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تعیین تکلیف تاریخی خامنه ای دربارۀ ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی، به سمبلی برای کشتار جمعی کرونایی

در پیک پنجمش تبدیل شده است. با این حال تقلیل گرایانه است اگر منافع چند الیۀ طبقۀ حاکم را در پشت کل این کشتار
مهندسی شده نبینیم و آن را فقط به خرفتی «یک نفر» تقلیل دهیم.

جمهوری اسالمی در چند صحنه، کشتار جمعی کرونا را مهندسی کرد:

با الپوشانی و آمارسازی از بدو ورود کرونا
با ترویج خرافاِت طب سنتی به عنوان درمان کرونا از مجرای رسانه های جمعی

با گران نگه داشتن آزمایش های تشخیصی PCR ، با عملکرد ضد و نقیض بیمه های پایه در مورد پوشش این
آزمایش و همچنین با محدودسازی تعداد مراکز آزمایشگاهی دولتی و ارزان (به نحوی که به دلیل ازدحام و شلوغی و

خطر ابتال، افراد به سمت مراکز خصوصی ُهل داده می شوند).
با پولی سازی تمام برنامه های تشخیصی و درمانی (آزمایش کرونا، بستری، داروهای ضدویروسی و…) و ُهل دادن

دارندگان بیمۀ درمانی به سمت بازار آزاد از طریق طوالنی سازی و پیچیده سازی پروسه اداری دریافت خدمات با
بیمه.

با عدم اجرای قرنطینه، عدم تضمین حقوق بیکاری و مرخصی در ایام کرونا، با یارانه های کرونایی که به سختی
هزینه ٢ کیلو برنج را می دهد، با محدود کردن شیفت های حمل و نقل عمومی و متراکم کردن مردم در آن ها و…

با گروگان گرفتن سازمان تأمین اجتماعی که در صورت استقالل و در کنترل بودِن کارگران می توانست بهترین اهرم
نظارتی بر مراکز کار و رعایت پروتکل های کرونایی باشد.

با اختصاص منابع مالی ای که باید صرف قرنطینه و یارانه های عمومی می شد، به توزیع رانت میان قرارگاه های
بسیج به اسم «برنامه های جهادی مقابله با کرونا» که صرف اقدامات نمایشی شد و در موارد زیادی هم منجر به

تخریب دستگاه های خودپرداز و خسارت بیشتر به منابع عمومی شد!
با اصرار بر برپایی مراسم  مذهبی (از جمله محرم) به نفع اقتصاد هیأت ها و خیریه های حکومتی، آخوندها و

مداحانشان که سخت به این مراسم وابسته اند.
با استفادۀ پلیسی از «کرونا در زندان» به عنوان اهرم فشار و تهدید به مرِگ زندانیان، مخالفان سیاسی و

خانواده هایشان.
با عدم اجرای سریع واکسیناسیون عمومی (امری که «حتی» بدون استفاده از واکسن های آمریکایی و انگلیسی هم

قابل انجام بود، اما عامدانه از آن امتناع شد). همینطور با مانع تراشی بر سر واردات واکسن از سوی نهادهای
درمانی عمومی و در عوض باز گذاشتن دسِت شرکت های خصوصی برای واردات و ایجاد یک بازار سیاه فروش

واکسن تا چند صدمیلیون (سازمان هالل اهمر به تازگی فاش کرد که درخواستش برای مجوز واردات واکسن را
دولت ماه ها بدون پاسخ گذاشت، درحالیکه شرکت های خصوصی ٢۴ ساعته مجوز واردات را می گرفتند!).
در نهایت با پمپاژ منابع مالی ای که باید صرِف خرید واکسن و اجرای واکسیناسیون سریع می شد، به سمت:
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الف: بستن قرارداد با شرکت هایی مثل بنیاد برکت برای ساخت واکسن ایرانی. ب: تولید و واردات داروهای ضدویروسی که
برای بیماران حاد کرونایی تجویز می شود.

مروری بر جلسات اتاق های فکر حکومتی در سال ٩٩ به یاد می آورد که استراتژی «ایمنی گله ای» در قلب این کشتار
جمعی مهندسی شده قرار داشت و بنا بود جایگزین برنامۀ «واکسیناسیون عمومی» شود. امتناع و تعلل در واردات واکسن

خارجی و در عوض وقت کشی برای تولید یک واکسن داخلی (که تأییدیۀ سازمان بهداشت جهانی را هم ندارد)، باید در بستر
همین استراتژی فهمید! این اقدامات نه از سر توهم به ظرفیت های تولید داخلی، بلکه به خاطر چرتکه اندازی و محاسبه ای

بوده که «ایمنی گله ای» را به مراتب ارزان تر از «واکسیناسیون عمومی» می یافته! با ایجاد جهش در ویروس کووید١٩ و
ظهور گونۀ آلفا (موسوم به «انگلیسی») در پاییز ١٣٩٩، خواب و خیال های جمهوری اسالمی برای «ایمنی گله ای» باید بر

باد می رفت. اما حاال یک کاسبی نان و آب دار حول «کشتار با کرونا» شکل گرفته بود!

از گرفتن ودیعه ها و پیش پرداخت های نجومی برای گذاشتِن اسم بیمار در فهرست بستری تا خالی نماندن تخت های آی سی یو
که درآمدزاترین بخش هر بیمارستاِن دولتی و خصوصی هستند، تا درآمدهای هزاران میلیارد تومانی ناشی از جریمه بندی بر

. یکی  از این موارد پول ساز ایجاد یک بازار بزرگ پررونق از داروهای تردد خودروها در ایام کرونایی [1]
ضدویروسی مرتبط با کروناست؛ معروف ترینش که این روزها زبانزد شده تبدیل ایران به یکی از بزرگترین تولید کنندگان و

مصرف کنندگان جهانی[3] دارویی بود که تا یکسال پیش اصًال در ایران وجود خارجی نداشت: رمدسیویر!

کاسبی شرکت های دارویی «اصالح طلب» و «اصولگرا» از عدم واکسیناسیون کرونا

نام «رمدسیویر» این روزها به رایجی «آسپرین» و «استامینوفن» در کوچه و خیابان و بین فامیل و دوست و آشنا دهان به
دهان می گردد. بیماران صف بسته پشت درب بیمارستان ها، برای تهیۀ آن به هر دالل و کاسب و بازار سیاهی چنگ می زنند.

دارویی که هر دوز آن روی کاغذ «٧۵٠ هزارتومان» (به قیمت مصوب دولتی) است، اما به دلیل بدحالی بیمار و خطر
مرگ، کم یابی و پیچیده سازی تعمدی روال خدمات بیمه ای، هر دوِز آن تا ده ها میلیون تومان در «بازار آزاد» (حتی به

بیماراِن بیمه ای) تحمیل می شود! حال تصور کنید بیمار بستری شده ای که به طور متوسط مجبور به دریافت ۵ یا ۶ دوز از
این دارو است چطور باید برای «زنده ماندن» تمام خانه و زندگی اش را بفروشد و تا گردن زیر بار قرض برود یا به خاطر

نداشتن امکان مالی تأمین دارو بمیرد.

در بحبوحۀ تغییر دولت از تیم روحانی به رئیسی، یکی از اعضای اصولگرای ستاد ملی کرونا (علیرضا زالی) فاش کرد که
برای تأمین رمدسیویر تاکنون ٧٢٠ میلیون یورو هزینه شده؛ مبلغی که برای دو دوز واکسیناسیون عمومی کل کشور کفایت

می کرد[4]!

اما آنچه زالی نگفت این بود که منتفع این بازار پررونق رمدسیویر چه کسی بوده است؟ این ٧٢٠ میلیون یورویی که برای
رمدسیویر هزینه شده، با سود چند درصد بیشتر به جیب چه کسانی برگشته است؟

برای آنکه درک درستی نسبت به بازار این دارو داشته باشیم، ضروری است بدانیم که رمدسیویر نه درمانی برای کرونا و
نه تضمینی برای جلوگیری از مرگ یا ایجاد مصونیت در برابر آن است. این داروی ضدویروسی (که اولین بار از سوی
شرکت آمریکایی گیلیاد برای مقابله با ابوال در سال ٢٠١۵ به کار گرفته شد)، طبق ادعای شرکت سازنده، در موارد حاد

کرونا که ریه درگیر شده، می تواند احتمال تکثیر ویروس در بدن را ُکند یا متوقف کند، سرعت بهبود را بیشتر و در مواردی
بیمار را از خطر مرگ نجات دهد[5]. ادعاهایی که البته سازمان بهداشت جهانی به صراحت می گوید در تحقیقات مستقلش

بر این دارو ثابت نشده و آن را تأیید نمی کند[6].

با اینحال در بحران یکساله پیش از اختراع «واکسن کرونا» و در حالی که تحقیقات برای شناخت خود ویروس هنوز ادامه
داشت، داروهای ضدویروسی مثل رمدسیویر (علیرغم داده های علمی متناقض بر سر اثربخشی شان) برای درمان بیماران

حاد کرونایی  در دستور نظام پزشکی تعدادی از کشورها قرار گرفتند که ایران نیز از آن جمله بود. از ابتدای سال 99
غول های داروسازی ایران مقدمات تولید این دارو را در داخل کشور فراهم کردند. در این مدت اندک یکساله، ُنه شرکت

داروسازی داخلی به صف تولید رمدسیویر پیوستند و این تازه به جز شرکت های بازرگانی است که به کار واردات این دارو
می پرداختند.

و[2]

https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn1
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn3
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn4
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn5
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn6
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn2


3/7

شرکت های داخلی تولیدکنندۀ رمدسیویر

نام داروشرکت تولیدکننده

داروسازی سبحان
انکولوژی

(وابسته به بنیاد برکت)

رمدسیویر

رمدسیویراکتوورکو

رمویرانشاط داروی ساوه

رمدسیویر کی دیکار دارو فرآیند
اف

رمدسیویرروناک

رمدسیویررویان دارو
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            داروسازی
اکسیر

اکسیرال

رمدسیویرزیست اروند فارمد

رمدسیویرکارخانجات دارو پخش

از میان شرکت های تولیدکنندۀ داخلی رمدسیویر، دو غول داروسازی (برکت و َاکتوور) به چشم می خورند که در طول دو
سال گذشته هر جا نامی از کرونا بوده، کاسبی رانتی این دو شرکت هم همراهش بوده.

بنیاد برکت از ابتدای سال ٩٩ از طریق یکی از شرکت های تابعه اش (سبحان آنکولوژی) وارد میدان تولید رمدسیویر شد[7].
در مورد هولدینگی صحبت می کنیم که یکی از ابرسرمایه داران داروسازی کشور از زیر مجموعه های «ستاد اجرایی فرمان
امام» است؛ یعنی بخشی از اقتصاد سایه ای کشور که معافیت های مالیاتی[8] و مزایا و رانت هایش از جیب «منابع عمومی»

است، اما سودهایش «خصوصی»!
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شرکت های زیر مجموعه بنیاد برکت

کاسبی بنیاد برکت (که رؤسا و سهامدارانش اینجا و آنجا در سمت های مهم تصمیم گیری ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت
قرار دارند) از همان ماه های اول شیوع کرونا شروع شد. چطور؟ با جا دادن شرکت کی بی سی (وابسته به بنیاد برکت) به

عنوان واردکننده اصلی کیت های تشخیصی کرونا که به بهای ماه ها تعلل در صدور مجوز به سایر شرکتهای داخلی رخ داده
بود تا سهم سود ناشی از بازار واردات منحصرًا نصیب این شرکت شود[9].

به همین سیاق ردپای بنیاد برکت، در سایر حوزه ها از جمله تولید ماسک[10]، مواد ضدعفونی کننده[11]، دستگاه های
اکسیژن ساز[12]، واردات، تولید و صادرات داروهای ضدویروسی مثل رمدسیویر[13] و فاویپیراویر و واردات داروهای

ضدویرسی دیگری مثل ُاسلتامیویر (تامی فلو) و لوپیناویر/ریتوناویر[14] تا بستن قرارداد انحصاری با وزارت بهداشت برای
تحویل ۵ میلیون دوز واکسن شفافارمد[15] (وابسته به بنیاد برکت) دیده می شود. به عبارت ساده «بنیاد برکت» (وابسته به

خامنه ای) بزرگترین منتفع و سودبرندۀ تداوم همه گیری کرونا در ایران بوده است: از آزمایش تا لوازم و داروهای دوران
بستری، از امتناع واردات واکسن خارجی (و ایجاد بازار سیاه واکسن با قیمت های نجومی) تا قرارداد تولید واکسن

کووبرکت.

اما برکت در این کاسبی تنها نبوده، نام شرکت َاکتوور نیز در حوزه های مرتبطی از جمله تولید رمدسیویر و فاویپیراویر،
واردات لوپیناویر/ریتوناویر، تولید واکسن داخلی کرونا (به ُیمن امتناع از واردات واکسن خارجی) در کنار برکت

می درخشد. شرکتی که نزدیکی اش به وزیر بهداشت دولت روحانی (نمکی) آشکار شده است[16]. همچنین همنشینی و
شراکت مالی صاحبان اکتوور با بنیاد برکت (از جمله در «شرکت داروسازی آتی فارمد» وابسته به برکت[17]) و حضور

شرکای مالی نمکی در این بنیاد[18] به خوبی نمادی است از رقابت و دوستی همزماِن دو جناح از طبقه ای که «سودبری از
کشتار» پیوند اخوت ناگسستنی میان آن ها برقرار کرده است.

نتیجه گیری:

چند روز پیش مشخص شد که همسر یکی از سناتورهای آمریکایی که از مخالفان سرسخت اجرای سیاست های قرنطینه یا
اجباری سازی ماسک در آمریکاست، خود ذینفع و سهامدار شرکت گیلیاد (تولیدکننده داروی رمدسیویر آمریکایی) بوده

است[19]؛ یعنی مشابه تعارض سود برکت با واکسیناسیون، ولی در مقیاس کوچک تر. در یک اقتصاد سیاسی سالم، از
«ماسک» و «قرنطینه» تا «داروهای ضدویروسی» و «واکسن»، همه قاعدتًا باید اجزای متفاوتی از یک اهرم واحد برای

نجات بشریت از بحران کرونا باشند. اما در اقتصاد بیمار سرمایه داری، اجزای سیستم هر یک به دنبال حداکثرسازی سود
خود و در تعارض با هم هستند و کاراترین دولت های سرمایه داری هم در بهترین حالت تنها زمانی دخالت می کنند که بقای

https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn9
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn10
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn11
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn12
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn13
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn14
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn15
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn16
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn17
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn18
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftn19
https://ksazmandeh.com/2020/02/22/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
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کل اکوسیستم را در خطر فوری ببینند. در این جا قصد یک مقایسۀ سطحی بین ابعاد کشتار تحت سرمایه داری استبدادی
جمهوری اسالمی با سایر نقاط جهان را نداریم، بلکه غرض نشان دادن وجود الگوهایی است که در تمام کشورها هر یک به

شیوۀ متفاوتی «سود خصوصی» را در برابر «خیر عمومی» قرار می دهد. وجود آزادی بیان، نهادهای نظارتی و غیره
تنها می تواند شدت و حّدت این الگوها را کم و زیاد کند، اما ریشه های زایندۀ آن ها را منهدم نمی کند.

کشتار کرونایی در ایران، نه صرفًا نتیجۀ ناکارآمدی حکومت بلکه نتیجۀ کاسبی چند الیۀ طبقۀ حاکم از این کشتار بوده
 است. سؤال این است: در فردای سرنگونی جمهوری اسالمی تکلیف این همه سودهای آغشته به خون مردم چه می شود؟

ابرهولدینگ های اقتصادی مثل بنیاد برکت به دست چه کسانی می افتد؟ چه تضمینی وجود دارد که سهم مردم از این تقسیم
غنائم باز هم بیماری و بیکاری نباشد؟ پاسخ از اآلن روشن است: افرادی که مالکیت و کنترل این منابع را به چنگ بیاورند،
قدرت اقتصادی را قبضه کرده اند؛ و آنانی که قدرت اقتصادی را به دست بیاورند، اتوماتیک قدرت سیاسی شان را هم تضمین

کرده اند.

پس اگر اکثریت جامعه بخواهد در فردای سرنگونی جمهوری اسالمی سرش بی کاله نماند و مثل تجربۀ 57 حکایت «انقالب
از ما و تقسیم غنائم برای آن ها» نشود، از اآلن باید برنامۀ «مالکیت»، «مدیریت» و «نظارت» بر این منابع به دست

خودش را داشته باشد. فقط در چنین صورتی است که در یک بحران  همه گیری مشابه، منابعی که تا دیروز صرف خرافات
مذهبی و توسعه طلبی نظامی و حقوق نجومی مدیران می شد، می تواند برای نظام بهداشت و درمان کیفی برنامه ریزی شود و

به جای البیگران و سهامداران برکت ها و اکتوورها، این بار دیگر کمیته های تخصصی پزشکان و دانشمندان و کادر درمان
زیر نظارت عمومی شوراهای کارگری تصمیم بگیرند و  بیمارستان ها، صنایع داروسازی و در کل ظرفیت های اقتصادی

جامعه در نظمی هارمونیک یکدیگر را در جهت شکست بیماری، تأمین نیاز اکثریت و در یک کالم به حداقل رساندن رنج
بشری تکمیل کنند.

کمیته عمل سازمانده کارگری – ٢۴ مرداد ١۴٠٠

پانوشت:

/www.irna.ir/news/84359802 [1]

https://iranintl.com [2]/ایران/سفرهای-نوروزی-در-بحران-کرونا؛-درآمد-میلیاردی-حکومت-از-جریمه -خودروها

[3] نقل قول از سخنگوی سازمان غذا و دارو (کیانوش جهانپور)

[4] با این مبلغ، تعداد  ١۶٩ میلیون دوز واکسن آسترازنکا یا ٨۴ میلیون واکسن اسپوتنیک یا سینوفارم قابل خریداری
در«بازار آزاد» بود که برای واکسیناسیون دو دوزه جمعیِت بالغ کفایت می کرد.

https://www.jamaran.news/بخش-جی-پالس-70/1520924-رمزگشایی-از-افشاگری-زالی-با-میلیون-یورویی-که-
خرج-رمدسیویر-شد-چند-واکسن-کرونا-می-توانستیم-وارد-کنیم

https://www.sciencemag.org/news/2020/10/very-very-bad-look-remdesivir-first-fda- [5]
approved-covid-19-drug

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the- [6]
use-of-remdesivir-in-covid-19-patients

https://www.magiran.com/article/4069186 [7]

[8] در قانون بودجه سال 1400 میزان پرداخت مالیاتی کل شرکت های زیر مجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام»، فقط مبلغ
740 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تنها 1.25 درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت از شرکت های تجاری را در بر
می گیرد. این ارقام ناچیز مالیات بندی که میتوان به آن وضعیِت «شبه معافیت مالیاتی» گفت، نیز صرفًا در یکی دو سال اخیر

https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftnref1
http://www.irna.ir/news/84359802/
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftnref2
https://iranintl.com/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9B-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftnref3
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftnref4
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1520924-%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftnref5
https://www.sciencemag.org/news/2020/10/very-very-bad-look-remdesivir-first-fda-approved-covid-19-drug
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftnref6
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftnref7
https://www.magiran.com/article/4069186
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftnref8
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زیر فشار افکار عمومی در اسناد بودجه ای گنجانده شده تا جلوی دهان رسانه هایی که صحبت از «معافیت مالیاتی» این
شرکتها کنند گرفته شود.

[9] شرح کامل ماجرا را در این گزارش بخوانید:

https://iranintl.com/ایران/گزارش-اختصاصی-ایران-اینترنشنال-از-فساد-وزارت-بهداشت،-سپاه-پاسداران-و-ستاد-
اجرایی-فرمان-امام

[10]  «رکوردشکنی ستاد اجرایی در تولید ماسک»:

/https://setad.ir/news/352

[11]  گزارش صدا و سیما از تولید مواد ضدعفونی کننده در «سبحان دارو»، «البرز دارو» و «تولید دارو» از شرکت های
بنیاد برکت.

www.youtube.com/watch?v=btvldIjCJ1w

https://www.yjc.news/00UYjI [12]

[13]  مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو (سید حیدر محمدی): «قبل از اوج بیکاری کرونا در موج
چهارم رمدسیویر ایرانی به 4 کشور یونان، ترکیه، عراق و سوریه صادر می شد و بیشتر رمدسیویر های ایرانی صادر

می شدند و هند و چین هم خریدار رمدسیویر ایرانی هستند چرا که شیوع کرونا در هند بسیار باال و شرایط بیماری در این
کشور بغرنج است». – وقت صبح – 30 اردیبهشت 1400

[14] واردات این داروها از طریق شرکت کی بی سی وابسته به بنیاد برکت صورت گرفته است.

https://boursepress.ir/news/169369 [15]/تفاهم-نامه-همکاری-شرکت-دارویی-با-زیرمجموعه-برکت-برای-
تولید-واکسن

[16]ردپای شراکت وزیر بهداشت دولت روحانی (سعید نمکی) با صاحبان اکتوور (خانواده نراقی ها) در شرکت دارویی
دیگری «تراپیکال دراگ اینداستری» موجود بوده است. گزارش کامل را در لینک زیر بخوانید:

https://kayhan.london/fa/?p=239077 

https://iranwire.com/fa/features/38291 [17]

http://anvarionline.info/?p=3683 [18]

https://www.cnn.com/2021/08/11/politics/rand-paul-wife-stock-gilead- [19]
sciences/index.html

https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftnref9
https://iranintl.com/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ksazmandeh.com/2021/08/15/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b1/#_ftnref10
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