
 
 
 
 

  

  حق ثبت كشف، مانعي در راه واكسن براي همه

  

  

  و پزشك 

را با پول دولت ها به  ١٩

آنها در .  ن را به صورت مزايده و به باالترين قيمت پيشنهادي مي فروشند

چه مي شد اگر .  نهايت مي پذيرند كه واكسن هاي توليدي را در كشورهاي خود نگهدارند

ي را لغو مي كردند تا كشورهايي كه مي توانند آنها را براي 
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ن را به صورت مزايده و به باالترين قيمت پيشنهادي مي فروشند

نهايت مي پذيرند كه واكسن هاي توليدي را در كشورهاي خود نگهدارند

ي را لغو مي كردند تا كشورهايي كه مي توانند آنها را براي لكيت معنو
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شركت هاي داروسازي با آن كه روند ساخت واكسن ضد كوويد

ن را به صورت مزايده و به باالترين قيمت پيشنهادي مي فروشندانجام رسانده اند، آ

نهايت مي پذيرند كه واكسن هاي توليدي را در كشورهاي خود نگهدارند

لكيت معنوحقوق مادولت ها 

  ديگران توليد كنند؟



 
 
 
 

در جامعه سخاوتمندانه .  از ياد نرفته است

در ماه نوامبر، هنوز .  تلقي شود» دارايي عمومي جهاني

واكسن به بازار بيايد، ما  آيا هنگامي كه نخستين

با "تدارك ببينيم و از همه سناريوهاي دنيايي 

پرهيز كنيم كه در آن تنها ثروتمندان مي توانند خود را دربرابر ويروس محافظت كنند و زندگي 

، ٢٠٢١ژانويه  ١٨در .  اما اين وعده ها در حد حرف هاي زيبا باقي ماند

، آقاي تدروس ادهانوم قبريسوس حرف  هاي سخت و آزارنده 

در .  كشور داراي درآمد باال تزريق شده است

و » واكسن ٢٥هزار، فقط  ٢٥ميليون، نه 

، دو ابزار براي واگويي واقعيت هاي اين خيزبرداشتن 

خريدهاي گروهي «بود كه هدف آن دادن امكان 

كشور و قلمرو به آن را تأمين و تضمين 

متحد شركت ( )Pfizer(ميليون دوز واكسن با شركت داروسازي آمريكايي فايزر
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از ياد نرفته است ٢٠٢٠يت هاي ابراز شده در زمان قرنطينه بهار 

دارايي عمومي جهاني«تحول يافته ناشي از اين حسن نيت ها، بنا بود واكسن 

آيا هنگامي كه نخستين«: آقاي امانوئل ماكرون با لحني گزنده از خود مي پرسيد

تدارك ببينيم و از همه سناريوهاي دنيايي كه دسترسي به آن در سطح كره زمين 

پرهيز كنيم كه در آن تنها ثروتمندان مي توانند خود را دربرابر ويروس محافظت كنند و زندگي 

اما اين وعده ها در حد حرف هاي زيبا باقي ماند.  »

، آقاي تدروس ادهانوم قبريسوس حرف  هاي سخت و آزارنده )OMS(» سازمان جهاني بهداشت

كشور داراي درآمد باال تزريق شده است ٤٩ميليون واكسن در دستكم  ٣

ميليون، نه  ٢٥نه .  واكسن تزريق شده ٢٥ين، تنها ئاي داراي درآمد پا

  .سخن مي گفت» شكست اخالقي فاجعه بار

، دو ابزار براي واگويي واقعيت هاي اين خيزبرداشتن »سازمان جهاني بهداشت«اين در حالي بود كه به ابتكار 

  .المللي به كار گرفته شده بود

بود كه هدف آن دادن امكان  )Covax(»كوواكس«ابزار نخست، ساز و كار موسوم به 

كشور و قلمرو به آن را تأمين و تضمين  ١٩٠بود تا دسترسي درست و منصفانه 

ميليون دوز واكسن با شركت داروسازي آمريكايي فايزر
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يت هاي ابراز شده در زمان قرنطينه بهار سيل حسن ن

تحول يافته ناشي از اين حسن نيت ها، بنا بود واكسن 

آقاي امانوئل ماكرون با لحني گزنده از خود مي پرسيد

كه دسترسي به آن در سطح كره زمين  آمادگي آن را داريم

پرهيز كنيم كه در آن تنها ثروتمندان مي توانند خود را دربرابر ويروس محافظت كنند و زندگي  "دو سرعت

»)١(؟  ازسر بگيرندعادي 

سازمان جهاني بهداشت«مديركل 

٣٩اكنون بيش از «: مي زد

اي داراي درآمد پاكشوره

شكست اخالقي فاجعه بار«از احتمال بروز يك 

  

اين در حالي بود كه به ابتكار 

المللي به كار گرفته شده بودهمبستگي بين 

  

ابزار نخست، ساز و كار موسوم به 

بود تا دسترسي درست و منصفانه  ١٩- واكسن عليه كوويد

ميليون دوز واكسن با شركت داروسازي آمريكايي فايزر ٤٠قرارداد خريد   .»كند



 
 
 
 

) AstraZeneca(زنكا  -سپس قرارداد ديگري با آسترا

هدف اعالم شده بسيار .  ميليون دوز واكسن ديگر به امضاء رسيد

ساز و كار دوم تشكيل مجتمع دسترسي به 

 Technology Access Pool (ست يبود كه مي با

از جمله در كشورهاي  – تسهيم و تقسيم مالكيت معنوي و دانش الزم براي توليد واكسن در سطح انبوه 

به صورت جعبه اي خالي از محتوا 

اين مشكالت در حدي .  همان آغاز كار با مشكالتي روبرو شده است

  ...سخن مي گويد ٢

حكومت هاي اروپايي و اتحاديه اروپا، كه زنداني اظهارات عمومي خود شده اند، اكنون با زباني دوگانه سخن 

آنها رو به سوي حفظ منافع چند مليتي هاي 

، عوامل ساختاري اي پنهان مانده 

اين قانون .  يك بار ديگر ديده مي شود كه قانون خلل ناپذير سرمايه داري ليبرال نو اعمال مي شود

موسسات داروسازي از ميلياردها يوروي 

 ٢كه در روند ساخت واكسن ها بيش از 

استفاده كرده و عمال از ميزان خطر 

داخته، با اين حال، اين موسسات بر نتايج حاصل از اين پژوهش ها چنگ ان

بيرحمانه درمورد قيمت واكسن چانه زني مي كنند و جلوي اهدا و فروش احتمالي آن به كشورهاي درحال 

به گفته خانم اوا دو بليكر، وزير بودجه بلژيك، قيمت هاي گفتگو شده توسط بروكسل از 

  .  يورو براي مدرنا متغير است

 
   ٢٠٢١ مارس: ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

  

BioNTech( (سپس قرارداد ديگري با آسترا.  امضاء شد

ميليون دوز واكسن ديگر به امضاء رسيد ٢٥براي ) 

ساز و كار دوم تشكيل مجتمع دسترسي به .  ٢٠٢١ميليارد واكسن تا پايان سال   ٢

C-TAP )مخففCovid-١٩Technology Access Pool

تسهيم و تقسيم مالكيت معنوي و دانش الزم براي توليد واكسن در سطح انبوه 

به صورت جعبه اي خالي از محتوا  C-TAPدريغا كه در حال حاضر، .  را تضمين مي كرد

همان آغاز كار با مشكالتي روبرو شده است هم از» كوواكس

٢٠٢٤حتي و  ٢٠٢٢است كه اكنون سازمان جهاني بهداشت از سررسيدهاي 

حكومت هاي اروپايي و اتحاديه اروپا، كه زنداني اظهارات عمومي خود شده اند، اكنون با زباني دوگانه سخن 

آنها رو به سوي حفظ منافع چند مليتي هاي  ،در رودررويي با واقعيت ها و سياست واقع بينانه

، عوامل ساختاري اي پنهان مانده »قراردادهاي پيش خريد«وجود در به رغم ابهامات م

يك بار ديگر ديده مي شود كه قانون خلل ناپذير سرمايه داري ليبرال نو اعمال مي شود

موسسات داروسازي از ميلياردها يوروي .  تقسيم كردن زيان ها با جامعه و به جيب زدن سودها است

كه در روند ساخت واكسن ها بيش از  – پايي و كميسيون اروپا وتوسط حكومت هاي ار

استفاده كرده و عمال از ميزان خطر  براي پژوهش، گسترش و توليد انبوه واكسن - ميليارد يورو پرداخت كرده

با اين حال، اين موسسات بر نتايج حاصل از اين پژوهش ها چنگ ان.  

بيرحمانه درمورد قيمت واكسن چانه زني مي كنند و جلوي اهدا و فروش احتمالي آن به كشورهاي درحال 

به گفته خانم اوا دو بليكر، وزير بودجه بلژيك، قيمت هاي گفتگو شده توسط بروكسل از 

يورو براي مدرنا متغير است ١٤.٦٨يورو براي كورواك و  ١٠زنكا تا  -يورو براي واكسن آسترا
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(تك.ان.نوبنيان آلماني بيو

) متحد دانشگاه آكسفورد(

٢ داركت: بلندپروازانه بود

TAPفناوري توليد واكسن يا 

تسهيم و تقسيم مالكيت معنوي و دانش الزم براي توليد واكسن در سطح انبوه 

را تضمين مي كرد -درحال توسعه

كوواكس«آمده، و ساز و كار در

است كه اكنون سازمان جهاني بهداشت از سررسيدهاي 

  

حكومت هاي اروپايي و اتحاديه اروپا، كه زنداني اظهارات عمومي خود شده اند، اكنون با زباني دوگانه سخن 

در رودررويي با واقعيت ها و سياست واقع بينانه.  مي گويند

به رغم ابهامات م.  داروسازي آورده اند

يك بار ديگر ديده مي شود كه قانون خلل ناپذير سرمايه داري ليبرال نو اعمال مي شود.  است

تقسيم كردن زيان ها با جامعه و به جيب زدن سودها است

توسط حكومت هاي ار پرداخت شده

ميليارد يورو پرداخت كرده

.  براي موسسات كاسته اند

بيرحمانه درمورد قيمت واكسن چانه زني مي كنند و جلوي اهدا و فروش احتمالي آن به كشورهاي درحال 

به گفته خانم اوا دو بليكر، وزير بودجه بلژيك، قيمت هاي گفتگو شده توسط بروكسل از .  توسعه را مي گيرند

يورو براي واكسن آسترا ١.٧٨



 
 
 
 

شرايط تحويل چنان انعطاف پذير به نظر مي رسد كه كميسيون اروپا را دچار دردسر زيادي كرده زيرا 

 ٨٠(در ماه ژانويه به آن اطالع داده كه نمي تواند تعداد پيش بيني شده 

در نتيجه، با انگلستان بحراني سياسي 

ي درمورد كسب نيمي قپيش از آن كه تواف

، به حداقل سن درصورت بروز اثرات جانبي آن

تنها متهم كردن .  رسيده و اين مسئوليت به عهده حكومت هاي امضاء كننده قرارداد گذاشته شده است

موسسات چند مليتي اي كه موفق شده اند قرادادهايي چنين نامتعادل را تحميل كنند، درست و منصفانه 

ميليون  ١٠٠يمز، بانك خيلي رسمي اروپايي سرمايه گذاري، يك وام 

ميليون دالر  ٢٥اعطاء كرده كه در آن بازپرداخت مشروط به داشتن 

  !گويي كه كسب سود از ساخت واكسن معقول و منطقي است
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شرايط تحويل چنان انعطاف پذير به نظر مي رسد كه كميسيون اروپا را دچار دردسر زيادي كرده زيرا 

AstraZeneca(  در ماه ژانويه به آن اطالع داده كه نمي تواند تعداد پيش بيني شده

در نتيجه، با انگلستان بحراني سياسي .  تحويل دهد) ٢٠٢١ول سال ربع ا(را در مهلت مقرر 

پيش از آن كه تواف – اهد واكسن هاي توليد شده را وپديدآمده زيرا اين كشور مي خ

  .براي خود نگهدارد -از تعداد مقرر در قرارداد به دست آيد

سن درصورت بروز اثرات جانبي آنسرانجام اين كه، مسئوليت قضايي موسسات سازنده واك

رسيده و اين مسئوليت به عهده حكومت هاي امضاء كننده قرارداد گذاشته شده است

موسسات چند مليتي اي كه موفق شده اند قرادادهايي چنين نامتعادل را تحميل كنند، درست و منصفانه 

يمز، بانك خيلي رسمي اروپايي سرمايه گذاري، يك وام بنابر نوشته نشريه نيويورك تا

BioNTech(  اعطاء كرده كه در آن بازپرداخت مشروط به داشتن

گويي كه كسب سود از ساخت واكسن معقول و منطقي است

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

  

  

  آميز روش اشتباه

  

شرايط تحويل چنان انعطاف پذير به نظر مي رسد كه كميسيون اروپا را دچار دردسر زيادي كرده زيرا 

AstraZeneca(زنكا -آسترا

را در مهلت مقرر ) ميليون دوز

پديدآمده زيرا اين كشور مي خ

از تعداد مقرر در قرارداد به دست آيد

  

سرانجام اين كه، مسئوليت قضايي موسسات سازنده واك

رسيده و اين مسئوليت به عهده حكومت هاي امضاء كننده قرارداد گذاشته شده است

موسسات چند مليتي اي كه موفق شده اند قرادادهايي چنين نامتعادل را تحميل كنند، درست و منصفانه 

بنابر نوشته نشريه نيويورك تا.  نيست

BioNTech(تك.ان.دالري به بيو

گويي كه كسب سود از ساخت واكسن معقول و منطقي است).  ٣( سود شده است

  



 
 
 
 

يك بين كشورهاي توسعه يافته براي دسترسي به ساخت 

در صدر اين كشورها چين و اياالت متحده و پس از آنها روسيه 

(Spoutnik V  قرار دارند و  – دست يافته

لندن به رغم آغازي سخت و عملكردي آشفته، در 

نهايت توانست يك كارزار تزريق واكسن پويا و پرتحرك سازماندهي نموده و استدالل اتحاديه اروپا درمورد 

، دولت ٢٠٢٠از ماه مه .  برگزيت را خنثي كند

جانسون سازماني براي پژوهش، ساخت و تعيين راهبرد واكسن به راه انداخت، كه از جمله 

  .براي توليد يك واكسن جديد در اسكاتلند بود

 ١٦.٢فوريه، انگلستان دستكم به 

درصد، ايتاليا  ٤رصد از جمعيت خود يك دوز واكسن تزريق كرده بود، درحالي كه اين ميزان در اسپانيا 

كشورهاي ديگر  در اين زمينه نه تنها از

نگيني بار كار بر دوش درمانگراني 

به بستن تخت  ،از اين هم بدتر، دولت به خالف منطق

شكست خورده بود، مشاركت » واكسن ملي

Recipharm(  را به انجام كارهاي خرده

محدود كرد و حتي در اين كار هم تا ماه فوريه تأخير 
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يك بين كشورهاي توسعه يافته براي دسترسي به ساخت به اين قراردادهاي غيرقابل باور، رودررويي ژئوپوليت

در صدر اين كشورها چين و اياالت متحده و پس از آنها روسيه .  واكسن هاي ارزشمند نيز افزوده مي شود

(Spoutnik Vوكه به پيروزي  راهبردي پذيرفته شدن واكسن اسپوتنيك 

لندن به رغم آغازي سخت و عملكردي آشفته، در .  اي بعد هستنديل و انگلستان هم در رده ه

نهايت توانست يك كارزار تزريق واكسن پويا و پرتحرك سازماندهي نموده و استدالل اتحاديه اروپا درمورد 

برگزيت را خنثي كندرفته در جريان گفتگوهاي سخت و منازعه آميز 

جانسون سازماني براي پژوهش، ساخت و تعيين راهبرد واكسن به راه انداخت، كه از جمله 

براي توليد يك واكسن جديد در اسكاتلند بود )Valneva(اقدامات آن مشاركت با شركت فرانسوي والنوا

فوريه، انگلستان دستكم به  ٤در .  خالصه، اين تحرك درست به خالف كندي و انفعال فرانسه بود

رصد از جمعيت خود يك دوز واكسن تزريق كرده بود، درحالي كه اين ميزان در اسپانيا 

در اين زمينه نه تنها از فرانسه.  درصد بود ٢.٧و فرانسه ... درصد

نگيني بار كار بر دوش درمانگراني عقب بود، بلكه مراكز تزريق واكسن آن هم با فشار رسانه ها و با تحميل س

از اين هم بدتر، دولت به خالف منطق.  خسته و ازپاافتاده، باشتاب در ماه ژانويه تشكيل شد

واكسن ملي«كه در مسابقه  )Sanofi(»سانوفي«.  هاي بيمارستان ها ادامه داد

Recipharm(يفارميا رس )Delpharm(خود در موسسات فرانسوي مانند دلفارم

محدود كرد و حتي در اين كار هم تا ماه فوريه تأخير ...) تمهيد شرايط و بسته بندي در شيشه
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به اين قراردادهاي غيرقابل باور، رودررويي ژئوپوليت

واكسن هاي ارزشمند نيز افزوده مي شود

كه به پيروزي  راهبردي پذيرفته شدن واكسن اسپوتنيك  – 

يل و انگلستان هم در رده هئآلمان، اسرا

نهايت توانست يك كارزار تزريق واكسن پويا و پرتحرك سازماندهي نموده و استدالل اتحاديه اروپا درمورد 

رفته در جريان گفتگوهاي سخت و منازعه آميز شمحافظت پي

جانسون سازماني براي پژوهش، ساخت و تعيين راهبرد واكسن به راه انداخت، كه از جمله  آقاي بوريس

اقدامات آن مشاركت با شركت فرانسوي والنوا

  

خالصه، اين تحرك درست به خالف كندي و انفعال فرانسه بود

رصد از جمعيت خود يك دوز واكسن تزريق كرده بود، درحالي كه اين ميزان در اسپانيا د

درصد ٣.٦درصد، آلمان  ٣.٩

عقب بود، بلكه مراكز تزريق واكسن آن هم با فشار رسانه ها و با تحميل س

خسته و ازپاافتاده، باشتاب در ماه ژانويه تشكيل شد

هاي بيمارستان ها ادامه داد

خود در موسسات فرانسوي مانند دلفارم

تمهيد شرايط و بسته بندي در شيشه(پيمانكاري 

  .  داشت

  



 
 
 
 

در شرايطي چنين تنش آميز، مي توان درك كرد كه چرا مردم كشورهاي درحال توسعه ديگر در اولويت 

و كوواكس كار  C-TAPموسسات داروسازي تنها در قيد ثبت كشف خود هستند، ساز و كارهاي 

 ٥١ي مي كنند، درصد از مردم جهان، كه در كشورهاي ثروتمند زندگ

در خود اتحاديه اروپا، تحويل نخستين محموله ها حاكي از 

) ٤(دوز واكسن  ١٥١١٢٥دوز و آلمان 

ورهاي مزبور، اين فاصله ها غيرقابل توضيح بوده 

به عالوه، آلمان به صورت رودررو براي دريافت 

خريد مشترك واكسن توسط 

مستلزم آن است » شمال«و بين داخل هركشور 

به عالوه، بحران كنوني نمونه اي بارز از اشتباه بودن 

يوتكنولوژي و درواقع، موسسات دارويي به يمن چرخش فناوري ب

را به خارج از موسسات خود منتقل مي كنند و با 

غالبا از منابع عمومي استفاده مي كنند و 

Moderna (با اين .  ين جمله انداز ا

ژوهش بنياني، منابع عمومي و بخش خصوصي، حقوق مالكيت 

نابع عمومي، از راه نظام سالمت، بازار داروسازي كه برپايه ساز 

چند مليتي ها براي به دست آوردن قيمت هاي 

دلخواه، بين كشورها رقابت ايجاد مي كنند و حتي به صورت مخفيانه به نسبت حجم فروش به آنها تخفيف 
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در شرايطي چنين تنش آميز، مي توان درك كرد كه چرا مردم كشورهاي درحال توسعه ديگر در اولويت 

موسسات داروسازي تنها در قيد ثبت كشف خود هستند، ساز و كارهاي 

درصد از مردم جهان، كه در كشورهاي ثروتمند زندگ ١٣: به گفته موسسه اكسفام

در خود اتحاديه اروپا، تحويل نخستين محموله ها حاكي از .  درصد از دوزهاي واكسن را پيش خريد كرده اند

دوز و آلمان  ١٩٥٠٠دوز، فرانسه  ٩٧٥٠ايتاليا : نابرابري هاي فاحشي بوده است

ورهاي مزبور، اين فاصله ها غيرقابل توضيح بوده حتي با تقسيم اين تعداد بر جمعيت كش

به عالوه، آلمان به صورت رودررو براي دريافت .  و نشان دهنده اين است كه برخي از ديگران برابرترند

خريد مشترك واكسن توسط  واكسن هاي بيشتر گفتگو مي كند و اين به رغم حضور آن در ساز و كار

  

و بين داخل هركشور » جنوب«و » شمال«بين ) ٦(رابري ارزش زندگي 

به عالوه، بحران كنوني نمونه اي بارز از اشتباه بودن .  كه مقررات بازار دارو از صدر تا ذيل بازبيني شود

درواقع، موسسات دارويي به يمن چرخش فناوري ب.  روش اقتصادي مسلط در اين بخش است

را به خارج از موسسات خود منتقل مي كنند و با ) R&D(امور توارثي، بيش از پيش روند پژوهش و توسعه 

غالبا از منابع عمومي استفاده مي كنند و اين كار خطر را به سوي موسسه هاي نوبنياني سوق مي دهند كه 

Moderna(و مدرنا  )BioNTech(تك.ان.بيو).  ٧(وابسته به دانشگاه ها هستند 

ژوهش بنياني، منابع عمومي و بخش خصوصي، حقوق مالكيت ه رغم اين آشفتگي رو به رشد بين پ

نابع عمومي، از راه نظام سالمت، بازار داروسازي كه برپايه ساز مبه عالوه، .  معنوي همچنان تقويت مي شود

چند مليتي ها براي به دست آوردن قيمت هاي   .و كار مزايده اي عمل مي كند را پر رونق تر مي كند

دلخواه، بين كشورها رقابت ايجاد مي كنند و حتي به صورت مخفيانه به نسبت حجم فروش به آنها تخفيف 
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در شرايطي چنين تنش آميز، مي توان درك كرد كه چرا مردم كشورهاي درحال توسعه ديگر در اولويت 

موسسات داروسازي تنها در قيد ثبت كشف خود هستند، ساز و كارهاي .  نيستند

به گفته موسسه اكسفام.  نمي كند

درصد از دوزهاي واكسن را پيش خريد كرده اند

نابرابري هاي فاحشي بوده است

حتي با تقسيم اين تعداد بر جمعيت كش.  دريافت كرده اند

و نشان دهنده اين است كه برخي از ديگران برابرترند

واكسن هاي بيشتر گفتگو مي كند و اين به رغم حضور آن در ساز و كار

  ).٥(اروپا است كميسيون 

  

رابري ارزش زندگي ب«تضمين 

كه مقررات بازار دارو از صدر تا ذيل بازبيني شود

روش اقتصادي مسلط در اين بخش است

امور توارثي، بيش از پيش روند پژوهش و توسعه 

اين كار خطر را به سوي موسسه هاي نوبنياني سوق مي دهند كه 

وابسته به دانشگاه ها هستند 

ه رغم اين آشفتگي رو به رشد بين پحال، ب

معنوي همچنان تقويت مي شود

و كار مزايده اي عمل مي كند را پر رونق تر مي كند

دلخواه، بين كشورها رقابت ايجاد مي كنند و حتي به صورت مخفيانه به نسبت حجم فروش به آنها تخفيف 

  .مي دهند



 
 
 
 

دربرابر اشتهاي اين موسسات به منابع عمومي و كمبود واكسن، بسياري از دست اندركاران سالمت و 

كه  زمان هاي غيردولتي و نيز برخي از كشورها به حكومت ها فشار مي آورند

اين مفهوم در پايان قرن هجدهم در اياالت متحده ظهور يافت و در سال 

).  ٩(تا از مالكيت صنعتي محافظت كند 

 VIH، درپي بسيج كشورهاي به شدت آسيب ديده از ويروس 

 ٣١ماده .  موسوم گرديد گنجانده شد

در «است، امكان مي دهد كه  سال

شرايط ضرورت ملي يا شرايطي ديگر كه نهايت ضرورت را ايجاب كند يا در حالت استفاده عمومي با هدف 

بدون اجازه دارنده اين حقوق انجام گيرد 

، به حكومت اين مجوز را مي دهد 

كه اكتشاف هاي ثبت شده  را درصورت عدم كفايت تعداد يا كيفيت نامناسب، و يا بهاي به صورت 

 مسئله برسر يافتن تعادلي بين حقوق

بديهي است كه اين مورد امروز 

، مغولستان، موزامبيك، )سوازيلند سابق
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دربرابر اشتهاي اين موسسات به منابع عمومي و كمبود واكسن، بسياري از دست اندركاران سالمت و 

زمان هاي غيردولتي و نيز برخي از كشورها به حكومت ها فشار مي آورند، هواداران، سا

اين مفهوم در پايان قرن هجدهم در اياالت متحده ظهور يافت و در سال .  داشتن پروانه الزامي را فعال كنند

تا از مالكيت صنعتي محافظت كند با تصويب يك اصالحيه به كنوانسيون پاريس راه يافت 

، درپي بسيج كشورهاي به شدت آسيب ديده از ويروس ٢٠٠١پروانه الزامي يا پروانه رسمي در سال 

موسوم گرديد گنجانده شد» بيانيه دوحه«، به ويژه آفريقاي جنوبي در آنچه كه به 

سال ٣٠، كه معموال دوره آن )Adpic(توافق ها درمورد حقوق مالكيت معنوي 

شرايط ضرورت ملي يا شرايطي ديگر كه نهايت ضرورت را ايجاب كند يا در حالت استفاده عمومي با هدف 

بدون اجازه دارنده اين حقوق انجام گيرد «كند و اين كار » لغو«حقوق مالكيت معنوي را 

، به حكومت اين مجوز را مي دهد ١٩٥٩فوريه  ٨ود كه فرمان پيشرو فزون براين، فرانسه مي تواند مدعي ش

كه اكتشاف هاي ثبت شده  را درصورت عدم كفايت تعداد يا كيفيت نامناسب، و يا بهاي به صورت 

مسئله برسر يافتن تعادلي بين حقوق.  غيرعادي باالي داروهاي ضروري براي سالمت عموم، لغو كند

بديهي است كه اين مورد امروز .  منافع عالي سالمت عمومي است انحصاري قايل شده براي ثبت كشف و

سوازيلند سابق(چرا چنان كه آفريقاي جنوبي، بوليوي، كنيا، اسواتيني 

  پاكستان و ونزوئال درخواست مي كنند، نبايد به اين امكان متوسل شد؟
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دربرابر اشتهاي اين موسسات به منابع عمومي و كمبود واكسن، بسياري از دست اندركاران سالمت و 

، هواداران، سا)٨(بهداشت 

داشتن پروانه الزامي را فعال كنند

با تصويب يك اصالحيه به كنوانسيون پاريس راه يافت  ١٩٢٥

پروانه الزامي يا پروانه رسمي در سال 

، به ويژه آفريقاي جنوبي در آنچه كه به ]ايدز يا سيدا[

توافق ها درمورد حقوق مالكيت معنوي 

شرايط ضرورت ملي يا شرايطي ديگر كه نهايت ضرورت را ايجاب كند يا در حالت استفاده عمومي با هدف 

حقوق مالكيت معنوي را » هاي غيربازرگاني

)١٠(«.  

  

فزون براين، فرانسه مي تواند مدعي ش

كه اكتشاف هاي ثبت شده  را درصورت عدم كفايت تعداد يا كيفيت نامناسب، و يا بهاي به صورت 

غيرعادي باالي داروهاي ضروري براي سالمت عموم، لغو كند

انحصاري قايل شده براي ثبت كشف و

چرا چنان كه آفريقاي جنوبي، بوليوي، كنيا، اسواتيني .  مطرح است

پاكستان و ونزوئال درخواست مي كنند، نبايد به اين امكان متوسل شد؟

  



 
 
 
 

را تعريف كرد و در حال حاضر هيچ توافقي 

.  سازمان بهداشت جهاني وجود ندارد

د زيادي از كشف هاي ثبت به عالوه، موسسات بسياري مي توانند تحت تأثير اين امر قرار گيرند، زيرا تعدا

را دربرمي ... شده درمورد روش انجام، دسترسي به داده هاي كلينيكي، تركيبات الزم براي ساخت واكسن

كه بتوان ميليون ها دوز واكسن بايد از نظر صنعتي در شرايطي بود 

اين در حالي است كه، درمورد نمونه فرانسه بحران بر صنعت زدايي اي نور مي تاباند كه 

 كه – ماجراي ناتواني در تدارك ماسك 

مي بايد به اين منتج مي شد كه كشور خود را براي 

در مساعدترين  پيك RNA وسعت پيچيدگي چالش آشكار كرد كه ساخت واكسن

پروانه الزامي مستلزم  فعال كردن

زورآزمايي با ديگر قدرت هاي حاكم، به خصوص اياالت متحده است كه دو موسسه اي كه درحال حاضر 
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را تعريف كرد و در حال حاضر هيچ توافقي » ضرورت«بايد .  هان مشكالتي با ماهيت قضايي بروز مي كند

سازمان بهداشت جهاني وجود ندارد Adpicتوافق درمورد حقوق مالكيت معنوي 

به عالوه، موسسات بسياري مي توانند تحت تأثير اين امر قرار گيرند، زيرا تعدا

شده درمورد روش انجام، دسترسي به داده هاي كلينيكي، تركيبات الزم براي ساخت واكسن

  .، نبرد مي تواند مدت ها به درازا بكشد

  آمريكايي ها

بايد از نظر صنعتي در شرايطي بود : همچنين، مانعي تداركاتي نيز وجود دارد

اين در حالي است كه، درمورد نمونه فرانسه بحران بر صنعت زدايي اي نور مي تاباند كه 

ماجراي ناتواني در تدارك ماسك .  يس جمهوري را به گرو گرفته استئحاكميت بهداشتي دلخواه ر

مي بايد به اين منتج مي شد كه كشور خود را براي  - دماه زمان بردو  ٢٠٢٠راه اندازي آن در بهار سال 

وسعت پيچيدگي چالش آشكار كرد كه ساخت واكسن

  .زمان، مستلزم پيش بيني هاي بيشتري بوده است

فعال كردن.  سرانجام و به ويژه، مانع ژئوپوليتيك است كه مانند ديوار سربرمي آورد

زورآزمايي با ديگر قدرت هاي حاكم، به خصوص اياالت متحده است كه دو موسسه اي كه درحال حاضر 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

هان مشكالتي با ماهيت قضايي بروز مي كندناگ

توافق درمورد حقوق مالكيت معنوي در اين مورد در شوراي 

به عالوه، موسسات بسياري مي توانند تحت تأثير اين امر قرار گيرند، زيرا تعدا

شده درمورد روش انجام، دسترسي به داده هاي كلينيكي، تركيبات الزم براي ساخت واكسن

، نبرد مي تواند مدت ها به درازا بكشد...گيرد

  

  

آمريكايي هاتوسط ارعاب 

  

همچنين، مانعي تداركاتي نيز وجود دارد

اين در حالي است كه، درمورد نمونه فرانسه بحران بر صنعت زدايي اي نور مي تاباند كه .  توليد كرد

حاكميت بهداشتي دلخواه ر

راه اندازي آن در بهار سال 

وسعت پيچيدگي چالش آشكار كرد كه ساخت واكسن.  مرحله بعد آماده سازد

زمان، مستلزم پيش بيني هاي بيشتري بوده است

  

سرانجام و به ويژه، مانع ژئوپوليتيك است كه مانند ديوار سربرمي آورد

زورآزمايي با ديگر قدرت هاي حاكم، به خصوص اياالت متحده است كه دو موسسه اي كه درحال حاضر 



 
 
 
 

آيا فرانسه به همراه اروپا و ملت هاي ديگر 

 ٢٠١٤هنگامي كه در سال 

 hépatite(كه در معالجه هپاتيت س 

هزار يورو تعيين كرد، دولت به جاي فعال كردن پروانه رسمي و پذيرفتن خطر رودررويي 

  ).١٢(د كند 

سپتامبر با  ١١زماني كه بيوتروريست ها پس از 

مواد بيماري زايي مانند آنتراكس آن را تهديد مي كردند، اين كشور در استفاده از باج ستاني با تهديد به 

مان اين بيماري، سيپروفالكساسين كه فرمول ساخت 

.  را كاهش دهددر نهايت، باير توافق كرد كه قيمت خود 

را  Adpicاز كشورهايي كه 

چين، و ).  ي كه ژنريك داروهاي هنوز در انحصار را توليد مي كردند

  !كاري را كه من مي گويم بكن، نه كاري را كه من مي كنم

 به نظر مي آيد كه انجام اين كار در سطح اروپا مناسب تر باشد، اما اين بحران يك بار ديگر نشان مي دهد

نمونه انگلستان حتي نشانگر آن است كه عضو 

كشوري مانند فرانسه مي تواند درنظر بگيرد كه از 

استقالل عمل  ،م مبادله آزادكنار گذاردن جز

خود را بازيابد و امكانات صنعتي و بهداشتي كارآمد براي ايجاد يك قطب عمومي دارو و سرمايه گذاري 
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آيا فرانسه به همراه اروپا و ملت هاي ديگر .  واكسن ها را مي سازند متعلق به آن هستند

هنگامي كه در سال .  نكرده است ؟  پاريس هرگز اين كار را شجاعت رودررويي با آن را دارند

Gilead( بهاي داروي سووالدي)Sovaldi(،  كه در معالجه هپاتيت س

هزار يورو تعيين كرد، دولت به جاي فعال كردن پروانه رسمي و پذيرفتن خطر رودررويي 

د كند با آمريكايي ها، كوشيد بيماران را به پذيرش اين قيمت خيلي گزاف متقاع

زماني كه بيوتروريست ها پس از .  به عكس، اياالت متحده هرگز چنين قيدي نداشته است

مواد بيماري زايي مانند آنتراكس آن را تهديد مي كردند، اين كشور در استفاده از باج ستاني با تهديد به 

مان اين بيماري، سيپروفالكساسين كه فرمول ساخت تا بتواند داروي در توسل به پروانه الزامي ترديد نكرد

در نهايت، باير توافق كرد كه قيمت خود .  آن متعلق به شركت آلماني باير بود را بسازد

از كشورهايي كه  )special 301 (»٣٠١مخصوص «سياهي موسوم به 

ي كه ژنريك داروهاي هنوز در انحصار را توليد مي كردندكشورهاي(محترم نمي شمردند تهيه كرد 

كاري را كه من مي گويم بكن، نه كاري را كه من مي كنم.  در دوره اي كانادا از جمله اين كشورها بودند

به نظر مي آيد كه انجام اين كار در سطح اروپا مناسب تر باشد، اما اين بحران يك بار ديگر نشان مي دهد

نمونه انگلستان حتي نشانگر آن است كه عضو .  كه اتحاد در عرصه ژئوپوليتيك و صنعتي وجود ندارد

كشوري مانند فرانسه مي تواند درنظر بگيرد كه از .  اتحاديه اروپا بودن نه يك امتياز بلكه خالف آن است

كنار گذاردن جز؟  به شرط آن كه با  به چه شرط.  

خود را بازيابد و امكانات صنعتي و بهداشتي كارآمد براي ايجاد يك قطب عمومي دارو و سرمايه گذاري 
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واكسن ها را مي سازند متعلق به آن هستند كارآمدترين

شجاعت رودررويي با آن را دارند

Gilead(ايي گيالدشركت آمريك

C ( هزار يورو تعيين كرد، دولت به جاي فعال كردن پروانه رسمي و پذيرفتن خطر رودررويي  ٤١موثر بود را

با آمريكايي ها، كوشيد بيماران را به پذيرش اين قيمت خيلي گزاف متقاع

  

به عكس، اياالت متحده هرگز چنين قيدي نداشته است

مواد بيماري زايي مانند آنتراكس آن را تهديد مي كردند، اين كشور در استفاده از باج ستاني با تهديد به 

توسل به پروانه الزامي ترديد نكرد

آن متعلق به شركت آلماني باير بود را بسازد

سياهي موسوم به آمريكا حتي فهرست 

محترم نمي شمردند تهيه كرد 

در دوره اي كانادا از جمله اين كشورها بودند

  

به نظر مي آيد كه انجام اين كار در سطح اروپا مناسب تر باشد، اما اين بحران يك بار ديگر نشان مي دهد

كه اتحاد در عرصه ژئوپوليتيك و صنعتي وجود ندارد

اتحاديه اروپا بودن نه يك امتياز بلكه خالف آن است

.  پروانه رسمي استفاده كند

خود را بازيابد و امكانات صنعتي و بهداشتي كارآمد براي ايجاد يك قطب عمومي دارو و سرمايه گذاري 



 
 
 
 

را تقويت ) از نظر مادي و امكانات انساني

درحال حاضر، كار مناسب تر پاسخگويي به نيازهاي مردم در تدارك يك 

ين، روسيه و هند ، به ويژه چواكسن به عنوان دارايي عمومي جهاني و بخصوص توافق با قدرت هاي ديگر

يي، كه دولت فدرال اين كشور از منافع آنها دفاع مي 

همچنين، ديپلوماسي فرانسه بايد بكوشد پروانه هايي داوطلبانه به دست آورد، يعني به 

  .براي واكسن هاي روسي وچيني به دست آورد

نخواهد بود كه تأمين مالي از منابع عمومي و راهبرد كاهش خطر سرمايه گذاري ها منوط 

فرمول هاي ثبت (همه اطالعات 

يجاد خط زنجير بايد در اختيار موسسات كشورهاي فقير يا درحال توسعه اي كه قادر به ا

توليد و فروش دارو به بهاي ارزان به كشورهاي درحال توسعه يا خريداران جهاني هستند گذاشته شود تا 

تيم خالص شويم و در اين صورت است كه ما مي توانيم از تماشاي نمايش غم انگيزي كه شاهد آن هس

اقتصادي كه تنها .  را كنار نهيم

  ).١٣(آزادي موجود در آن قدرت فوق العاده اي است كه حكومت ها به صنعت داروسازي داده اند 
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از نظر مادي و امكانات انساني(انبوه در پژوهش و توسعه را پديدآورد و نيز نظام سالمت خود  

  .ده رودررو شودنگر در آيكند تا بتواند با شيوع جهاني ويروس هاي دي

درحال حاضر، كار مناسب تر پاسخگويي به نيازهاي مردم در تدارك يك .  اين كار موكول به آينده است

واكسن به عنوان دارايي عمومي جهاني و بخصوص توافق با قدرت هاي ديگر

يي، كه دولت فدرال اين كشور از منافع آنها دفاع مي است تا اين كه بتواند با سلطه موسسات دارويي آمريكا

همچنين، ديپلوماسي فرانسه بايد بكوشد پروانه هايي داوطلبانه به دست آورد، يعني به 

براي واكسن هاي روسي وچيني به دست آورد ،طور موقت حقوق مالكيت معنوي را با توافق كشف كنندگان

نخواهد بود كه تأمين مالي از منابع عمومي و راهبرد كاهش خطر سرمايه گذاري ها منوط 

همه اطالعات .  شود) با توجيه هزينه ها(ين و حتي تمام شده ئبه فروش دارو به قيمت پا

بايد در اختيار موسسات كشورهاي فقير يا درحال توسعه اي كه قادر به ا

توليد و فروش دارو به بهاي ارزان به كشورهاي درحال توسعه يا خريداران جهاني هستند گذاشته شود تا 

  .آنها را به كشورهاي فقير اهدا كنند

در اين صورت است كه ما مي توانيم از تماشاي نمايش غم انگيزي كه شاهد آن هس

را كنار نهيم  مي شودناميده » اقتصاد مبادله آزاد سازماندهي شده

آزادي موجود در آن قدرت فوق العاده اي است كه حكومت ها به صنعت داروسازي داده اند 
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انبوه در پژوهش و توسعه را پديدآورد و نيز نظام سالمت خود  

كند تا بتواند با شيوع جهاني ويروس هاي دي

  

اين كار موكول به آينده است

واكسن به عنوان دارايي عمومي جهاني و بخصوص توافق با قدرت هاي ديگر

است تا اين كه بتواند با سلطه موسسات دارويي آمريكا

همچنين، ديپلوماسي فرانسه بايد بكوشد پروانه هايي داوطلبانه به دست آورد، يعني به .  كند، رودررو شود

طور موقت حقوق مالكيت معنوي را با توافق كشف كنندگان

  

نخواهد بود كه تأمين مالي از منابع عمومي و راهبرد كاهش خطر سرمايه گذاري ها منوط اين نيز نادرست 

به فروش دارو به قيمت پا

بايد در اختيار موسسات كشورهاي فقير يا درحال توسعه اي كه قادر به ا) شده و روش توليد

توليد و فروش دارو به بهاي ارزان به كشورهاي درحال توسعه يا خريداران جهاني هستند گذاشته شود تا 

آنها را به كشورهاي فقير اهدا كنند بتوانند

  

در اين صورت است كه ما مي توانيم از تماشاي نمايش غم انگيزي كه شاهد آن هس

اقتصاد مبادله آزاد سازماندهي شده«كه  پيروي از آنچه

آزادي موجود در آن قدرت فوق العاده اي است كه حكومت ها به صنعت داروسازي داده اند 
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