچین،تایوانبامدیریتمدبرانهوسیاستگذاریتیلی توانسیتهاسیت
بدونقرنطینۀهمگانی،بلرانرابخوبیمدیریتاند.بیرهمیینمبنیاپرسیشاساسیی
پژوهشایناستاهمهمتیریناامینموفقییتتجربیۀتیایواندرانتیرلومیدیریت
بیماریهمهشیراووید91چهبودهاست؟درپاسخبهپرسشپژوهش،مقالهبرمبنای
روشواااویتوتیفیبراینفیر تااییدمییانیدایهمکمرانییدمواراتیی و
شییفافسیاسیییدرتییایوانازقرییی  ییداییمییوزیسیاسییی(پولیتییی )ازمییوزی
سیاستگذاریتخصصی(پالیسی)،بااثانترلومدیریتبلرانپاندمیارونابیدون
قرنطینۀامومیشدهاست.

واژگانکلیدی:تایوان،سیاست،مکمرانی،تخصص،بیماریارونا

. 9استادیارشروهالومسیاسیدانشکدیمقوقوالومسیاسیدانشگاهفردوسیمشهد،مشهد،ایران
beidollahkhani@um.ac.ir
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مقدمه
ارونامعضالتوچشماندازهای دیدیبرایزندشیبشربو ودآوردهاست.بیماری

ازخانوادیبیماریهاینوعآنفوالن اباترایب دیدیازویروسمیوانی

ارونایااووید91
استاهپاندمیسریع وفراشیریداشتهاست.شیوعاین نوعازویروس،سب

زندشی و

تفکر را در ماههای  اخیر تغییر داده و شهروندان اشورهای مختلف را دچار چالشهای
سیاسی،اقتصادی،روانی،اخالقیوفلسفیفراوانیاردهاست.دراناراینمسائن،بیماری
ازللاظاقتصادیتاثیراتمخربزیادیبراقتصادبینالمللیشذاشتهواشورهای

اوید 91
مختلفرادچاربلراناردهاست.بااینو ودبرخیازاشورهاتوانستهاندباتجربۀقبلیو
برنامه ری ی تلی  ،بلران پاندمی ارونا را انترل و مدیریت انند .از میان دولتهای

مختلف،چنددولتخاصآسیاییموف بهانترلاینبیماریشدهاند؛ایناشورهاابارتند
از :سنگاپور ،اره  نوبی ،هنگ هنگ و تایوان .تایوان از  مله مواردی است اه تلسین
هانی همگان را نی برانگیخته است .شناسایی تایوان در ااثر اشورهای دنیا بر مبنای
چشماندازی دوفااتو (شناسایی موقت) است .با و ود شناسایی دوفااتوی تایوان در ااثر

اشورهایدنیا،9اینمنطقه ءاشورهایموف وتوسعهیافتۀدنیاملسوبمیشود.برهمین
مبنا،تایواناز ملهمناققیبودهاستاهدرمدیریتبلرانبیماریواشیردارارونا(اوید
) 91بسیارموف امناردهاست.تایوانموردمثبتیازمکمرانیخوباستاهازقری 
الم ،فناوری و مکمرانی دمواراتی

توانسته است ویروس ارونا را انترل اند و مورد

هانیقراربگیرد.متخصصانبیماریهایافونیومقاماتدولتیدرااثراشورهای

ستایش 
دنیابهدنبالمدیریتبلرانوانترلاینبیماریبودهاند.تایواناز ملهاشورهایموفقی

 .1تایوانباااثراشورهایب رگدنیاروابطسیاسیملدودیداردوتنهاچنداشوراوچ ،اینمنطقهرابهانوان
اشوربهرسمیتمی شناسند.هرچندامریکابهانوانب رشترینمامیاستقاللاینمنطقهشناختهمیشود.تایواندرااثر

دنیابرمبناینوایشناساییدوفااتو(موقت)بهرسمیتشناختهمیشود.ایننوعازشناساییبرمبنای

مناق واشورهای
رابطۀاشورموردنظرباچینتعریفمی شود.درتورتداشتنرابطهشستردهباچین،اشورهاازشناساییتایوانمتیبه

تورتدوفااتوخودداریمیانند.امابرخیازاشورهایغربیومتلدانایاالتمتلدهتایوانرابهتورتدوفااتوبه

رسمیت می شناسند .این به معنای استقالل اامن تایوان نیست ،چرا اه این اشور اضو سازمان ملن و دیگر نهادهای
المللینیست.امابرمبنایاینشناساییدوفااتو،تایوانمیتوانددربرخیازاشورهادفترنمایندشیویژیخاصخود


بین
راداشتهباشداهدرمکمنوایسفارتخانهامنمی اند.ااثرایندفاتر،نوایدفترفرهنگیواقتصادیهستنداهبهامور

سیاسینی میپردازند ( .)Taipei Economic and Cultural Officeباو ودروابطسیاسیملدودبااشورهای
یروابطشستردهایبااشورهایتوسعهیافتۀدنیادارد.

مختلف،تایوانازللاظاقتصادیوتجار
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استاهبامدیریتوانترلویروستوانستهاستتلفاتانسانیرابهپایینترینمدممکن
ااهشدهد.تجربۀاپیدمیسارسدرسال3003اه ان33نفرازتایوانیهاراشرفتو343
نفردیگرراتلتتاثیرقرارداد،بااثمدیریتوبرنامهری یتلی واقداماتآیندهنگرانۀ

تایوان شدهاست(.)McGregor, 2020مسئلهتایوان در نظام بینالملن نوایمعمای غیرقابن
من 9و دشوار است .شناسایی دوفااتوی این منطقه به انوان ی

اشور مستقن (به دلین

مخالفتچین)وادماضویتآندرسازمانملن،وضعیتمردمتایوانراازللاظبینالمللی

دچارابهاماردهاست.مکومتچینسالهاستتایوانرابخشخودمختارازسرزمیناتلی

داندوباهرشونهمراتاستقاللقلبانهسیاسیومقوقیویااضویتتایواندرنهادهای


می
بین المللیمخالفاست.باو وداینوضعیتدشوار،تایواناز ملهمناققیدردنیااستاه

درزمینۀتوسعۀاقتصادی،سیاسیوفرهنگیرشدبسیاریداشتهاست(.)Copper, 2013: 16
ممایتتاماشورهایغربیاز ملهایاالتمتلدهوساختاردمواراتی
درتایوان،ایناشورراتبدینبهی

وشفافمکمرانی

مدلخاصازتوسعهاردهاست.برهمینمبناتایوانیها

(با و ود ن دیکی به سرزمین اتلی چین) قبن از تمرا اشورهای دیگر بر این بیماری و
دیشرفتنآن،بهخوبیبرایمدیریتاینبلرانبرنامهری یاردهبودند.باتو هبهشیوع

وشسترشویروسازچین،تایوانبهدلینن دیکیبهچیناز ملهمناققیبوداهبرمبنای
هامیبایستشاهدرشدوشسترشبیشمارنفراتمبتالو


فرضیاتالمیومدسوشمان
شسترش پاندمی بیماری در این اشور بودیم .اما براکس مدس و شمانها ،تایوان قبن از
تو ه هانیانو دیشرفتنمسئله،برایمقابلهبابلران،نوایبرنامهری یضربتیومدبرانه
را شروع ارد .اامن اتلی این مسئله درسشیری تایوان از بلرانهای شذشته و مکمرانی
شفاف ،سیاستی و دمواراتی

است .مرا وملتوای مکمرانی در تایوان؛ تو ه به مسئلۀ

تخصص،برنامه ری یوسیاستیاردن(براکسسیاسیاردن)مسائنمهموامومیاست.

دولت منطقهای تایوان از  مله مکومتهای اارآمد منطقۀ شرق آسیا است .این مسئله تا
مدیاستاهمتیژاپنیهادرااثرمواقعبرایانتقادازدولتخودشاندرمسائنمختلف،

به مقایسۀ نااارآمدی دولت ژاپن با اارآمدی دولت تایوان میپردازند و این منطقه را از
موف ترینمناق دنیادرزمینۀمنبلرانهایسیاسیوا تماایمیدانند.باو ودوضعیت
1. Dilemma
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بغرنجتایواندرسیستمبین المللیوادمبهرسمیتشناختهشدنایناشور،نگاهسیاستیو

برنامهای به امور تخصصی ،ملور و مرا سیاستگذاری ماامیتی در تایوان است .مسئله

برنامه ری یوپالیسیاردناموربهمدیدرتایوانمهماستاهقانوناداریایناشوربه

مراا دولتیا ازهدادهدرباالترینسط ازمتخصصانوسیاستگذارانخار یاستفادهانند.
توانندپستهایانتصابیبگیرندودرمراا 


هادرتورتداشتنشرایطمی
درتایوان،خار ی
مختلف تخصصی دولت تایوان مشغول به اار شوند .این مسئله نگاه مبتکرانه و مدبرانۀ
هارابهمسائنتخصصینشانمی دهد.بخشااظمیازسیاستگذارانوسیاستمدران

تایوانی
تایوانیفارغالتلصینبهتریندانشگاههایدنیاهستندواینمسئلهنقشمهمیدرشسترشاین

نگاه در ساختار اداری و مقوقی تایوان دارد .تایوان از  مله اشورهای پیشرو در زمینۀ
تصویبقوانینممایتیودمواراتی

درزمینۀمقوقاقلیتهایمذهبیو نسیاستوبر

همیناساسمیتوانمکمارداهبافتمکمرانیایناشور،ساختیدمواراتی


ولیبرال

دارد  .برهمینمبنادرنگاهبهمسائنتخصصی ،المواارآمدیمبنایبرنامهری یسیاستی
قرارداردوپولیتی

(سیاسی)اردناموردرالویتبعدیقرارمیشیرد.نگاهیاهمبنایامور

رابرنامهری ی،تخصص،انترل،مدیریتوااهشضرروه ینهمیداند.برهمینمبناتایوان

مدیریت موفقی در پاندمی بیماری اوید  91داشته است و این مدیریت موف  ،درسهای
آموختنی زیادی برای اشورهای دیگر دارد .این پژوهش با روش واااوی توتیفی-
اتابخانه ایوبااستفادهازاسناد،متونومنابعمختلفومشاهدیمیدانیاززندشیدرتایوان،

تجربۀ موف این اشور را در زمینۀ انترل بلران ارونا ،تج یه و تللین میاند .مبنای
روششناختی فرضیۀ این پژوهش در ت ت

پولیتی

خطوط  ،دایی موزی پالیسی (سیاستی) از

(سیاسی)استواامناتلیاینامر،تجربههایآموزندیتایوانازبلرانهایشذشته

وساختارمکمرانیدمواراتی

وتجربهدرمدیریتبلرانهاو

وتو هوتمرا برتخصص

امورمختلفمربوطبهموزهامومیاست.خرو یمدلماامیتیتایواندرسهایزیادی
برای هاندرمالتوسعهدرزمینۀمدیریتشرایطاضطراریوبلرانیدارد.تکنی

روشی

هایتوسعهشراباتاایدبر

مقالهمبتنیبربیانوتج یهوتللیناقداماتاملیواینیدولت
دولتتایواندرانترلبیماریاووید91است.
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روشپژوهش
 مبنایاتلیاینپژوهشبیاناقداماتدولتتایواندرمبارزهبابیماریاووید 91وپر
رنگ اردن اارآمدی دولتهای توسعهشرا بر مبنای تفاوت ماهوی ساختارهای مکمرانی
دارای بافت سیاستملور و تخصصی ( )Policyبا ساختارهای مکمرانی سیاسی ()Politic
هایتخصصشراواارآمدبرمبنایاهمیتو

است.ایدیاتلیمقالهنی بیان برتریسیستم
لویتبرنامه ری یوتخصصدراموراست.برهمینمبناتکنی

او

اتلیمقالهمبتنیبربیانو

تج یهوتللیناقداماتاملیواینیاستاهدولتتایوانازقری سیاستگذاریتلی 
توانستهاستانجامدهدوایناقداماتبااثانترلومدیریتبیماریاووید 91درتایوان
بدونتلفاتوخسارتسنگینمادیوغیرمادیشدهاست.فرضیهاتلیاهدراینپژوهش
مورد تج یه و تللین ایفی قرار خواهد شرفت این نکته است اه ماام شدن رویههای
مکمرانی دمواراتی

و شفاف سیاسی در اشورهای توسعهشرای شرق آسیا به خصوص

تایوانبااثانترلومدیریتبلراناظیماروناشدهاست.بلرانیاهبهاشورهایمختلف
ناپذیریوارداردهاست.ملوراتلیموفقیتنسبیدولتتوسعهشرای

دنیاتدمات بران
تایوان،برتریموزیسیاستگذاریتخصصی(پالیسی)بر موزیسیاسی(پولیتی
پژوهشدرقالبساختبندیی


)است.این

فرضیۀرقیب،ویژشیهایاینیفرضیۀاتلیخودرابه

بلثمی شذارد.فرضیهرقیباینپژوهشادمموفقیتدولتخودمختارتایواندرانترل

شورهایقدرتمندنظامبینالملن

هایبینالمللیوهمراهیا

بیماریاووید 91بدونام 
است.دولتتایوانبهدلینادمهمراهیوام

الملنونهادهایبینالمللیوبه

نظامبین

دلینن دیکیبهمنطقۀاتلیشیوعویروسدرسرزمیناتلیچین،از ملهاشورهاییبوده
اهتلفات زیادیدربلراناووید 91داشتهاست واین بلرانتدماتمادی وغیرمادی
فراوانیبهایناشوروارداردهاستودرنتیجهاینکهدولتتایوانبهدلینبلرانهایسیاسی

درداخنوخارجونظامبلرانیوچالشیسیاستگذاریدرایناشور،نتوانستهاستبهخوبی
بلراناووید 91راانترلاند.فرضیهاتلیاینپژوهشدرتقابنبافرضیۀرقیبذارشده،
با بررسی اقدامات املی دولت خودمختار تایوان در انترل و مدیریت بلران ارونا ،این
اشور را از  مله نمونههای موفقی میداند اه با اقدامات املی و سیاستگذرانۀ تلی و
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افتراقموزیسیاستگذاریتخصصیازموزیسیاسیبااثانترلومدیریتبلرانوااهش
تلفات ،بدون خسا رت االن به موزی اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و ا تماای این اشور-
منطقهشدهاست.ااثرایناقداماتبدونام

نهادهایبینالمللیواشورهایب رگدنیاو

تنهاباتکیهبرتجربیاتواقداماتارزندیسیاستیدولتتایوانبودهاست.اقداماتیاهبااث
تلسینهمگانیاشورهایمختلفازتایوانواستفادهازام هاوتجربیاتایناشوردر
مدیریتبلراندرمناق واشورهایدیگردنیاشدهاست.

مبانیمفهومیپژوهش؛قالببندیافتراقیپولیتک1ازپالیسی

پولیتی

ریشۀواژیپولیتکساستوتمامامورمربوطبهموزیسیاسیرادربرمیشیرد.

3

مبنایاتلیپولیت

ش ینشمنافعواامالدرشرایطملسوسومعقولاست.پولیتی

در

و هتقاضاملورمبتنیبراینمسئلهاستاهچهاسیچهمقدار،چگونهوچهزمانیدریافت
می اند.دریافتاردندرپولیت


مبتنیبرمنافعمادیواینیاستوبرهمیناساسایدی

اتلیاینتعریفمبتنیبرارزیابی منابعمادیاست.باآمدناتنشرفتنودریافتاردن،
مسئلهچالشهاوتعار
بهپولیت

منافعپیشمی آید.تعار

منافعوچالشوتنش،مرا امورمربوط

یاسیاسیاست .امرسیاسییاپولیتیکیدرهمه امضوردارد.درملناار،خانه،

ابادتگاه،خانوادههاو...زمانوشذرانآنماهیتیپولیتکیدارد.امربدونپولیتی

هستی امیاب است .بر همین مبنا پولیتی

دراالم

ارتۀ  دل ،ضدیت ،موقتی بودن ،ادم ثبات،

شروهشرایی،خشونت،نفرت،رقابتو...است.اماپالیسی3فارغازداشتنقالبسیاسی،نوای
سیاستی اردن امور است .سیاستی اردن ،چشمانداز االنی به امور سیاسی و غیرسیاسی
میدهد و برنامهری ی و تخصص را به نقطۀ مرا ی آن تبدین میاند .امور سیاستی -

اندازاالنبهمعنایامورسیاسیمیداندوآنرابهتورتمعناییازپالیسی دا

 .9اینمقالهپولتی رادری چشم
اند.دراینچشماندازسیاسی،پولیتی دربرشیرندیتماممعضالتوتعارضاتبشریاست.امورسیاسیپولیتیکیرا


می
می توان در زندشی روزانه نی به رامتی مشاهده ارد .در تقابن با پولیتی  ،پالیسی موزی مدیریت ،برنامهری ی،

تصمیمشیری  معی و من المسائلی و مغ و ملتوای امور مربوط به مکمرانی هوشمندانه است .بر همین اساس معانی

اندازاندیشهایمل ضمعانیپولیتی دراینپژوهشااربردامتریدارند.اینمقالهپولیتی رابرمبنای


فلسفیوچشم
اندوواردمجادالتفلسفیواندیشهایدرزمینۀمعناو


مقایسهوبراساسایدیاارآمدیومکمرانیمثبتتبیینمی
ملتوایپولتی نمیشود.
2. Politic
3. Policy
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سیاستگذارانهمیتواندبافتوقالبیسیاسیداشتهباشد.یعنیمبتنیبر دل،چالش،م ب

منافع و  .. .باشد .اما ملتوی آن مبتنی بر تخصص ،منافع االن و

بازی سیاسی ،تعار

بلندمدت،رفعمشکنوبلرانونگاهمکانی میوسازواارانهاست(.)Grossmann, 2012: 69
پالیسیدرواقعااریاستاهدولتهاونظاممکمرانیهراشوریتصمیمبهانجامیا

ادمانجامآنشرفتهاست.هرسطلیازدولتهاوساختارمکمرانیآنهاقوانینمختلفیرا
برای زندشی روزانه ،اار اردن ،پرداخت ،استرامت و ...وضع میانند ،این تصمیمات
بهمعنایامرموقتیوناپایداردرآنچهبهتورتفرآیندیومکانی می

سیاستیاست.پولیتی

تبدین به سیاست می شود ،نقش مهمی دارد؛ اما اینها به قور الی در ادبیات مکمرانی -
اشورداری دو مفهوم و ضلع  داشانۀ زندشی ا تماای و سیاسی هستند .مقامات رسمی
می توانند انتخاب یا منصوب شوند .اشر آنها در انتخابات شرات بکنند ،مستقیم انتخاب

شوند،درغیراینتورت،آنهامی تواننددردفتریابخشمعینیازدولتمنصوبشوند.


می
هر دوی این نقشها (چه انتخابی چه انتصابی) وارد ساختار سیاستی میشوند تا وظایف
امومیراانجامدهند.نلویانتخاباینهامیتواندمبتنیبرمجرایپولیتیکیباشد،اماهم مان

می تواند بر مبنای امر سیاستی انجام شود .وظیفۀ هر دوی اسانی اه انتخاب یا منصوب

میشوند ،ارائۀ خدمات امومی به بخش زیادی از شهروندان اادی است و مردم اادی

می توانندبرانتخابهردویآنهاازقری سازواارهایپولیتی

19

 ) 2004:پولیتی

تاثیربگذارند(

(امر سیاسی) زمانی اه مبتنی بر قوانین دمواراتی

Pierson,

و شفاف باشد،

می تواندبهانتخابتلی مردمیاریرساند.انتخابیاهدرایناینکهسیاسیاست،ش ینش

سیاستی میاند و افراد را بر مبنای دانش ،پیشزمینۀ تخصصی و اارآمدی آنها انتخاب
میاند.درواقعپولیتی


دمواراتی

م انتخابشستردهبهاموممردممیدهد.

وقتی در مورد سیاست تلبت می شود ،باید این مسئله را مد نظر داشت اه هرشونه
تصمیمسیاستیبرآمدهازالیههاومجراهایمتفاوتیازی


ساختا ومکانی مسیاسی-دولتی

است.برهمینمبنادولتهامیتوانندقالبیپولیتیکییاسیاسیداشتهباشنداماملتوایآنها
بایدپالیسییاسیاستیباشد.اینامربهمعنایایناستاهدرچشمانداز دید،بافتومغ 

نگریومدیریتروشنوشفافساختبندی

مکمرانیبرمبنایتخصص،برنامهری ی،آینده
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میشود .قالب نظامهای مکمرانی میتواند سیاسی – پولیتیکی باشد و مبنای انتصاب نی 

توانددرونمایههاییازامرسیاسیرابرخودباراند،امابافتوملتوایمکمرانیامری


می
یدسیاستی،آیندهنگرانهومکانی میباشد

تخصصیاستوبرهمیناساس هتمکمرانیبا
(.)Knudson, 2018
در سامت مکمرانی اشورهای مدرن ،موزی سیاسی و سیاستگذاری به مثابۀ دو مولفه
متفاوتاماهماهنگازساختاراشورداریمدرناست.سوئد،دانمارک،بلژی

،اره نوبی

وتایوانموزههایسیاسیوسیاستگذاریخودرابهمثابۀدوموزی داوتافتهاماباایفیتی
بافته شده بهم و هماهنگ ،شناسایی و قبقهبندی اردهاند .همانطور اه ذار آن رفت،
ساخت بندیموزیامرسیاسیمتناوباًدربرشیرندی دال ،ار ،نجال،اینه،ماشیه،مبارزه

تل آمی و دمواراتی

و در مواقعی خشونتآمی  ،اتهامات سیاسی ،فساد ،شفتگوهای

شیر،بی نتیجهو...است.اماموزیسیاستگذاریموزیاار معی،تالش،من


پایان،وقت

بی
مسئله،راهبردیاردنمسائن،مدیریتسریعوتری بلرانهایسیاسی،ا تماای،اقتصادی
وموادثغیرمترقبهپیشآمدهبرایاشوروملتموردنظراست.بلرانوموادثغیرمترقبه
وناشواردراشورهایپیشرفتهنهارتۀسیاسیاستونهسیاسیورزیپولیتیکی.بلرانهای

مختلف ،مدیریت سریع و تلی میخواهد و به ارتۀ سیاستی مربوط است و امتیاج به
اسانی دارد اه نه متعل به ارتۀ سیاسی بلکه متعل به ارتۀ راهبردی سیاستگذاری و
هایمختلفوداراینگاهمنمسئلهایوااراردیبهآنباشد.شکن

مدیریتتلی بلران
زیرارتباطفرآیندیایندوارتهوویژشیهایهری


ازآنهارانشانمیدهد.
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سیاسی



Politic



سیاستی
Policy







مغزومحتوای
حکمرانیومحور

قالبدولتو

ثباتسیستمهای


ساختار

سیاسی

سیاسی






جدال -دشمنی-



رقابت -جنجال -تعارض



منافع ،حزب بازی،



مبارزه دموکراتیک و

تخصص ،کارآمدی ،غیر
سیاسی ،حل مسئله،
راهبردی کردن ،منافع
عمومی و ملی مدیریت ،
برنامه ریزی ،کنترل و....

غیر دموکراتیک و...



درسهدهۀشذشتهاشورهایمطرحدنیانگاهیبهمراتبسیاستگذارانهبهارتۀمدیریت
ی،اقتصادی،موادثغیرمترقبهو...داشتهاند.تایواناز ملهاین

بلرانهایا تماای،سیاس

اشورهاییاستاهویژشیاتلیمکمرانیآنتلفی وافتراقپالیسیازپولیتی

است.

وقوعاتفاقاتناشواروغیرمترقبهدرایناشورهاهمراهاستباواانشسریعومنمسئلهایبه
آننهسیاستبازیاوامانه.ایننوعبلرانهاواتفاقاتناشوارازآنجااهبه انواموالشهروندان

ااریتودهاینیستونبودهونگاهبهآننی بهمراتب

مربوطاست،ارتۀشستاخیاتوسیاسی
مرفهایوسیاستگذارانهاست.نمونۀاینامررامیتواندرنقاطمختلفدنیامشاهدهارد.بهانوان
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مثالاافیاست بهنلویمدیریتبلرانمادثههایمختلفاز ملهمادثهاتمیفواوشیمادر
ژاپنیاانفجارلولههایشازدر نگنهایسوئداهبهمرگمردممناق روستاییانجامیدونی 

انفجارتروریستیدرفرودشاهبلژی

،آتشسوزی نگنهایبرزین،زل لههائیتی،سینتایلند،

آتشسوزیهایمتناوبامریکا،اره نوبی،شیلیوغیرهاشارهشود.همهایناشورهاازتاریخ
اندودرمدیریتبلرانتفکرسیاستگذارانهرابهاارمیبرند.بههمیندلیناستاه


درسشرفته
امروزهبلرانهاوموادثمختلف،سنگینوغیرمترقبهدرایناشورهاباامترینتلفاتوه ینه
همراه است .بلران بیماریهای واشیردار و مسری از  مله مسائلی است اه امتیاج به نگاه
سیاستی-تخصصیمدااثریدارد.باتو هبهاهمیتایننوعازبلرانهاوسالمتیمردم،ادم
نگاهسیاستیوسیاسیاردنمسئله،منجربهه ینهوتلفات برانناپذیریبرایاشورهایمختلف
نگاهسیاستیبهاینموزهمیتواند انه ارانانسانبیشناهرابهخطربیندازد.

میشودوادم 
شسترشنگاهسیاستیبهارتههایتخصصیمکمرانی،خودبرآمدهازمنط شفافیتوماامیت
دمواراسی و ادم نگاههای سیاسی و پوپولیستی به مدیریت بلران و من مسئله است .بلران
هایبینالمللیاستاهااثراشورهایدنیارادرشیر

بیماریارونا(اوید )91از ملهبلران
اردهاست.برخوردباایننوعازبلرانهاونوعنگاهبهمسئلهومدیریتآنمیتواندماامیت
نگرشبرآمدهازمنط سیاسی(پولیتیکی)یاسیاستی(پالیسی)رابهمانشاندهد.تایواناز مله
اشورهایموف دنیابودهاستاهباو ودن دیکیبهمرا بلران(ووهانچین)توانستهاستبه
خوبی،بلران اینبیماری رامدیریت اردهو تعدادمبتالیان راپاییننگهدارد.درسشیری از
تجربیات شذشته ،ساختار مکمرانی دمواراتی

و شفاف و نگاه سیاستیملور (پالیسی)

تخصصشرابهارتۀبلرانوپاسخمنطقیوغیرسیاسیبهآن،از ملهمولفههاییاستاه

بااثموفقیتتایواندرمهاروانترلبیماریشدهاست.منط اتلیاینپژوهشتمرا برمبنای
سیاستیونگاهپالیسیملورتایوانبهارتۀبلرانبیماریاوید91است.


ریزیوسازماندهیپالیسیمحورسازوکارهایکنترلبحران


شناسایی،برنامه
با شیوع ویروس ارونا در سراسر دنیا ،ااثر اشورها منابع ملدودی برای انترل آن
اندوشهروندانااثراشورهادچارترسوومشتامومیشدهاند.برایناساسااثر


داشته
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اشورهااز ملهایتالیا،آمریکا،انگلستان،اسپانیاو...بهدلینترفه ویی درمنابعپ شکی،
اقداماتالزمرابرایارائهخدماتپ شکیفقطبرایبیمارانیبادر ۀبیماریمتوسطوخیلی
شدیدانجامداده اند.باتو هبهفقداننسبیدانشالمیدرموردویروس،برایااثرافراددر

موزیسالمتامومی،آموزشفعالوپیامرسانیامومیبهاولویتاتلیبرای  لوشیریاز

انتشار ویروس تبدین شده است
بیماری هایواشیردار،ی


(2020

 .)Aspinwall,در تایوان بر مبنای قانون انترل

بستراقالااتیسریعوشفافدرقالبمرا فرماندهیایجادشده

است .تایوان از زمانی اه اولین مورد بیماری در ووهان شناسایی شد ،اقدامات انترلی و
ضربتی را شروع ارد .در  30ژانویه  ،3030تایوان ی

مرا فرماندهی اپیدمی مرا ی9

تشکین داد اه متشکن از متخصصان پ شکی و بهداشت امومی در ترایب با بخش ویژه
معاونترئیس مهوری(اهخودی

متخصصبیماریهایواشیرداراست)بود.اینمرا 

وظیفۀ نظارت ،ردیابی ،تماس و  داسازی /قرنطینۀ مبتالیان و یا اسانی اه مشکوک به
بیماریبودند را بر اهدهداشت( .)Hille and White, 2020تایواناز قری اقدامات دی
بهداشتیومراقبتیتعدادمبتالیانراپاییننگهداشتهاست،االوهبراینهیچتعطیلیدراار
نبودهاست.تئاترها،فروشگاههایب رگوازهمهمهمترمدارسودانشگاهنی بازبودهاندو
تنهابرایتجمعاتب رگملدودیتهاییوضعشدهاست.تایواندرانارسوئدوفنالنداز
مله اشورهایی است اه مقررات قرنطینۀ همگانی را ماام نکرده است .انجمن تایوانی
تتایوانبادرسشیریاز

دیپلماسیبهداشت هانیاخیرابهاینامراذااناردهبوداهدول
،ازآنزمانبررویفرضیههاوسناریوهایمختلفیاه

تجربۀبلرانسارسدرسال3003
هایافونیمیشود،ااراردهاست.درسال3003

منجربهبلرانوشیوعشستردیبیماری
دولتتایوانازشیوعبلرانسارسضربههایسنگینیخوردوبهانوانمثالتماماارانان

بیمارستاناتلیدانشگاهملیتایوانبهمدتهفتماهقرنطینهشدند.اینرویدادالهامبخش

هایخود،برایآیندهبرنامهری یاند

تایوانبودتاازآنزمانبانقدوبررسیدوباریسیاست
(.)Sternberg, 2020
تایوان در ماه مارس  3030شاهد اف ایش موارد مشکوک بود اه بیشتر آنها در بین
دانشجویانیامها رانخار یازاروپاوامریکایشمالیبودند.هم مانبافشارمضاافبر
)1. Central Epidemic Command Center (CECC
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رویسیستمدرمانی،برنامۀانترلشدیقرنطینه ا راشد.برهمینمبناازماهمارسمدود00

ه ارنفردرمالان واوقرنطینۀانترلشدهبودندوروزانهدمایبدنواالئممختلفآنهااز
قری تلفن و دادههای ب رگ تلت نظارت قرارمیشرفت.اشر برمبنای دادههای  ی پی
اس،فردموردنظرازموزیقرنطینۀشخصیوملدودیموردنظرخارجمیشد،ی


تماس

شدتاموقعیتمکانیویواسانیاهباویدرتماسبودهاندراتایید

تلفنیباویشرفتهمی
اند(.)Wang and et al, 2020: 134
تایوان آزمایشاتاوید 91راازژانویه 3030آغازاردهبود.درابتداازافرادی تست
شرفتهمی شداهازمناق اپیدمیبرششتهبودندیاتجربۀسفردری


بازیزمانیملدودرا

داشتند و نشانههایی از بیماری را داشتند .هنگامی اه در اشورهای همسایۀ تایوان ،روزانه
تعدادزیادیازمواردابتالبهبیماریاشفمیشدند،مقاماتبهداشتیایناشورغربالگری

شذشتهملوررادردستوراارقراردادند.الگویایننوعازغربالگریمبتنیبرواشکافیو
آزمایشدوباریافرادیبوداهدرشذشتۀن دی
مبنااولین مورد بیماریدرتایوان متعل به ی

مبتالبهآنفوالن ایشدیدبودند.برهمین
رانندیتااسی بدون سابقۀسفر بهخارجاز

تایوان بود .بررسیها توسط مرا فرماندهی بیماریهای اپیدمی

تایوان نشان داد اه این

راننده،مسافریراسواراردهبوداهازمنطقۀژ یانگ9چینبرششتهبود(.)Ching Tu, 2020
منطقۀ ژ یانگ از  مله مناق پخش شستردی ویروس بود .در همین زمان بود اه مرا 
فرماندهیبیماریهایواشیردار،معیارهایتخصصیرابراینظارتوآزمایشبراساسشیوع
بیماریهایواشیردارتنظیمارد.اینمرا برمبنایاشفموارد دیدونشانههاواالئم

روزرسانیمیاند.بهانوانمثالبیمارانیرااهامساسازبینرفتن

تر،معیارهارابه 


دید
مسبویاییوچشایی(قعم)راش ارشمیدهند،مجبوربهدادنآزمایشمیاند.درآخرین
ش ارش مرا در ماه آپرین  ،3030تایوان  430ایس مبتال به بیماری داشته اه از این تعداد،
334نفربهبودپیدااردندومرگ3نفرنی تاییدشدهاست.
برخالفش ارش هایقبلیازچینمبنیبرادمتاثیربیماریبر معیت وان،میانگین
سنی معیتبیماریدرتایوانبسیار وانبودهاند(میانگینسنیبیماری33سالبودهاست).
االوهبراین،همهشیریبیماریدرزنانبیشترازمردانبودهاست( 43تا 73درتد).تنها41

1. Zhejiang, China
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درتد از بیماران مبتال به تب بودهاند .این در مالی است اه  33درتد آبری ش بینی9
بودهاند.االوهبراین،دولتتایوانازاول
داشتهاند3.درتدبیمارانمبتالبهالتهابمادریه 3

آورین،3030استفادهازماس

راهنگاماستفادهازممنونقنامومیا باریاردهاستو

برل ومفاتلۀامومیوفی یکیی

متریدرهررابطۀا تماایاز ملهدراستفادهازممن

و نقن امومی تااید می اند .االوه بر این ،اارشروه اتلی مبارزه با بیماری ارونا یعنی
فرماندهیاپیدمیمرا یبهریاستوزیربهداشتورفاهایناشور،چن شی چانگ 3،هر
روزتقریباًبهمدتی

سااتانفرانسمطبوااتیداردواقالااتدقی بیماریواقدامات

انجامشدهومسائنمربوطبهآنراباخبرنگارهاتشری میاند.ازآغازبلرانبهاینسوو
ایجاد ستاد مرا ی فرماندهی ،تایوان از زبان و اتطالمات  نگی برای انترل ویروس
استفادهاردهاستواینمسئلهنقشمهمیدر دیشرفتنبلرانتوسطمردمداشتهاست
(.) Leonard, 2020برمبناینگاه نگیونظامیبهبلرانوتشکینمرا فرماندهیتخصصی
و استراتژی

 ،دولت تایوان اقدامات سیاستگذارانه و پالیسیملور زیر را برای انترل و

مدیریتبلرانانجامدادهاست.

مولفههاواقداماتسیاستیدولتتایواندرمهاروکنترلبحرانکوید91

الف-حکمرانیتخصصیودموکراتیک؛افتراقبافتارسیاستگذاریازامورسیاسی

دولتتایوانبراکسدولتهایدیگربافتوملتوایپالیسیملوردارد.تمرا اتلی
ملوربرنامهری یوتخصصیاردناموراست.اماملوردولتهایسیاسی

دولتهایپالی 
سی

بندیوادمااتقادبهتخصصوبرنامهری ی


ااری،فساد،شروه
درتمامامور ،دال،سیاسی
است.از ملهم یت هایتایوان،ساختاراداریوبدنۀدولتیغیرم بیومبتنیبرشایستگی
است(.)Lin, 2019: 32با و ودماامبودنفضایدمواراتی

ولیبرالدرتایوانومسائن

سیاسی و انتخاباتی مربوط به این فضا ،بدنۀ دولتی این اشور و ساختار اداری ،سیاسی و
دانشگاهیآنبرمبنایشایستگیوتخصصاست.از ملهاوامنمهمموفقیتدولتتایوان،
ساختار نیمهریاستی این اشور و مسئولیت مقوقی پاسخگویی ساختار مکمرانی در برابر
1. Rhinorrhea
2. Full-blown Pneumonia
3. Chen Shih-Chung
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رییس  مهوری و مطبواات است .نظام اداری تایوان مبتنی بر شفافیت مدااثری و
پاسخگویی شسترده به رسانههای  معی است .تایوان از  مله لیبرالترین اشورهای منطقۀ
شرقآسیااستوبرهمینمبنانظاماملکردرسانهایآننی برمبنایشفافیتوپاسخگویی

مدااثری لومیرود(.)Fell, 2018: 45
سنت اساسی ساختار مکمرانی تایوان ،به اار شماردن دانشگاهیان ،متخصصان و
اارشناسان خبری بخش خصوتی به مناتب و پستهای دولتی است .بر همین مبنا ااثر
وزاریاابینۀدولتتایواندارایمدارکداتریازبهتریندانشگاههایدنیاهستندوبرخی

ازآنهاسابقۀسیاسیوم بیخاتیندارند(.)Yip So, 2015: 315خرو یسیستمتایوان،
انتصابافرادیبهمشاغندولتیاستاهاتوالًخارجازسیستمم بی،رانتیودایریسیاسی
دولت هستند و دو ویژشی مهم این افراد یعنی تخصص و استقالل سیاسی به آنها ام



می اند تا در مواقع بلرانی به دور از ارتباقات سیاسی و م بی و ساختار سلسلهمراتبی

مامیپروروبورواراتی


وقتشیر،بهمدیریتدرستبلراندرشرایطاضطراریبپردازند.

استقاللسیاسیوتخصصاینافرادبهآنهاماشیۀا راییامنیمیدهدواینماشیهبااث
املکرد مثبت و تخصصی این افراد و استفاده از مکانی مهای سیاستگذارانه و نه سیاسی
می شود .االوه بر این ،دولت تایوان در هنگام سازماندهی اارشروه متخصصان ،تعهدی بر

موازنهوتعادلسیاسیوشروهبندیایدئولوژی


-م بینداردوبرهمیناساسمیتوانداز

متخصصان داخلی و متی خار ی در مواقع اضطراری استفاده اند (

Kasuya and Tung,

.) 2020قانوناساسیتایواناینا ازهرابهدولتایناشوردادهتادرمواقعل وموزمانیاه
متخصصان تایوانی در زمینهای خاص و ود ندارند ،از متخصصان خار ی در پستهای
ا رایی و دولتی استفاده اند .این مسئله به معنای این است اه خار یهای متخصص
می توانند در دولت تایوان پست دولتی متی در سط وزارت داشته باشند .مسئلۀ استفادی

خار یهایمختصصدردولتتایوانی

وزنۀمثبتسیاسیبرایام ابسیاسیاستو

باتو هبهنتایجمثبتشذشتهمردمایناشوربهشدتازاینامراستقبالمیانند.م یت
اساسیدولتتایوان،تعادلبینسیاستوسیاستگذاریوایجادموازنهبینرهبریسیاسیو
تخصص است (2016: 668

 .)Phillips,در ساختبندی امور مکمرانی و ماامیتی تایوان،
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موزی سیاسی وسیاستگذاری به مثابۀدو مولفهمتفاوتاما هماهنگازساختار اشورداری
مدرناست.تایوانموزههایسیاسیوسیاستگذاریخودرابهمثابۀدوموزی داوتافتهاما
است.بلرانهایمختلف،


بندیارده

باایفیتیبافتهشدهبهموهماهنگ،شناساییوقبقه
مدیریتسریعوتلی میخواهدوبهارتۀسیاستگذاریمربوطاستوامتیاجبهاسانی
دارد اه نه متعل به ارتۀ سی اسی بلکه متعل به ارتۀ راهبردی سیاستگذاری و مدیریت
تلی بلرانهایمختلفوداراینگاهمنمسئلهایبهآنباشد.درسهدهۀشذشتهتایواناز
ملهاشورهایمطرحدنیابودهاستاهنگاهیبهمراتبسیاستگذارانهبهارتۀمدیریت
بلرانهایا تماای،سیاسی،اقتصادی،موادثغیرمترقبهو...داشتهاست.


ب -مدیریت سیاستی تولیدات حفاظتی -پزشکی بر مبنای برنامهریزی ارتباطی و
جامعهمحور


تایوان از اول ژانویه  ،3030تولید ماس های تورت و سایر تجهی ات ملافظت شخصی
بهرهایرا
وامهایبدون 
دربرابربیماریهایواشیرداررااف ایشدادهاستودولتایناشور 
برنامههای
شراتهاواارخانههایخصوتیقراردادهاست .

برایاف ایشتولیداتدراختیار
دهای برای بیماران بدخیم ترسیم شده است تا از قری دستگاههای هوش مصنوای (به
پیچی 
دلین امبود اادر پ شکی)بتوانند از امکانات مختلف از  مله دستگاههای تفنسی و اتاقهای
فشار منفی برای بهبود خودشان استفاده انند .مقامات فرماندهی مرا ی انترل بیماریها،
یتوانندبهااروفعالیتخود
نداشتهاند،م 

بارهاااالماردنداهافرادیاهسابقۀسفریاتماس
با در نظر شرفتن موارد امتیاقی ادامه دهند (2020

همه انبه و استراتژی


 .)Kirby,مبارزی با ارونا ی

تالش

است .مرا فرماندهی مرا ی ،این مبارزه و تالش را در ی



هماهنگی خطی و موثر با دیگر سازمانهای دولتی انجام میدهد .ناوشان مبارزه با بیماری
واشیردار ،توسط وزارت ممن و نقن تشکین شده و اار این ناوشان  معآوری مسافرانی
است اه از مناق اپیدمی

وارد تایوان میشوند .این ناوشان با قرنطینۀ مسافران ،ردیابی

تماسهای مستقیم آنها را آسان و رامت میاند و از این قری امتمال ابتالی دیگران به

نرماف ار موبایلی و اینترنتی)
برنامههایی (به تورت  
ویروسراااهشمیدهد.االوهبراین  ،
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سادهسازی خرید ماس
برای  

و شناسایی مراا معتبر فروش ماس

شدهاند .مرا 
ایجاد  

فرماندهی بر این امر اذاان میاند اه سرات  هش و شیوع ویروس بسیار باالست ،اما
میتواند سرات شیوع این ویروس را ام
برنامهری ی شده و سازماندهی شدی ما  
تالشهای  

بیمارستانهای مختلف

اند و آن را از بین ببرد.در انار این اقدامات ،تقسیم بیماران در بین 
شهرها و مناق متفاوت برای مدیریت درمان بیماران ،مجم فشار بر اادر درمانی و
بیمارستانهاراااهشدادهاست(.)Sternberg, 2020
میشذارند .بر
شروههای ملروم ا تماای و اقتصادی  
بلرانها غالباً بیشترین تاثیر را بر  

همینمبنادولتهابرایساختن ی

شبکۀایمنی-ا تماایمتراامبایدبابخش خصوتیو

امعه مدنی هماهنگ باشند تا از دسترسی ت ت

افراد  امعه به نیازهای روزانهشان مطمئن

شروههای
شبکهای امی از سازمانهای غیرانتفاای و  
باشند  .امعه مدنی تایوان دارای  
داوقلب است .در تایوان ارتباقات و سازواارهای قوی برای ارتباط ارشانی
مدنی ،شهروندان و دولت و

ود دارد (2020

مللی در مناق مختلف با ام

بین  امعۀ

دولتهای

 .)Yip,با شیوع بیماری اوید  ،91

شراتهای خصوتی به قرامی برنامۀ قرنطینۀ

نبخش9رویآوردند.دراینبرنامهبرایافرادیاهنمیتواننددرملنزندشیشانخود
تسکی 
را قرنطینه انند اتاقهایی با امکانات اامن در هتنها در نظر شرفته میشود .برخی از
همهشیر را برای پذیرش
دولتهای مللی همچنین تندوق پیشگیری از بیماریهای  

ام های مالی از شراتهای خصوتی برای خرید تجهی ات مفاظتی و سایر لوازم برای
شرفتهاند ،ایجاد
آسیبپذیر و اسانی اه مستقیماً تلت تاثیر این بیماری قرار  

شروههای 

اردهاند.


پ-دوضلعیارتباطارگانیکصنعتپزشکیپیشرفتهوحکمرانیسیاستیدموکراتیک
درمواقعاضطراریوبحرانی

شرفتهترین تنایع پ شکی را در منطقۀ شرق آسیا دارا
مدرنترین و پی 
تایوان یکی از  
شراتهای خصوتی ایاالت

یباشد و این امر به دلین سرمایهشذاری فراوان ژاپنیها و 
م 
ستشناسی
متلده بوده است .با شروع بلران ،تنعت پیشرفته و پررون بیومدیکال یا زی 
)1. Quarantine Relief (安心檢疫所
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پ شکی در تایوان با مشارات فرماندهی مرا ی ،در توسعۀ و تلقیقات مربوط به وااسن
درمان نقش مهمی دارد.داروی سیلمیتاسرتیب 9یکی از مواردی هست اه در مال ماضر در
تایوان مورد بررسی و آزمایش قرارشرفته است و متخصصات تایوانی امید زیادی به پیشرفت
اینداروونقشآندردرمانارونادارند.تایوانباساختاردمواراتی

زندهایازاین
،مثال  

مسئله است اه اشورها از قری ااتماد به الم ،فناوری و مکمرانی دمواراتی

و شفاف

میتوانندانترلبیماریهایواشیردارومسریمانندارونارابراهدهبگیرندودراینزمینهبه

موفقیتهای ب


رشی هم دست پیدا انند (2020

 .)Chiou,این اشورها نشان دادند اه با

دولتها میتوانند به رامتی

انندهای ،
مدیریت تلی و بدون هیچ اقدام خشن و ملدود  
بلرانهای سخت را مدیریت و انترل انند.تایوان از اواین ماه ژانویه ،ورود بازدیدانندشان

از مناق آلوده را ملدود ارده است .االوه بر این ،تایوان از همان اواین شروع بیماری
ایتهای دیدابداع
ایتهایتست34سااتهرا توسعهدادهواانونزمان تشخیص توسط  
شده توسط دولت تایوان به سه ساات ااهش یافته است .استفاده از فناوری اقالاات و
دادههایالکترونیکیبرایتسهینتوزیعماس


از ملهاقداماتدرخشاندولتتایواناست.

ایناقداماتواانشمثبتمردمرابههمراهداشتهاست.
دیگر م یت مثبت تایوان این است اه بسیاری از داروها و وااسنهای مهم بازارهای
میشوند.تایوان
هانی در این اشور تولید و سپس روانۀ ایاالت متلده برای آزمایش بالینی  
در چند سال شذشته با قرامی و ایجاد ی

ااوسیستم قوی در موزی سالمتی و دارو و

شذاریهای اظیم ،نوآوری زیادی را در این زمینه ایجاد ارده


سرمایه
پشتیبانی قوی دولت و 
است.به دلین سیستم درمانی ملی و متمرا تایوان،)Tay Hsueh and Chang, 2016: 145( 3
ایناشورمیتواندبهقورخیلیسریعبهدادههایپ شکیدسترسیپیدااندوبههمینمنوال
میتواندداروهاووااسنهایضدویروسیمختلفرابهقور
مکانهاییاستاه 
ءمعدود 
1. Silmitasertib-CX4945
 .3درتایوانمراا پ شکیخصوتیو ودنداردوااثراادرپ شکیاز ملهپ شکان،پرستارانودیگرمتخصصاندر
بیمارستانها و مراا درمانی دولتی اار می انند و در این اشور مراا درمانی خصوتی و یا مطبهای خصوتی
پ شکانو ودنداردوبرهمیناساسداده هایبیماراندرهرمرملهاز ملهمرا عهبهپ ش یابیمارستان،استفادهاز
دارو،نوعمریضی،پ ش وپرستارواادردرمانفردموردنظرو...همهدرمراا دولتیدری سامانۀدیجیتالیب رگ
شودواینامرااردولتتایوانرابرایسیاستگذاریبهداشتوسالمتملیبسیارآسانمیاند.


ذخیرهمی
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آاادمی

موثر و سریع توسعه دهد .در تاریخ  1مارس ،ملققان مرا تلقیقات بیولوژی

سینیکا (چینیکا) مهمترین موسسه تلقیقاتی دولت تایوان ،ااالم اردند اه به نوای دارو یا
میتواند ویروس را در ار
پادتن دست یافتند اه  

بیست دقیقه شناسایی اند.بر همین مبنا

در تاریخ  3آورین ،موسسه ملی تلقیقات بهداشتی تایوان ااالم ارد اه ی

نوع ایت

دادهاند اهمیتواندنتایجرادر90الی 97دقیقهارائهدهدودر مال
آزمایشسریعرا توسعه 
شراتهای مختلف برای تولید انبوه این ایت و ارسال آن به بازارهای  هانی

مذااره با 
هستند(.)Aspinwall, 2020

برنامهریزی سیاستی

نرمافزاری و 
زیرساختهای نوین دیجیتالی  -

فناوریها و 

ت -
مدیریتبحران

رایانهای قوی دارد و ااثر
زیرساختهای دیجیتالی و  

تایوان از  مله اشورهایی است اه 
مردم این اشور نی از اب ارهای دیجیتالی و اینترنتی برای مسائن و امور روزانه خود استفاده
میانند.زیرساختهای دولت الکترونی


سالهاست در تایوان شسترش پیدا ارده است و

نمیشیرد(.)Feigenbaum, 2020
تقریباً ااری بدون داشتن رایانه و استفاده از اینترنت انجام  
تایوان یکی از اشورهای پیشرو در زمینۀ تولیدات رایانهای و دیجیتالی است.بر همین اساس
زیرساختهای دیجیتالی و اینترنتی قوی ،ام

اردهاند.
زیادی به تایوان در انترل بیماری  

وزیروقتدیجیتالدولتتایوانآدریتانگ319سالهاهخودشی

برنامهنویسمشهورو
 

اپلیکیشنهای آنالین برای

اامنها و 
خالق رایانهای است ،نقش مهمی در ایجاد سیستم  
اپلیکیشنها همگی رایگان هستند و مردم

مدیریت و انترل بیماری اوید  91داشته است.این 
را در رابطه با اقدامات پیشگیرانه و ملنهای تهیه ماس

و دیگر وساین مراقبتی آشاه

میسازند(.)Chiou, 2020

وزیر دیجیتال دولت تایوان بدون تجربۀ االن و شستردی سیاسی و ا رایی با همکاری و
مردمنهاد  امعه مدنی برای ساخت و ارضۀ تجهی ات پ شکی مفاظتی
سازمانهای  

هماهنگی 
به خصوص ماس

اقدامات مثبتی انجام داده است .بر همین مبنا با ی

سازمانهایدولتیوغیردولتیی

همراهی

فرآیند شفاف و

پلتفرمومکانی مارضهوتقاضایماس
 

وبقیه

1. Audrey Tang
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شهروندانتایواناستوهمه

یانداه
پلتفرممشخصم 
باایفیتانندواین 

آنها چگونه و در چه موقعیت مکانی و با چه قیمتی و از قری چه مکانی می آن را دریافت
انند.دادههایبیمهدرمانی برشرفتهازدادههای ب رگ پایگاه دولتی ،یکی از اوامن اتلی
سیاست توزیع ماس
ماس

رهبندی
دولت تایوان بوده است اه از آن به انوان سیاست سیستم  ی 

یادمیشود(.)Duff-Brown, 2020اینسیاستازتاریخ 3فوریه3030ا را شدهو از

فرمهای مختلف اینترنتی شسترش زیادی پیدا
پلت 
تها و  
وبسای 
برنامههای مدنی و  
قری  
دادههاواقالااتبازتایواناه توسطوزیردیجتال
اشتراکشذاری 

اردهاست.استراتژیبه 
یتواند در مناق دیگر نی تکرار شود .در این استراتژی با
این اشور قرامی شده است م 
ام

لیکیشنهای اادی ،روزانه اقالاات و

نرماف ارها و اپ
روش داده (اقالاات)ب رگ 9و  

دادههای بیماری از  مله تعداد بیماران ،بهبود یافتگان ،االئم ،مسائن مربوط به رفتارهای

میانند،ام هایدولتی
بیمارستانهایپذیرشاننده،پ شکانیاهبیمارپذیرش 

بهداشتی،
میشیرد
و تجربیات دیگر اشورها و ارسال آن برای شهروندان اادی مورد استفاده قرار  
(.)Kirby, 2020
تایوان با ام

دادههای ملی بیمه درمانی خود و ترایب آن با پایگاه
اقالاات پایگاه  

دادههای ب رشی به دست آورد و بر مبنای
دیجیتال دادههای مها رت ،سفرها و شمرک  ،
تللین این دادهها به شناسایی ،غربالگری و قرنطینۀ بیماران روی آورده است .بر اساس
تاریخچۀ سفر و االئم بالینی بر مبنای دادههای تللین شده ،سط هشدارها برای هر منطقه
متفاوت بوده است.االوه بر این ،استفاده از تکنولوژی  دید از  مله تکنولوژی اسکن اد
()QRو ش ارش آنالین تاریخ سفر و االئم بهداشتی شهروندانی اه در  94روز شذشته به
بازششتهانددرتماس

بازششتهاندیاباافرادیاهازآنجا

اردهاندیاازآنجا
مناق پرخطرسفر 
بودهاند،دراناربررسیمناق پرخطر،از ملهمواردیبوده اهبهایناشورام


ارده

تا بیماری را انترل اند .بر همین اساس از اسانی اه به مناق پر خطر سفر ارده بودند
(مناققی با سط هشدار باال)از قری پیام

میشد
اوتاه روزانه و ارتباط دیجیتالی خواسته  

دادهاند ،برای آنها پ ش
اه خود را قرنطینه انند و اشر االئمی نشان  

و پرستار فرستاده
1. Big Data
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دادههایاقالااتبان
میشود.دولتتایوانازقری  

االئم آنفوالن ا داشتند و به پ ش

ملیبیمهدرمانی،اسانیرااه دیداً

اردهاند ،شناسایی ارده و از آنها و اقرافیانشان
مرا عه  

تست دوباری ارونا شرفته است( .)Waltz, 2020با شسترش بلران ،برای هر شهری ی

تلفن

اضطراری تعبیه شده اه موارد مشکوک را ش ارش دهند.االوه بر این ،دولت تایوان برای
دلداری به بیمارانی اه شناسایی شدند و با ننگ بیماری و ترس از آن دست و پنجه نرم
میانند ،مشوقهای مختلفی از  مله غذای رایگان ،خدمات بهداشتی رایگان ،ه ینههای

ام

بهداشتی و ام

زندشی و تشوی افراد تلت درمان در قرنطینه ارائه داده است.

االوه بر این ،دولت مرا ی تایوان با همکاری شرات الین 9اقدام به قرامی برچسبهای3
دیدیدررابطهبامواردو االئمآموزشیمرتبطبااینبیماریاردهاست.

نمایشورزیقدرتنرمتایوان

ث-
با و ود ادم اضویت تایوان در سازمان بهداشت  هانی ( ،)WHOاین اشور تا مد
زیادی موف به مهار ویروس ارونا شده است.همانطور اه تجربیات مختلف اشورها نشان
بینالمللی
داد،بسیاریازمناق دنیابدونام هایسازمانبهداشت هانیودیگرنهادهای 
قادربهانترلومدیریتاوید91نیستند.اماتایوانبهدلینوضعیتخاصبینالمللیومسائن
سیاسی،بدونام

بینالمللیوتنهاباام
نهادهای 

تجربیاتواقداماتمناسبتخصصی

و المی موف به مدیریت بلران شده و این مسئله تصویر و برند این اشور را در دنیا مثبت
بینالمللی شده است.مدیریت تلی مسئله
ارده است و بااث تلسین همگانی آن در نظام  
از قری ایجاد ساختاری سیاستگذارانه برای مهار بلران بااث شده است تا این اشور
اوچ

ازقری ام

بهسایراشورها،قدرتنرمخودرابهتورتفرآیندیتقویتاند.

باو ودموا ههااثراشورهاباموجدوموسومشیوعبیماریارونا،تایوانبخشااظمیاز
بلران را مدیریت ارده است و زندشی نرمال در این اشور در  ریان است .بر همین مبنا
بینالمللیخیلی
همهشیرویروسارونا،موردستایش 
تایوانبهدلینپاسخسریعخودبهبلران 
 .1الین ( )LINEی نرماف ارارتباقیرایگانمانندواتسآپوتلگراماستاهبیشاز 39میلیوننفردرتایواناز
ایننرماف اراستفادهمیانند.
2. Stickers
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ازاشورهایغربیقرارشرفتهاست.تایوانباو ودادماضویتدرسازمانبهداشت هانی
از روز  39دسامبر  3091تمامی مسافرانی اه از شهر ووهان چین برششته بودند را معاینه و
بینالمللی اه
تنشآمی تایوان و چین و مسائن سیاسی و  
قرنطینه ارده بود .با تو ه به روابط  
بین آنها و ود دارد ،تایوان با ام

سازمانهای اقالااتی خود و همچنین تلقیقات

ناشناختهای در شهر ووهان چین

داشانه ،خیلی زودتر از بقیه اشورها متو ه شیوع بیماری 
شدهبودوبر همیناساسقبنازااالم رسمیدولت چینوسازمانبهداشت  هانیاقدامات
امتیاقی خود را شروع ارده بود (.)Hale, 2020در همین زمینه تایوان قبن از ااالم رسمی
دولتچین،اینمسئلهرابامتلدخودیعنیایاالتمتلدهوهمچنینسازمانبهداشت  هانی
در میان شذاشته بود.بر همین اساس ،دولت تایوان اخیراً به انتقاد از سازمان بهداشت  هانی
پرداخته است.الت اتلی انتقادات دولت تایوان ادم تو ه سازمان بهداشت  هانی به نامۀ
هشدارآمی ایناشوردررابطهباشناساییویروسیناشناختهدرشهرووهانچینوسرایتآن
ماههاقبناز شروعپاندمیدر
بهبقیهمناق ایناشور است(.)Chen, 2020تایوانایننامهرا 
اشورهای دیگر به سازمان بهداشت  هانی ارسال ارده بود و از این سازمان خواسته بود اه
دراین رابطهباااالمامومیو خبری ،تلقیقاتیراشروعاندومسیرهایبینالمللیبهچین
رامسدودانند(.)Rawnsley, 2020: 8
دولت تایوان از اواخر ماه دسامبر سال  3091با ایجاد ساختاری متمرا و مداوم ،مرا 
فرماندهی اپیدمی را در پاسخ به رشد سریع ویروس ایجاد ارد.ادم ایجاد هراس امومی 9از
مله اقدامات مثبت تایوان بود.اقدامی اه دولت نیوزیلند ،استرالیا ،رژیمتهیونیستی ،هلند
و..نی از آن استفاده اردند و ااالم نمودند اه این اقدام را به تاسی از دولت تایوان انجام
دادهاند و نتیجۀ آن نی موف بوده است.دولت تایوان به دلین سط باالی شفافیت مکمرانی،

از زمان تشکین ستاد مرا ی فرماندهی با اقدامات روانشناسانه و ایجاد ااتماد مثبت در بین
مردم،ازایجادهراسامومیخودداریاردوبرهمینمبناتایواناز ملهمعدوداشورهایی
بوده است اه قرنطینۀ امومی را ا را نکرده و اسب و اارها و زندشی ا تماای و امومی
ادامهدارد.
1. Panic
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مدیریتبسیاریازاشورهای هاناز ملهاشورهایاروپاییوایاالتمتلدهبهاندازی
تایوان اارآمد نبوده است.بسیاری از همسایگان تایوان در مدیریت و انترل بیماری ناموف 
بودهاند.به انوان مثال در فیلیپین همسایۀ  نوبی تایوان با اف ایش روزانۀ بیماران ،فشار زیادی

به سیستم درمانی این اشور آمده است و  معیت شهری و روستایی این اشور در استانهای
افتادهاند.ااثرایناشورهااز ملهفیلیپین،اندون ی،مال ی،
آسیبپذیرودورافتادهبههراس 

اامبوج ،تایلند و...دست ام

اردهاند تا از تجربیات این اشور بهره
به سویتایوان دراز  

ببرند و مدل تایوانی انترل بیماری را ا را انند( .)Jerzewski and Chen, 2020از ماه مارس،
دولت تایوان مدود  330اارشناس متخصص در زمینۀ مدیریت بلران و هراس امومی،
همهشیرومتخصصاتروانشناسیو امعهشناسیبهاشورهای نوبشرقآسیا،
بیماریهای 

نوب آسیا ،امریکای التین و اروپا فرستاده است.رئیس  مهوری تایوان ،خانم اینگ ون9،
در ماه مارس ااالم ارده بود اه تایوان ماین به ام

به اشورهای مختلف همسایه و

غیرهمسایه برای مفظ و شسترش سالمتی در اقصی نقاط دنیا است.دولت تایوان در تاریخ
ی

آورین ااالم ارد اه مدود  90میلیون ماس

دیگر متلدان دیپلماتی

به ایاالت متلده و  99اشور اروپایی و

خود اسال ارده است( .)Jao, 2020در تاریخ  97آورین ،وزارت

خار هتایوانااالمارداهدستۀدومام هایتایواناز ملهششمیلیونماس

اهدایی

میشود.وانگ تینگ یو 3اضو امیتۀ خار ی
به اشورهایی آسیایی و امریکای التین ارسال  
دولتتایوانواز ملهنمایندشانقانونگذارمجلس تایواناهازم بپیشرفتدمواراتی



بینالمللی و بشردوستانۀ تایوان انتقاد
تایوان 3است ،بارها از مخالفت دولت چین با فعالیت  
ارده است(.)Lee, 2019: 13وی مبدع هشتگ «تایوان میتواند ام

اند» 4در توئیتر بوده

بیتو هیسازمانبهداشت هانیبهدولتتایواناست.تایوان
است.اینهشتگدرانتقاداز 
میاند .انترل و مدیریت مثبت
این سازمان را متهم به پیروی سرسختانه از دستورات پکن  
بلرانارونابرایتایوانی

م یتمثبتهمبهارمغانآوردهاست؛باو ودفشارچینبرای

بینالمللی
ان وایتایوان،بعدازموفقیتایناشوردرمدیریتوانترلبلراناروناوفعالیت 
1. Tsai Ing-wen
2. Wang Ting-yu
3. Taiwan’s Democratic Progressive Party
4. #Taiwan Can Help
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اانال

 -اقتصادی برای رابطه با تایوان هستند( .)Leonard, 2020به همین دلین برخی از

میانند .بر همین مبنا
متخصصان از بلران ارونا به انوان فرتتی قالیی برای تایوان یاد  
تایوان میتواند با ایجاد ی

شبکۀ دیپلماتی

مستقن ،به رسمیت شناخته شدن خودش را

نامهایرادردفتر
موافقت 

سراتبخشد.امریکابهانوانب رشترینمتلدومامیتایوان،اخیراً
نمایندشی ایاالت متلده در تایوان با مقامات این اشور به امضا رسانده اه به تایوان ا ازه
یدهد به امریکا و دیگر اشورهای منطقۀ امریکای شمالی و  نوبی ،ام های بشردوستانۀ
م 
پ شکی و تخصصی تایوان از  مله ارسال متخصصان این اشور انجام شود.مقامات تایوانی
امیدوارهستنداهبتوانندشرایطاینموافقتنامهرابهاشورهایدیگرنی

تسریدهند( Wong,

مقالهای اه در مجلۀ
 .)2020اخیراً یکی از ملققان سیاست بهداشت دانشگاه استنفورد در  
انجمنپ شکیایندانشگاهمنتشرشده،لیستیاز934اقدامتایوانبرایمقابلهباشیوعبیماری
مدلهای دیدقرنطینۀا باریواختیاریرا
فرودشاههاوا رای 

از ملهبلثغربالگریدر
آورده است .یسون وانگ در این مقاله بر این امر اذاان ارده است اه تایوان با تو ه به
میتواند به اشورهای دیگر در تخصیص و تولید منابع مفاظتی از
مدیریت سریع بیماری  ،
مله ماس

دادههای دیجیتال برای ردیابی افراد آلوده ام
و همچنین استفاده از  

اند

(.)Wang, 2020: 1341رهبراناشورهایدیگرنی از  ملهنخستوزیرنیوزیلندتاایدارده
استاهاشورشازمدلتایوانیبرایانترلبیماریاستفادهخواهدارد.اینمسئلهشسترش
میدهد .اخیراً دولت تایوان با برش اری ی
قدرت نرم تایوان را نشان  

ویدئوانفرانس بین

دیپلماتهای خود در اشورهای  نوب شرقی آسیا و متخصصان پ شکی به سرپرستی وزیر

دیپلماتهای خود خواسته است اه راههای ایجاد ام

بهداشت ،از 

به این اشورها را

بررسیانندوتجربیاتتایوانرادراختیارآنهابگذارند.
ج-آداباجتماعیواخالقیجایگزینوتغییرسبکزندگیبرمبنایشرایطبحرانی

بسیاری از اشورهای دنیا تجربۀ برخورد با ی

بیماری واشیردار مسری مثن سارس در

نکردهاند .بنابراین هنوز در مال یادشیری چگونگی پاسخگویی به

سال  3003را تجربه 
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یها از همان ابتدا با
بلرانهای مربوط به موزی بهداشت و سالمت امومی هستند .تایوان 

شناخت تلی از تورت مسئله بر این امر تااید اردند اه بیماری اوید  91ی
دی است و مردم باید این تصور غلط را اه اووید  91ی

بیماری

نسخۀ  دید از آنفوالن ای

همهشیری این بیماری ،ایجاد
فصلی است را انار بگذارند.مهمترین اقدام برای پیشگیری از  
شناخت تلی و تنظیم آداب و رسوم ا تماای و سب

 دید زندشی است .این مسئله

همهشیری این افونت و مبتال شدن به آن است.بر همین اساس در
بهترین اقدام برای ااهش  
تایوان پوشیدن ماس

به ی

فرهنگ و ی

.)White, 2020دردوریبلران؛تقاضابرایماس

سب

زندشی تبدین شده است(

Hille and

،موادضدافونیانندهوسایروساینضد

اپیدمی بسیار اف ایش یافته است.بر همین اساس به منظور اولویت دسترسی پرسنن پ شکی و
یرهبندی را با موفقیت به ا را شذاشته است.با
بیماران به این نوع از وساین ،دولت سیاست  
شروههای مدنی ،بسیاری از تایوانیها با امپین ا تماای و خود وش "من
همکاری دولت و  
خوبم ،شما ماس

اردهاند و به تدریج اادات روزانه خود را تغییر
را اول بگیرید"9همراهی  

میدهند.تغییر اادتهایروزانهبرای  وامعسنتی ااربسیارسختیاست.امادولتتایوانبا

استفادهازقانونشرایطاضطراری،سب

زندشی دیدیراتبلیغاردهاهمتناسبباشرایط

بلران است و نیازهای شهروندی نی بر مبنای این نوع از سب
میشود( .)Ching Tu, 2020اولویت اتلی سب


ساختبندی

 دید زندشی 

زندشی  دید در تایوان ،مفظ سالمتی و

مراقبتازهمنواانوهمساالنودسترسیبهنیازهاوااالهایامومیروزانهوادمتوقفدر
ااروتالشانسانیاست.برهمینمبنادرایننوعازسب

زندشی،سالمتیبهملورومرا 

تبیین نیازهای شهروندان تبدین شده و این مسئله نلوی تعامالت انسانی ،مهمانیها ،آداب
ا تماایواخالقیاترابرمبنایسب

 دیدتغییردادهاست.


شفافسازی اطالعات

رسانهای شناسایی و 

چ -وحشت عمومی و سازوکارهای دیجتالی -
نادرستواشتباه

ساختار دمواراتی

ماام بر تایوان بااث شده است تا ی

مجرای قانونی دیجیتال برای

پیامهای دیجیتالی و
مبارزه با ترویج اقالاات نادرست درباری بیماری بو ود آید .ارسال  
1. I am OK, You Take the Mask First

ساختبندی و افتراق حوزۀ پولیتیک از پالیسی ...

99

رویههای نظارت و مجازات متداول و بلث برانگی در ی
آنالین شخصی به شهروندان و  



برای انتشار اقالاات نادرست در مورد اروناویروس بااث شده تا ی



سیستم دمواراتی

نظارت چندالیه و دقی مردمی در رابطه با شسترش اقالاات نادرست درباری شیوع ویروس
بو ود آید .این نظارت مبتنی بر سازواارهای مقوق شهروندی و دخالت مداقلی دولت
میانند ،توسط
تایوان است.افرادی اه به انتشار اقالاات نادرست در رابطه با بلران اقدام  
سازواارهای شهروندی شناسایی شده و نهادهای نظارتی بر مبنای قانون ترویج اقالاات
رسانههای
میانند و اکس ،فیلم و مشخصات و نلوی اار وی در  
نادرست با آنها برخورد  
امومی و  معی به نمایش شذاشته میشود.اینکار نوای مجازات برای افرادی است اه به
بلرانهای ناشوار مختلف ،اارزار

میانند .همراه با ظهور 
انتشار اقالاات نادرست اقدام  
میاند .هدف اتلی این
اقالاات نادرست و غیرشفاف در همه اشورها شسترش پیدا  
اقالاات ،پخش و شسترش شایعات و متعاقباً شسترش نوای ومشت امومی و فلج شدن
رسانههای ا تماای؛ یکی از مهمترین وظایف دولت،
زیرساختهای اشور است.در اصر  
دادناقالااتشفافبرایاسبااتمادامومیاست(.) Kasuya and Tung, 2020دولتدر
اینمواقعبایدبهانوانراهنمایاتلی معیتامناند.ترسواضطرابپیراموناوید،91
در همان اواین شیوع این ویروس بااث شردش اقالاات نادرست و اشتباه و بااث ایجاد
ومشت غیرضروری در  وامع مختلف شده است .این موضوع برای همه اشورها به ی



چالش اساسی تبدین شده است .بنابراین توانایی دولت در پاسخگویی سریع به اقالاات
نادرست و اشتباه ،به اندازی ارائه اقالاات دقی و شفاف مهم است .به منظور  لوشیری از
انتقالاقالااتنادرستواشتباه،دولتتایوانبهتاسیس«مرا بررسیواقعیتتایوان»9دست
زدهاست.هربخشازاینمرا دارایی

تیممتخصصازمهندسانواارشناسانرشتههای

مختلفاست.اینتیمها هنگامیاهاقالااتنادرستویااشتباهیبهتورتآنالین اشف
میانند ،در مدت شصت دقیقه تلت و سقم آن را بررسی ارده و آن را بالفاتله برای

میتواند از بروز ومشت و اضطراب غیرضروری در دوری
اموم روشن میانند.این اقدامات  
پیشگیریازاپیدمی لوشیریاند(.)Ching Tu, 2020
1. Taiwan FactCheck Center
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ماهها
تایوان از زیرساختهای اقالااتی و ارتباقی ملکمی برخوردار است.در قول این  
دولت تایوان به قور فعال و با مشارات رسانههای خصوتی ،به آموزش منظم دانش اولیه
دستها و استفاده از ماس
پیشگیری از بیماری مانند شستن  

روی آورده است و متناوباً و با

ملتوای  دید آنها را از تلوی یونها و ایستگاههای رادیویی پخش میاند .االوه بر این،
بیماریهای تایوان از قری ارائه اقالاات تلی و

رسانهها با همکاری مرا انترل 
همهشیری بیماری و مراا پخش ماس
راهاندازی نقشههای اشوری  


 ،ام

مهمی به

میانند و نقش مهمی در ااهش هراس امومی دارند.به انوان مثال،
اف ایش آشاهی مردم  
رسانهها به ام
این  

داروخانهای را

مراا دولتی به قور روزانه آدرس و مشخصات  3000

میدهد.
میپردازند،ارائه 
اهبهتوضی اقالممفاظتی 

نتیجهگیری

نمونههای موف انترل و مدیریت بلران ارونا است .یافتههای پژوهش
تایوان از  مله  
یدهد اه انصر اتلی و راهبردی مدیریت بلران اوید  91در تایوان ،ایجاد و افتراق
نشان م 
درسشیری از
ساخت سیاستی بر مبنای منافع امومی و ا ماع ملی است.نخبگان تایوانی با  
قرحری ی مناسب ،نمونه موفقی از
اشتراکشذاری اقالاات و  

تجربیات و اقدامات شذشته ،
اردهاند.زیرساختهایمدرنوتوسعه
همهشیرارونارابهدنیاارضه 
مدیریتبلرانبیماری 
یافتهالمیواقتصادیوسازههایمکمرانیدمواراتی

وشفافمبتنیبرتخصصبهانوان

اب ارهای اساسی این مدیریت موف هستند .تجربۀ تایوان نشان داده اه با و ود مشکالت
نالمللی و ادم ام
بی 

نالمللی ،ی
سازمانهای بی 



تهای داخلی و
اشور با اتکا به ظرفی 

بلرانهای ب رگ مربوط به امنیت

یتواند 
ساختارهای شفاف مکمرانی سیاستی (نه سیاسی)م 
قالببندی
امومی را به خوبی انترل اند .ترایبی از تو ه به مقانیت الم و تخصص و  
برنامهری ی،تایوانرادر
برنامهری یشدیمسائنوافتراقراهبردیموزیسیاسیاز سیاستو 

مدیریت این مسئله ام

ضعفها و اشکاالت

ارده است.این مسئله به معنای نادیده شرفتن 

مدیریتیتایواندراینبلراننیست .تایوانباتو هبهوسعت غرافیاییو معیتیوهمچنین
توان اقتصادی ،نسبت به بسیاری از اشورهای ب رشتر و قدرتمند ،در مدیریت بلران موف تر
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گاههای مکومتی و تو ه به
بوده است.شفافیت امور مکمرانی ،سرات امن و اارایی دست 
مامیپروری و م بشرایی و رقابت سیاسی ،بااث شسترش ااتماد امومی به
تخصص و نه  
ساختارهای ماامیتی و سیاستی در تایوان شده است.بخش ااظمی از مردم تایوان در انار
رقابتها و  دلهای سیاسی ،به ساختار مکمرانی سیاستی خودشان ااتماد دارند و این مسئله

برآمده از ااتماد به الم و تخصص و تلفی امور سیاستی از امور سیاسی است و بر همین مبنا
توتیههای آن ،همراهی و همدلی نشان

تایوانیها در مواقع بلران با ساختار ماامیتی و 
میدهند و این مسئله متعاقباً به ساختارهای متفاوت مکمرانی ام


میاند تا سرات انترل
 

و مدیریت بلران را اف ایش دهد.ا ماع ملی سیاستمداران تایوانی در مواقع بلران از  مله
درسهای زیادی برای اشورهای دیگر دارد.اولویت ام اب و
دیگر موارد مهمی است اه  
نخبگانتایوانیدر زمانبلرانهایامومی،سیاستی اردنامورواولویتبه سیاستگذاریبه
هتشیری
شروههاوام اب  ،
ایدیدسیاسیبهمسئلهاست.برهمینمبنادرمواقعبلران؛ 
دستگاههای مکمرانی در خدمت

سیاسی ،وابستگی ملی و غیر ملی و...اهمیتی ندارد و همه 
میشیرند.سازواار اتلی موفقیت تایوان،
مکانی مهای سیاستی من مسئله و مدیریت آن قرار  
ایدی افتراق امور سیاسی(پولیتی

)از امور سیاستی(پالیسی)است.پالیسی اردن امور ،مرا 

بلرانهایی از قبین بلران ارونا است و ساختار مکمرانی

چارهاندیشی تایوان برای 
اتلی  
شفاف و دمواراتی

تایوان نقش مهمی در به رسمیت شناختن پالیسی و اولویت و اهمیت

دلآمی دارد.این
دادنبهتخصصدرمواقعاضطراریو داییآنازموزیامورسیاسیو 
درس اتلی است اه این منطقه -اشور اوچ
همهشیراوید91هستند،بدهد.
بلرانبیماری 



میتواند به بقیه اشورهای دنیا اه درشیر
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