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ای دیگر سامان خود را به گونه ی دهد که چگونه باید جامعهبحران کرونا به ما نشان می

 دهیم.

 

لبثل ضًسبًس  طزض حبل حبض [Systemrelevanz ثمبی سیستن/ ضبهي ]یب: «سیستنی ثطای ضطٍض» هفَْم

ّب تَسظ ایي هفَْم زض اضتجبط ثب ًجبت هبلی ثبًه، 2002سبل  یالتصبز ثحطاى یوٌس. زض پیضا تجطثِ ه تَجْی

ثسیبض ػوَهی ثطآضفتگی آهسًس ٍ حسبة هی ثِثحطاى  يیثطٍظ ا هسجت ظبّط ثِّب ثبًهوبض ثطزُ ضس.  ّب ثِزٍلت

 زٍلت فسضالضس. ًبهیسُ  2002سبل اصغالح پَچ  ،«یٍضؼیت اضغطاض  زاضایّبی  ثبًه» اصغالح  .ثَز ثبال

اػالم وطز ٍ ثٌب ثط آى، پبیِ ٍ اسبس ثطای  «ضطٍضی ثطای سیستن»ول یه ضبذِ التصبزی ضا ]زض آلوبى[ ٍلت 

ی بثی، اضظپَلی فْویسُ ضَز ی ٍاسغِػٌَاى ثحطاى  ثِ، ظهبى آى : اگط ثحطاىٍِ ٍالؼب .ایي حوبیت هبلی ضا ایجبز وطز

 یزضًٍ تٌبلضبتاظ  یىی يیا جب ذَاّس ثَز. ثِوبهالً ضطٍضت سیستن ػٌَاى  ثٍِاسغِ  يیا آفطیٌبى اصلیًمص

عَض وِ هؼتبز ثِ هَاز  این، ّوبىزّس گطُ ذَضزُیسوت ثحطاى سَق ه ثِ آًچِ هب ضا ثِ است وِ «التصبز هب»

 وطس. هرسض ثِ آهپَلی ٍاثستِ است وِ اٍ ضا ثِ ًبثَزی هی

 ست؟ اپس چه چیسی برای سیستم ضروری 

ای ظیط ًین وبسِ «سیستنثطای  یضطٍض »ّب ًیعون ون ضٍضي ضس وِ پطت ایي زضن اظ ظهبى ثطای ذیلی ّوبى

 اظ زضًٍص سط ثطآٍضزُوِ ثحطاى  ستنیس ]شاتی[ هٌغك ًِ ثط ػلیِاػتطاضبت ظهبى  زض آىحبل،  يیثب ا وبسِ است.

تمبثل  «ذَش عیٌت»ظبّطاً  ز ٍالؼیوِ ثب التصب ثَز «عیٌت ثس» اًظبّط یِهبل ِیسطهب زض همبثل تٌْب، ثلىِ ثَز

ٍاثستِ ّستٌس ٍ  گطیىسیّطزٍ ثِ ضسى هَضَع: ایٌجب هَضَع زٍ ضٍی یه سىِ است.  . ثطای ضٍضيزاضت

 .تصَض وطز یگطیثسٍى زیىی ضا  ىتَا یًو

اظ . ضًَسی هیثٌسعجمِ «سیستنی ثطای ضطٍض» ػٌَاى ثِ ّبی التصبزیضبذِاظ  یؼیٍس فیوِ عثیٌین هی اهطٍظ

هب  زّس وِ چطاًطبى هی ضبى هستمیوبذسهبت ٍ هحصَالتِ ّستٌس و ییّبآًْب ثرص تط ثیصاهب  ّب،جولِ ثبًه

، هطالجت ٍ سالهت ، ثْساضت،ِیغص، تیآة ٍ اًطغ يیتبه :ذَز ثساى ًیبظ هجطم زاضین)ثمب(  ظًسگیِ ی ازاهِثطا

 .طُیٍ غ ٌتطًتیّب ٍ ا، ضسبًِهی، حول ٍ ًمل ٍ تطافًگْساضی

ٍسیؼی زض هطاتغ ٍ  سَظیّبیی وِ ثب آتصًطبى ، آتص11ضسى ٍیطٍس وَیس جْبًیلجل اظ  زضست هستی

ّبی حطفًِبگْبى گطفتٌس.  «لْطهبًبى»عجیؼی زیگط هجبضظُ وطزُ ثَزًس، لمت  ی ّبی استطالیب ثب یه فبجؼِ جٌگل

 یثط ظًسگ یویهستم طی( تأثاضظش هصطف :تَاى گفتهی)ّب وبضثطز آىوِ  نیوٌیوطف های ضا اظ ًَ وبضی

 .اضهغبى آٍضزُ است ی ثسیبض زیگطی ثِّبحطفِضا اظ  «ضٍظهطُ یلْطهبًبى ظًسگ»، چٌیي هب زاضز. ثحطاى یُ ضٍظهط

هحطٍم ّستٌس، تبهلی زض هَضز  «سیستنی ثطای ضطٍض»ّب اظ صفت ّویي زلیل وِ ثطذی اظ حَظُ ثِزلیمب 

عطف چِ چیعی ثطای جبهؼِ  وٌین وِ اظ یه ثحث هی گطیىسیهب ثب وٌین. ضا تجطثِ هی ظًسگیاسبسی هلعٍهبت 

س! ٌثبظ ثوبً سیّب؟ ثبزاضٍذبًِپَضی وٌس.  تَاًس چطن ضطٍضی است ٍ اظ عطف زیگط جبهؼِ اظ چِ چیعی هی
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ضًَسُ؟  اق سطیغ ذطهىت ثطفِثب اِلت ضغ  ی وٌٌسُسیتَل ؟ذغَط َّایی! بثسیازاهِ  سی؟ الجتِ، ثبّب ظثبلِ آٍضی جوغ

 هَضز ًظطّب هتفبٍت است. زض ایي

ٍ گصاضی ذبضج ضس سطهبیِ اظ ػولیبت ثبًىیِ زض اٍاسظ سبل گصضتِ ًهثب چِیوِ زٍ یّب؟ ٌّگبهثبًه [اهب]ٍ

اهب ّط. ساضتً ثب ایي اهط چٌساًی افىبض ػوَهی ّوسضزی ،صف ثیىبضاى پیَستٌس ثِثرص  يیاظ وبضهٌساى ا یبضیثس

وٌس ٍ ثحث زاؽ ٍ پطضَضی گیطز، احسبسبت غلیبى هیثستي یه ثیوبضستبى زض آلوبى ثحث زضهی ی زضثبضُگبُ 

 وٌس؟گیطز. چِ چیعی ایي تفبٍت ضا ایجبز هی زضهی

 ی هب فبیسُ ی ثرص هبلی ثطای جبهؼِ، هٌسینبظیً ّب وبضستبىیثِ ثهبى  افتبزى سالهتیذغط  ثِ ثبوِ  حبلی زض

ی  ضاثغِاصلی  ی گطزز ثِ ًْبزی وِ تٌْب ثِ ایي زلیل ٍجَز زاضز وِ پَل ٍاسغِهسئلِ ثطهی .ای ًساضز ثالٍاسغِ

 ی ثِ پَلبظیثلٌسگَ ً وبثلِ وبضیِ لحین بی طاّيی، سبذت جبزُ، زٍذت پیٌیظه تیوبضت س یثطا هب است.اجتوبػی 

ًِ الجتِ  الظم است! عیپَل ً -حبل  يزضػی. استًیبظ هطثَعِ  یّبٍ هْبضت سیتَل لی، ٍسبذبم ثِ هَازثلىِ . ستیً

ضٍاثظ سبظٍوبض ایي زلیل، وِ زض ، ثلىِ ثِ وٌس هی یاهط ضا ضطٍض يیاًفس اهط ]وبض ٍ تَلیس[ وِ  لیزل يیثِ ا

 تب ضسبًس ٍ هٌبثغ ضطٍضی ضا ثِ ّن هیّبی هبّط ٍ لبثل  اًسبىلجل اظ ّط چیع پَل است وِ وًٌَی اجتوبػی 

 .، ثلٌسگَطاّيی، پبثبىی، ذیٌیظهتی: سسسثطتَلیس ثِ ًتیجِ 

 بحران تیریمعضل مد

ثب ذَز التصبزی ٍ اجتوبػی ضا ّن  یثحطاً اهب ،استی سالهتزض زضجِ اٍل تْسیسی ثطای  11پبًسهی وَیس 

ّب ، زٍلتیهمبثلِ ثب ثحطاى سالهت یاًس. ثطاضسُ سُیّن تٌتٌگبتٌگ زض  ،ایي سِ ٍجِ ٍجَزی آٍضز.ّوطاُ هی ثِ

 یزستگبُ زٍلت ی ٍظیفِ يیگصاضز. ایط هیتأث یٍ ذصَص یػوَه یضست ثط ظًسگ وٌٌس وِ ثِیضا اتربش ه یالساهبت

ذَز هططٍػیت  ثِزاًس،  هیاظ جبى ضْطًٍساى هحبفظت  ثِوِ ذَز ضا هَظف  عطیك اظ ایي :تط ثیص یاست. حت

 . ثرطس هی

اظ  یطیجلَگ یثطا وست ٍ وبضاگط  ّوطاُ زاضز. ثِای وٌٌسُ ی تأثیطات ػظین هرتلالتصبز اظ هٌظطالساهبت  يیااهب 

 ثِ، اثتسا یذَاٌّس ضس. اظ ًظط التصبز یالتصبز سیزچبض ذسبضت ضسّب ضطوتثوبًٌس،  یثستِ ثبل طٍسیاًتطبض ٍ

ثِ ایي ذبعط وِ   تط ثیصثلىِ ، است یهبل اثعاضفبلس  ػبهل تمبضب وِ لیزل يیًِ ثِ اثپطزاظین. فمساى تمبضب 

 یعَالً یهست یثطا ظیضطا يیاگط اضسُ است.  تمبضب ٍسیؼب اظ اٍ سلت  آهسى زض همبم ػبهلِ صحٌِثِ اهىبًبت 

 ٍضضىستگیی اػالم حت بیضا اذطاج وٌٌس  ضبى وبضهٌساىًس ّب هججَض. ضطوتاٍضبع ٍذین ذَاّس ضس، بثسیازاهِ 

بیت غثعاض هبلی اجب ٍالؼب  ایي طایظ، ضَزوٌٌس. سپس، اظ زضٍى هطىل تمبضب یه ثحطاى التصبزی ٍالؼی ایجبز هی

 است.

 ضبى ٍجَز زاضز.ی، یؼٌی تْسیس ّستی التصبزیگطیز سی، تْسّباًسبى هیَلَغیث یظًسگ سیتْسػالٍُ ثط  ،اوٌَى

اهب اوٌَى  گیطز.ذَز ضا اظ آى هی تیٍ هططٍػ جعء ٍظبیف ذَز لطاض زازُ استهحبفظت اظ آًْب ضا چٌیي  ّنزٍلت 
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 ، یىی ثِ]اهب اظ سَی زیگط[ّط زٍ ضا هٌصفبًِ اًجبم زّس، سَ[ ثبیس  ]اظ یههؼضل ضٍثطٍ ضسُ است وِ  يیاٍ ثب ا

 زیگطی  است.  ظیبى

 یدر مقابل زندگ هستی ]اقتصادی[

ّبی  ٍیطٍس تفبٍت َعیاظ ض یطیگ صیپّبی اذیط زض هَضز استفبزُ اظ هبسه ثطای ّفتِ یّبیبثیاضظ چِاگط

زض  یمبتیتحم یّبطگبُیآظهب. ثىٌینهبى چِ ثبیس زاًین وِ ثطای حفبظت اظ ظًسگیاصل هی زض زاضًس، هبگیطی  چطن

وِ هب ضبّسین  ّستٌس. یپعضى یّبططفتیثطط زض حبل اًغجبق ثب پ دیزض تبض یاسبثمِیسطتبسط جْبى ثب سطػت ث

زستگبُ  سیتَلچگًَِ وٌٌسگبى ذَزضٍ سیتَلتَلیس وطزُ ٍ  یهَاز ضسػفًَسطػت  سبظی ثِی آثجَّبچگًَِ وبضذبًِ

زّس تب اظ پس تْسیسّبی اضائِ هی الظم ثِ هب تیاظ ظطف صیث ،هب ی جبهؼِ ی. ثطٍت هبزوٌٌس هی وطفضا تٌفس 

 ایٌچٌیٌی هبًٌس ٍیطٍس وطًٍب ثطثیبئین. 

 بیالتصبز ثبظاض اى تَاى ثب ػٌَوِ آى ضا هی است بفتِیسبهبى  یهغبثك اصَل زض ولیتص جبًیوِ تمط یااهب زض جبهؼِ

. ثسٍى هحبفظت ی ٍاثستِ استالتصبز حیبت ثِ ی. ظًسگًیست یظًسگ اٍلَیت ثب، وطز فیتَص یزاضِیهٌغك سطهب

ّب  هَجت آى حفبظت اظ ظًسگی ًیع ظیط چطخ ضیعز، ٍ ثِی زض ّن هیاجتوبػ پیًَسّبی، یالتصبزجبًجِ اظ حیبت ِ ّو

 ضَز.تَلیس هی ای یتَاًس وبض وٌس ٍ ًِ هَاز غصایضَز، ًِ ثیوبضستبًی هیتَاًس تَلیس لِ ذَاّس ضس. ًِ زاضٍیی هی

ثتَاًس زاضتِ ثبضین، ثبیس  ّن ی ذَثیظًسگ هزض اهٌیت ظًسگی وٌین، ثلىِ حتی ی ًِ تٌْبثتَاًین  وِ زض آى ییبیزً

زض  سیثب یاجتوبػ ی ضاثغِ ًبم ثطزم. «ّستی ]التصبزی[»ػٌَاى  تحمك پصیطز وِ هي اظ آى ثِ چیعیثسٍى آى 

 افعاییِ ثطای اضظش زیگط، ًِ وٌس گیطیایي ًیبظّب ضا ثطآٍضزُ وٌس، جْتوِ  ایالعاهبت هبزی ٍّب اًسبى بظیًضاستبی 

ّب ٍ هحصَالتی وِ ٍالؼب  ّطچٌس ایي پبًسهی اهطٍظُ حسبسیت هب ضا ثطای ضٌبذت فؼبلیتسطهبیِ.  حساوثطِ

اظ  ضبى ثْتط ّبیی ضا وِ اهطٍظ سىَت ٍ سىَى ی فؼبلیت ًیستین ّوِلبزض هب اهب اًس ثبال ثطزُ است،  ضطٍضی

 هب ثِ ایي پی ثطزین وِ چِ چیعی ضطٍضت است.ثسپبضین.  اثسیثَز، ثِ آهطظش سىَت ٍ سىَى  هی حضَضضبى

یي ا  ذَاًی زاضز. تب ثِپیًَسّبیی ثطای ظًسگی ًیبظ زاضین وِ ثب ایي ضطٍضت ّن: نییثْتط ثگَ بی یستویس اوٌَى ثِ

 صحجت وٌین. «سیستنی ثطای ضطٍض»تطزیس اظ  عطیك ثتَاًین ثی
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