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بحران کرونا

وارد میکنند.

مرسوم را به هم بریزد.

در صــورتــی کــه بنا باشد مــردم و فرهنگ مــردم،
بهعنوان نقطه محوری مواجهه با بحران کرونا قرار

مرسوم از سرمایه اجتماعی یا نگرانی و تــرس مردم
بــهــره م ـیبــریــم کــه بـ ــدون حــصــول فــرهــنــگ مــربــوط

هیوال زدایی از کرونا!

بهنوعی از سرمایه خوردن به حساب میآید .همیشه

گیرد ،الزم است رویکرد سیاستگذاری کشور متحول

بازنمایی غیرواقعی و گفتمان تــرس شــایــد در

ســادهتــریــن راه بهترین گزینه نیست! در تکتک

گــردد .در ذیل به برخی برداشتهای سیاستی کرونا

کوتاهمدت و بــدون نیاز به توجیه کافی و شفافیت،

سیاستها و اقدامات باید پرسید که آیا این اقدام در

نــاظــر بــر اهــمــیــت ابــعــاد فرهنگی  -اجــتــمــاعــی اش ــاره

م ــردم را در سطح اج ــرای تصمیمات هــمــراه کند و

درازمدت تابآوری اجتماعی را کم میکند! آیا امکان

میشود:

ب ـهعــنــوان راه س ــاده ج ــواب ده ــد ،ولــی ب ـیتــردیــد در

دارد با استفاده از ایــن حربه در بحرانهای بعدی

درازمـ ــدت و ب ــرای ایــجــاد فرهنگ مطلوب مواجهه

امکانسوزی سیاستی انجام شده باشد و...

آ کواریوم اطالعات بسازیم و مدام آن را شفاف
نگهداریم!

استرس و اضطراب اولیه وا کنش عقالیی را کمرنگ

مردم باید خود را جزء دخیل در جریان مبارزه با

میکند و پس از مدتی اثر گفتمان ترس رنگ میبازد

بسیاری دوگانههای تولیدشده در دوره بحران

بحران کرونا بدانند و احساس نامحرم بودن نداشته

و وا کنشهای معکوس مقاومت اجتماعی در قبال

منبعث از پیامدهای اقتصادی ،سیاسی یا امنیتی

بــاشــنــد تــا بــتــوانــنــد هــمــکــاری کــنــنــد .ای ــن ام ــر باعث

تصمیمها را باال میبرد.

تــلــقــی م ـیشــونــد و ب ـهظــاهــر فــرهــنــگــی طبقهبندی

بــا بــحــران پاسخگو نــخــواهــد ب ــود .ایــن عــمــل ،حجم

اعتمادسازی خواهد شد.

کلیشه دوگانههای آسیبزا را بشکنیم!

نــمـیشــونــد؛ ولــی بــا نگاهی عمیقتر ذات فرهنگی

همه مسئولاند!

و جنس ارزش ــی دوگــانــه در کــنــار پیامدهای عمیق

نسخههای بدخط را به نسخههای خوشخط
بدل کنیم!

در شــرایــط بــحــران تـکتــک اف ــراد بــایــد احساس

فرهنگی مواجهه جامعه با آن ،خــود را به ما نشان

مسئولیت کنند و زمانی که استرسها و اضطرابها و

م ـیدهــد .دوگــانــه «ج ــان» و «ن ــان» ،دوگــانــه نجات

مــنــطــق هــمــه تــصــمــیــمــات بــایــد شــفــاف بــاشــد،

نگرانیها همهجا را فرامیگیرد ،رهبران میتوانند این

سالمندان یا جــوانــان ،دوگانه خــانــواده یا سالمت و

حتی ابهامها هم باید شفاف بیان شده ،به اشترا ک

انــرژی ایجادشده را از منفی به مثبت تبدیل کنند و

آموزش یا سالمت و ...از این دست به شمار میآیند.

گذاشته شوند .در طول مواجهه چند ماه اخیر نکات

تسهیلگری حرکتهای مــردمــی و استقبال از آنهــا

مبهم زیادی درباره خود ویروس ،رفتار بیماریزایی و

میتواند بهترین عکسالعمل باشد.

اپیدمیولوژیک ،پیامدهای کوتاهمدت و درازمــدت و
راهبرد و سیاست مؤثر در قبال آن مطرح بود .تصویر
عمومی نــزد مــردم هــمــواره از موضع بــاال و زاویــه دید
دانای کل بود.

با درک و هضم تغییرات ،چابک شویم!
با بروز تغییرات سریع و تصاعدی و نمایان شدن
عدم قطعیتها ،بهترین عملکرد از ِآن کشورهایی است

که مــردم و سیستمهای دولتی و رسمی در مواجهه
با تغییرات چابکتر عمل کنند .درک تغییر و دیدن

فرهنگ هوشمندی و خالقیت را ارتقا دهیم!
هوشمندسازی خالقانه در مبحث قرنطینه،

فرهنگ مثبت ایجاد کنیم!

فـ ــاصـ ــل ـ ـهگـ ــذاری ،ارائ ـ ـ ــه خ ــدم ــت و س ــام ــانده ــی

«تــصــویــرســازی مــثــبــت» الزمـ ــه ای ــج ــاد فرهنگ

حرکتهای داوطلبانه از نیازهای راهبردهای جدی

مثبت است .مواجهه منطقی مردم با کرونا از طریق

کنونی است .هر چه مسئله پیچیدهتر باشد ،فرایند

تصویرسازی مثبت ،بــه آرام ــش و کنترل اضطرابات

پیچیدهتر و خالقانهتری بــرای مواجهه بــا آن نیاز

روحی و تابآوری اجتماعی و جلوگیری از وا کنشهای

اســت و خالقیت یــک فــرایــنــد غیرمتعین اســت که

بیمنطق منتهی خواهد شد.

با مشارکت و ایجاد دخالت تعداد زیــادی از مردم
حاصل میشود.

ح ــرکــته ــای م ــردم ــی را زن ـ ــده و ب ــا طـ ــراوت
نگهداریم!

همه مهماند!

فرصتهای پیش رو در میانه بحران جز با نهادینه

ایجاد و انگیزش حرکت بسیار سادهتر از استمرار و

تـکتــک م ــردم بــایــد احــســاس کنند در فرایند

شدن فرهنگ مثبتاندیشی که خود ،زاییده فرهنگ

زنده نگهداشتن آن و مستلزم خالقیت و بستر تعامل

بــحــران بــرای همه و بــرای نظام تصمیمگیر مهم و

مواجهه فعال با بحران است حاصل نخواهد شد.

مــداوم با جریانهای مردمی اســت .همین استمرار

خاصاند؛ بهعنوان مثال ایزوله کردن گروه حساس

است که فرهنگ را میسازد و فربه میکند .از سوی

و فــوق حساس (بــاالی  70ســال) در منزل با کمک

دیگر ضمن این استمرار ،باید مراقب باشیم به عادت

گــرفــتــن از نــیــروهــای جــهــادی در محلهها و تأمین

مرسوم ،آنها را دچار آفت رسمی شدن ،ساختار زدگی

نیازهای روزمره ،قانونی (وکالت به نیروها) ،پزشکی

و تا حدی دولتی شدن نکنیم.

و آزمــایــشــگــاهــی ایــشــان (حــتــی بــهص ــورت خــدمــت

همهچیز را به اشتراک بگذاریم!
الزم اســت فرهنگ مبتنی بــر صــداقــت ،ارتــبــاط
مــســتــمــر و شــفــافــیــت حــاصــل ش ــده ب ــاش ــد .رهــبــران

غیررایگان) :این فعالیت که هم بار بیمارستانها

فرهنگساز ،همهچیز حتی حقایق دشــوار را با مردم
در میان میگذارند ،بحث پیرامون ایــن دشواریها

در عبور از سیالب کرونا پلهای پشت سر خود
را خراب نکنیم!

میدانند ،حتی ا گر این ایدهها نظم موجود و قواعد

گاهی برای راهحل سریع و ساده در تجویزهای

را تشویق میکنند و تولید ایدههای جدید را فرصت

را کــاهــش داده ،هــم ا کـ ــرام ســالــمــنــدان را در پی
دارد ،میتواند بهعنوان الگوی «مراقب سالمندان
هستیم» در جهان برجسته شود.
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