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نظم پساکرونایی به روایت چامسکی،
فوکویاما ،کیسینجر و باتلر؛

روند فروپاشی غرب وحشی
آغاز شده است

متفکران مشربهای مختلف فکری شاخههای
مختلفی را برای نظم پساکرونایی متصور هستند
که از موضوعاتی چون رابطه متقابل دولت  -ملت
تا جنگ اتمی متغیر است .شیوع ویروس کرونا و
چگونگی توانایی دولتها در مواجهه با آن از یک
سو بحث کارآمدی نظامهای سیاسی و...
همین صفحه

توافق برای کاهش
روزانه  10میلیون
بشکهنفت
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اقتصاد ایران در پساکرونا؛

تغییر شکل تقاضا و چرخش
گستردهبهسمتاقتصاد
دانشبنیان
صفحه3

ایران نخستین کشور در
اجرایپالسمادرمانیبرای
بیمارانمبتالبهکرونا

رهبر انقالب در سخنرانی به مناسبت عید نیمه شعبان:

غرب در قضایای مربوط
به کرونا روح وحشیگری
خودش را نشان داد
موضوع جهش تولید حیاتی است
کرونا یک آزمون عمومی و عجیب
برای دولتها و ملت ها است

صفحه3

کورسوهای امید در درمان کرونا؛

تولید داروی فاویپیراویر
در سه شرکت داروسازی

رئیس سازمان غذا و دارو گفت :سه شرکت برای تولید فاویپیراویر
اع�لام آمادگی کرده اند و ماده اولیه آن تا  ۲ماه آینده وارد بازار
خواهد ش��د .شانهساز درباره تولید داروی فاویپیراویر در ایران در
گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،اظهار کرد :فاویپیراویر از
حدود  ۸سال گذشته برای درمان بعضی از بیماری های ویروسی
مورد استفاده قرار می گیرد و مطالعاتی وجود دارد که نشان می
دهد این دارو در درمان کرونا اثربخشی دارد و کشورهای دنیا به
شدت روی این موضوع کار می کنند تا به نتایج قطعی برسند .در
ایران فاویپیراویر برای درمان کرونا وارد فاز مطالعات بالینی شده
تا از ایمنی و اثربخشی آن اطمینان حاصل کنیم .رئیس سازمان
غذا و دارو ادامه داد :توان تولید ماده اولیه فاویپیراویر در کشور به
صورت بالقوه وجود دارد و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته،
ظرف مدت زمان کوتاهی ماده اولیه این دگارو تولید خواهد شد.
شانه ساز با اشاره به تولید داروی فاویپیراویر در ایران اظهار کرد:
سه شرکت برای تولید شکل نهایی این دارو اعالم آمادگی کرده
اند اما برای تصمیم گیری سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت
در همه این موارد صرفا تایید کمیته ای واجد صالحیت علمی و
از هر نظر بیطرف مالک خواهد بود .شانه ساز افزود :در این قبیل
موارد ادعای یک نفر نمی تواند مالک تصمیم سازی های مهم
ق��رار گیرد .لذا مالک نهائی نظر مراجع ذی صالح و بی طرفی
است که شخصا هیچ سودی از ورود یا عدم ورود دارو به فهرست
دارویی کش��ور نمی برند و اگر تاییدیه های الزم اخذ شود ،دارو
به س��رعت به تولید انبوه خواهد رسید .احیانا اگر کمبودی هم
وجود داش��ته باشد در صورت لزوم تا تامین کمی و کیفی کامل
توسط داروهای تولید داخل ،واردات هم در دستور کار قرار خواهد
گرفت .رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد :یک شرکت دانش
بنیان این دارو را بطور محدود تولید کرده و مطالعات بالینی تحت
نظارت اداره کل داروی س��ازمان غ��ذا و دارو در حال انجام می
باشد و با توجه به این شرایط اضطراری و خاص در بحران کرونا،
استثنا بحث کارآزماییهای بالینی و تولید به موازات هم دنبال
میش��ود .در روزهای نخست آغاز س��ال پزشکان از اثربخشی
داروی فاویپیراوی��ر در درم��ان بیماران کرونای��ی خبر دادند که
ب��ه دنبال آن دارو به طور رس��می وارد کارآزمایی بالینی وزارت
بهداش��ت شد تا هزینه اثربخشی آن در درمان بیماران کرونایی
مشخص شود .مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله
با ویروس کرونا اظهار کرد :مدیرکل داروی س��ازمان غذا و دارو
در دوم فروردین امس��ال نامهای مبنی ب��ر توزیع  ۱۵هزار عدد
قرص فاویپیراویر ساخت یک کارخانه چینی به دانشگاه بقیه هّ
الل
ارس��ال کرده که در آن از این دانش��گاه درخواست شده است تا
طرح کلینیکالتریال برای داروی فاویپیراویر انجام شود و درحال
حاضر طرح کلینیکال ترایال برای این دارو تدوین شده است .او
ادامه داد :بیمارس��تان بقیه هّ
الل با هماهنگی س��ازمان غذا و دارو،
داروی فاویپیراویر را در بیمارستانهای امام خمینی (ره) تهران،
مسیحدانشوری ،رسول اکرم (ص) ،بیمارستان خورشید اصفهان،
شهید بهشتی کاشان ،کوثر سمنان ،والیت قزوین ،بیمارستان
امام (ره) ساری و لبافینژاد تهران توزیع کرده است.

صفحه2

به همت متخصصان صنعت دفاعی؛

پیشرفتهترین ماسک ضدویروس جهان در ایران تولید شد

متخصصان صنعت دفاعی موفق شدند برای نخستین بار
به فناوری س��اخت و تولید فیلترهای پیشرفته یونی برای
ماسکهای جدید دست یابند .به گزارش «عصر ایرانیان»،
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
در مراس��م رونمایی و افتتاح خط تولید انبوه ماس��کهای
فیلتردار پیشرفته یونی با تبریک نیمه شعبان به مردم عزیز
ای��ران و قدردانی از تالش مدافعان س�لامت در مبارزه با
وی��روس کرونا اظهار داش��ت :متخصصان ج��وان وزارت
دف��اع برای رفع دغدغ��ه مقابله با وی��روس کرونا پس از
یک دوره تحقیقات پژوهش��ی و ب��ا بهرهگیری از علوم و
دان��ش متخصصان داخلی موفق ش��دند برای اولین بار به
تکنولوژی ساخت ماسکهای پیشرفته با فیلترهای یونی و
کریستالی دست یابند .وی افزود :این نوع ماسک با تمامی
مدلهای قبلی به لحاظ فیلتر متفاوت بوده و از ویژگیهای
خاصی برخوردار اس��ت و ضمن جلوگی��ری قابل توجه از
ورود ویروس به محیط تنفس��ی ،با تعبیه تکنولوژی یونی
و کریستالی در ساختار فیلتر این ماسکها ،موجب خواهد

شد تا استفادهکنندگان بسیار راحتتر بتوانند در مدت زمان
طوالنیتر تنفس کرده و افراد بیماری که دارای مشکالت
تنفسی و ریوی هس��تند به دلیل مواد آغشته یونی به کار
رفته در این نوع ماسکهای فیلتردار ،با کم کردن التهابات،
از تنفس بس��یار راحتتر و آس��ودهتری برخوردار شوند به
گونهای که با نصب این ماسکها برای انجام فعالیتهای
اجتماع��ی با مش��کل مواجه نخواهند ش��د .وزی��ر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه ماسکهای موجود
در بازار نیاز به شستوش��و و ضدعفونی مداوم دارند ،ابراز
داش��ت :این نوع ماسکهای مجهز به فیلترهای پیشرفته
یونی ،به دلیل توانایی جلوگیری قابل توجه از ورود ویروس
و قابلی��ت مقابله ب��ا آن ،نیاز به شستوش��و و احیا مجدد
در مدت حداقل  ۵۰س��اعت اس��تفاده به صورت مستمر را
نداشته و قابل بهرهبرداری طوالنی مدت از ماسک خواهند
بود .امیر حاتمی از قیمت پایین این نوع ماسکها و امکان
تولید انبوه با س��رعت  ۱۰۰هزار ماسک به صورت روزانه
خبر داد و گفت :پس از یک ماه تولید این فیلتر پیش��رفته،

وزارت دفاع توانایی تولید  ۵۰۰هزار ماس��ک در روز برای
رفع نیاز جامعه را دارد .وی یادآور ش��د :تولید ماسکهای
پیش��رفته با فیلترهای یونی و کریستالی برای نخستین بار
در کش��ورمان صورت گرفته و نمون��ه خارجی هم ندارد و
تم��ام فناوری بومی آن در اختیار وزارت دفاع اس��ت .وزیر
دفاع همچنین تصریح کرد :پس از ش��یوع این ویروس در
کش��ور ،متخصصان صنعت دفاعی نیز در کنار مردم عزیز
ایران بودند و با تالش ش��بانهروزی در گام نخست موفق
شدند کیت تشخیص کرونا و دوربینهای هوشمند حرارتی
تعیی��ن دمای بدن را تولی��د و آن را در اختیار حوزه درمان
کشور قرار دهند .امیر سرتیپ حاتمی در پایان با بیان اینکه
وزارت دف��اع در س��ال جهش تولید و ب��رای مقابله با این
وی��روس همواره در کنار مردم ب��وده و درد و رنج مردم را
از خود میدان��د ،تاکید کرد :این قول را به مردم عزیزمان
میدهیم که دانش��مندان وزارت دفاع در کنار پزش��کان و
پرس��تاران و کادر درمانی متعهد به صورت شبانهروزی در
این عرصه در حال تالش و فعالیت هستند.

پیشنهاد رئیس انجمن مطالعات خانواده برای ایجاد نهضتی در حل مشکالت دوران قرنطینه خانوادگی؛

طرح پویان با هدف مهارتافزایی،توانمند سازیوافزایش تاب آوری اجتماعی خانواده ها اجرایی می شود
حجت االس�لام والمس��لمین حس��ن ناصری پ��ور در گفت
و گ��و با خبرنگار تس��نیم در تهران ،با اش��اره ب��ه اجرای طرح
پویان در راس��تای توج��ه به ابعاد سالمتس��هگانه خانواده ها
(سالمتجسمی،روانی،معنوی)در شرایط شیوع ویروس کرونا
اظه��ار داش��ت :دوران قرنطینه با وجود همه جنبه های مثبتی
ک��ه در جهت تعامل و ش��ناخت اعضای خان��واده ها به همراه
داش��ته متاسفانه به تدریج ش��اهد کاهش قدرت تاب آوری در
بین اعضای خانواده ها هس��تیم که طرح پوی��ان با دیدگاهی
آینده پژوهانه با حضور تعدادیازاساتیدبرجس��تهو روانشناسان
مجربدرقالبانجمنعلمیمطالعات خان��واده  ،زیر نظر وزارت
علوم با احصا آس��یب های خانوادگی موجود در ش��رایط شیوع
ویروس کرونا درصدد آموزش مهارت ها و توانمندسازی خانواده
ه��ا در برخورد با موضوعات برآمده از این دوران اس��ت .وی با
اش��اره به س��خنان روز گذشته مقام معظم رهبری به مناسبت
نیمه شعبان مبنی بر گسترش امیدآفرینی در جامعه بیان کرد:
تزریق امید در جامعه عنصر م ّهمی برای گذار از شرایط بحرانی
کنونی است که باید موضوعات مختلف از امید تا مسئولیت را به
خانواده ها آموزش داد .رئیس انجمن مطالعات خانواده در ادامه
با اشاره به الزامات اجرای این طرح در کشور بیان کرد :با شیوع
ویروس کرونا حدود  ۳۰۰نفر از روانشناس��ان در سراسر کشور
اعم از اعضای انجمن و تعدادی روانشناس داوطلب درصدد رفع
مشکالت برخی از خانوادهها برآمدند که نخستین موضوع مورد
بررس��ی چگونگی غلبه بر ترس و اضطراب خانواده ها ناشی از
ابت�لا به ویروس کرونا بود که به دلیل غیرمنتظره بودن و عدم
آگاهی در نحوه مقابله با این بیماری به ش��دت بر جامعه حاکم

بود .ناصری پور همچنین افزود :عالوه بر این ،موضوع دیگری
که بسیاری از خانواده ها را در وهله دوم متاثر ساخت ،اختالالت
روانی و وس��واس هایی بود که س��بب کاهش تاب آوری مردم
ش��د و پس از آن بحران اختالالت خانوادگی به وجود آمد که
با گذشت حدود  ۲۰روز از شرایط قرنطینگی متاسفانه حواشی
بسیاری را به همراه داشته و بسیاری از خانواده را متوجه آسیب
های خانوادگی مترتب بر روابطش��ان می کرد .وی با اشاره به
کاهش تاب آوری خانواده ها در ش��رایط بحرانی شیوع ویروس
کرونا تصریح کرد :عدم برنامه ریزی مناس��ب صدا و س��یما در
پخش برنامه های س��رگرم کننده در کنار فقدان آموزش های
الزم که شرایط بسیار سختی را در دوران پس از کرونا پیش روی
ما قرار می داد ما را واداشت تا با اجرای طرح پویان ،ضمن افزایش
تاب آوری خانواده ها در برطرف کردن مش��کالت ،نس��بت به
توانمندسازی خانواده در مدیریت معضالت و چالش های آن ها
قدم برداریم .رئیس انجمن مطالعات خانواده ادامه داد :طرح پویان
به عنوان طرحی در راستای خانواده درمانی از طریق واتساپ و
اپلیکیشن های موجود سه بُعد سالمت روان ،سالمت جسم از
نوع مزاج و سالمت معنوی فارغ از سالمت مذهبی خانواده ها را
مورد بررسی قرار می دهد که با انجام مشاوره های  ۳۰دقیقهای
به خانواده ها ،راهکارهای الزم را جهت مدیریت مشکالت در
شرایط قرنطینگی ارائه می کند .ناصری پور سپس با اشاره به
نحوه اجرای این طرح اظهار داشت :این طرح از  ۲۳فروردین ماه
به مدت  ۳۲روز آغاز خواهد ش��د و با توجه به درخواست حدود
 ۳۰۰خانواده از هم اکنون که در آس��تانه آغاز اجرای این طرح
هستیم ،پیش بینی می شود استقبال خوبی از این طرح صورت

پذیرد .وی با اشاره به ظرفیت پاسخگویی مجریان طرح پویان
در پیش��گیری و آرام سازی روابط ملتهب خانوادگی در فضای
شیوع ویروس کرونا افزود :با توجه به بررسیهای صورت گرفته
حدود  ۱۰درصد خانواده ها در ش��هرهای کوچک ۳۵ ،درصد در
شهرهای متوسط و حدود  ۴۵درصد در شهرهای بزرگ درگیر
مشکالت ناش��ی از بیماری کرونا شدهاند که به نظر می رسد
طرح پویان پاس��خگوی حداکثر  ۵درصد این جمعیت باش��د.
رئیس انجمن مطالعات خانواده همچنین ادامه داد :هدف عمده از
اجرای این طرح آموزش مهارت برخورد و مواجهه با مشکالت
به خانواده ها و نحوه سخن گفتن و مدیریت رفتار است ،لذا می
توان می گفت که بیشترین تمرکز روانشناسان در این طرح در
نقش اورژانس اجتماعی ،ایجاد مهارت کالمی در شرایط اضطرار
می باشد .ناصری پور با اشاره به شاخص مهم طرح پویان نسبت
با دیگر طرح ها تصریح کرد :ش��اخص مهم این طرح خانواده
محور بودن می باشد که اولویت نخست ارائه راهکارهای مشاوره
ای مربوط به خانواده ها است؛ چرا که متاسفانه در شرایط ویروس
کرونا شاهد نوعی بی اعتمادی در برخی خانواده ها هستیم که
می توان با مهارت افزایی و توانمندسازی آنها از بروز مشکالت
حاد جلوگیری کرد .وی در پایان با اشاره به نحوه تعامل خانواده
ها با مجریان طرح پویان خاطرنش��ان کرد :خان��واده ها برای
طرح مش��کالت خود و بهره مندی از ظرفیت روانشناس��ان ما
می توانند از صبح روز ش��نبه  ۲۳فروردین ماه از طریق شماره
تلفن 02188670828با روانشناس��ان ما ارتب��اط برقرار کرده
و نسبت به بیان مش��کالت و افزایش مهارت های کالمی در
برخورد با آسیب های رفتاری خود اقدام کنند.

نظم پساکرونایی به روایت چامسکی ،فوکویاما ،کیسینجر و باتلر؛

روند فروپاشی غرب وحشی آغاز شده است
متفکران مشربهای مختلف فکری شاخههای مختلفی را برای نظم پساکرونایی متصور هستند
که از موضوعاتی چون رابطه متقابل دولت  -ملت تا جنگ اتمی متغیر اس��ت .ش��یوع ویروس
کرونا و چگونگی توانایی دولتها در مواجهه با آن از یک سو بحث کارآمدی نظامهای سیاسی
و از س��وی دیگر گذار از نظم کنونی به نظم پس��اکرونایی را بر س��ر زبانها انداخته است .اکثر
متفک��ران بر این نکته محوری تأکید دارند که در نتیجه ش��یوع وی��روس کرونا ما با نظمی در
آینده مواجه هس��تیم که قبل از شیوع کرونا شاهد آن نبودیم .در این میان چهرههای شاخصی
چون «هنری کیسینجر» از منظر یک رئالیست« ،نوآم چامسکی» دانشمند چپگرا؛ «فرانسیس
فوکویاما» دانش��مند لیبرال؛ «جودیت باتر» اندیشمند فمنیست به بررسی صریح و ضمنی نظم
پساکرونایی پرداختهاند .فوکویاما در مطلبی در آتالنتیک به بررسی نوع واکنش نظامهای اقتدارگرا
و دموکراتیک در چگونگی مواجهه با ویروس کرونا پرداخته است .وی معتقد است در مواجهه با
بیماریهای همهگیر جهانی چیزی فراتر از دوگانه دموکراسی  /اقتدارگرایی اهمیت دارد .او معتقد
است که چین به عنوان سمبل یک کشور اقتدارگرا ابتدا جلوی جریان آزاد اطالعات را گرفت و
این تأخیر در واکنش و تش��دید بیماری دامن زد.این موضوع البته بر اساس واقعیتهای موجود
توس��ط برخی کشورهای جهان نیز مطرح ش��د .البته فوکویاما وضعیت دولتهای دموکراتیک
را نی��ز در مواجه��ه با این کرونا چندان مطلوب نمیداند و میگوی��د« :اروپا اکنون بیش از چین
متحمل بار این بیماری اس��ت و تعداد کشتههای ایتالیا بیش از کشتههای چین است .این بدان
معناست که بسیاری از رهبران دموکراسیها به مانند چین احساس کردند که باید خطرات این
بیماری همهگیر را کمتر از آنچه هس��ت باید نشان دهند تا بدین طریق هم از آسیب به اقتصاد
جلوگیری کنند و هم از منافع ش��خصی خود حافظت کنند .این فقط مختص رؤس��ای جمهور
برزیل و مکزیک نیس��ت بلکه ترامپ را نیز میتوان جزو این دسته دانست که در اواسط مارس
تاکید داشت که این بیماری تحت کنترل است و به زودی از بین خواهد رفت ».اما فوکویاما در
بحث شیوع ویروس کرونا به دوران موسوم به پساکرونا متمرکز است .به اعتقاد وی «وقتی این
آسان دموکراسی  /اقتدارگرایی کنار گذاشته
بیماری پایان یابد تردید دارم که دوگانهس��ازیهای ِ
ش��ود .بحث من در اینجا این است که عامل تعیینکننده اصلی در کارکرد دولتها نه نوع رژیم
سیاس��ی آنان ،بلکه توانایی و ظرفیت دولت و باالتر از همه اعتماد عمومی به دولت اس��ت ».اما
نظریه پردازان مکتب رئالیسم هم در خصوص نظم پساکرونایی دیدگاههای خود را ارائه کردهاند.
بررسی دیدگاه رئالیستها این حسن را دارد که چگونگی مواجهه آنها با تهدیدی جدید که صرف ًا
تهدیدی از جنس تهدید  ststeنیس��ت و ماهیت نظامی هم ندارد مورد بررس��ی قرار گیرد .در
این میان برجستهترین نظریهپرداز حال حاضر این مکتب که سابقه کار اجرایی و دیپلماتیک را
در س��طوح عالی در کارنامه خود دارد یعنی «هنری کیسینجر» میتواند راهگشا باشد« .هنری
کیسینجر» وزیر امور خارجه اسبق آمریکا و مشاور امنیت ملی این کشور در دولتهای نیکسون
و فورد در مقالهای در وال اس��تریت ژورنال با اش��اره به شیوع جهانی ویروس کرونا و پیامدهای
اقتصادی و سیاس��ی ناش��ی از آن نوشت این بیماری همهگیر برای همیشه نظم جهانی را تغییر
میدهد .کیس��ینجر در مقاله خود آورده است« :جو عجیب و غریب شیوع کووید ۱۹ -احساسی
را ک��ه من در زمان جوانی در یگان پیاده نظام هش��تاد و چهار در خالل نبرد «آردنن» داش��تم
یادآوری میکند .مانند اواخر سال  ۱۹۴۴احساس خطر تمام نشدنی به وجود آمده است که هدف
آن شخص خاصی نیست بلکه ویرانی سراسری است .اما تفاوت مهمی بین آن زمان و دوره ما
وجود دارد .در آن دوره استقامت آمریکا با پیش گرفتن یک هدف ملی تقویت شد .اما اکنون در
یک کشور تقسیم شده [ایالت بندی شده] برای مواجهه با چنین بحرانی به یک دولت کار آمد و
دور اندیش نیاز است که بر موانع کم سابقه غلبه کند .در این مسیر ،حفظ اعتماد عمومی برای
همبستگی اجتماعی ،ارتباط جوامع با یکدیگر و صلح و ثبات بینالمللی بسیار مهم است ».بررسی
این فقره نش��ان میدهد برای کیسینجر نیز اعتماد متقابل دولت -ملت مورد توجه است .شاید
کیسینجر وقتی از کشوری تقسیم شده صحبت میکند مرادش از تأثیر اقدامات ترامپ بر ایاالت
متحده است که نتوانسته آن «قرارداد اجتماعی» مد نظر رئالیستها را بر کشور ساری و جاری
نماید .بر همین اس��اس اس��ت او نیز بر خالف مشی ایدئولوژیک رئالیستی ناگزیر شده به درون
 stateورود کند و مقولهای در درون آن را به عنوان تهدید قلمداد کند.

