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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای درﺑﺎرۀ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات واﮐﺴﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ
در ﭘﯿﮏ ﭘﻨﺠﻤﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪاﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﮥ ﻃﺒﻘﮥ ﺣﺎﮐﻢ را در ﭘﺸﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﺷﺪه ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ و آن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺮﻓﺘﯽ »ﯾﮏ ﻧﻔﺮ« ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﯿﻢ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻨﺪ ﺻﺤﻨﻪ ،ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺮوﻧﺎ را ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ و آﻣﺎرﺳﺎزی از ﺑﺪو ورود ﮐﺮوﻧﺎ
ﺧﺮاﻓﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎ از ﻣﺠﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ
ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ
ِ
ﺑﺎ ﮔﺮان ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ  ، PCRﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی 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 اﺑﺘﻼ ،اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ ُﻫﻞ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(.
ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽﺳﺎزی ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ )آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺴﺘﺮی ،داروﻫﺎی ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ و…( و ُﻫﻞ دادن
دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﮥ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار آزاد از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﻮﻻﻧﯽﺳﺎزی و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺳﺎزی ﭘﺮوﺳﻪ اداری درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﻪ.
ﺑﺎ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ،ﻋﺪم ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﺮﺧﺼﯽ در اﯾﺎم ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ  ٢ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺮﻧﺞ را ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺷﯿﻔﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﺮدم در آنﻫﺎ و…
ﺑﻮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻫﺮم
ﺑﺎ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻘﻼل و در ﮐﻨﺘﺮل ِ
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر و رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ راﻧﺖ ﻣﯿﺎن ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ اﺳﻢ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ« ﮐﻪ ﺻﺮف اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺷﺪ و در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﺨﺮﯾﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز و ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪ!
ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺮم( ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﯿﺄتﻫﺎ و ﺧﯿﺮﯾﻪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ و
ﻣﺪاﺣﺎﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺮگ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﭘﻠﯿﺴﯽ از »ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪان« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺮم ﻓﺸﺎر و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ِ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن.
ﺑﺎ ﻋﺪم اﺟﺮای ﺳﺮﯾﻊ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ )اﻣﺮی ﮐﻪ »ﺣﺘﯽ« ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﺴﻦﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ از آن اﻣﺘﻨﺎع ﺷﺪ( .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊﺗﺮاﺷﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ واردات واﮐﺴﻦ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی
دﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای واردات و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﻓﺮوش
درﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﻋﻮض ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ ِ
واﮐﺴﻦ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪﻣﯿﻠﯿﻮن )ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻼل اﻫﻤﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓﺎش ﮐﺮد ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺘﺶ ﺑﺮای ﻣﺠﻮز واردات واﮐﺴﻦ را
دوﻟﺖ ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺬاﺷﺖ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺠﻮز واردات را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ!(.
ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ واﮐﺴﻦ و اﺟﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ:
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ِ
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اﻟﻒ :ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ اﯾﺮاﻧﯽ .ب :ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات داروﻫﺎی ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺎد ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﺗﺎقﻫﺎی ﻓﮑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺳﺎل  ٩٩ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی »اﯾﻤﻨﯽ ﮔﻠﻪای« در ﻗﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر
ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﺷﺪه ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ »واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺷﻮد .اﻣﺘﻨﺎع و ﺗﻌﻠﻞ در واردات واﮐﺴﻦ
ﺧﺎرﺟﯽ و در ﻋﻮض وﻗﺖﮐﺸﯽ 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 ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺮﺗﮑﻪاﻧﺪازی و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای
ﺑﻮده ﮐﻪ »اﯾﻤﻨﯽ ﮔﻠﻪای« را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ارزانﺗﺮ از »واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ! ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﻬﺶ در وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ ١٩و
ﻇﻬﻮر ﮔﻮﻧﮥ آﻟﻔﺎ )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ«( در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،١٣٩٩ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎلﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای »اﯾﻤﻨﯽ ﮔﻠﻪای« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ
ﺑﺎد ﻣﯽرﻓﺖ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﺒﯽ ﻧﺎن و آبدار ﺣﻮل »ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ« ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد!
ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺳﻢ ﺑﯿﻤﺎر در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮی ﺗﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪن ﺗﺨﺖﻫﺎی آیﺳﯽﯾﻮ
از ﮔﺮﻓﺘﻦ ودﯾﻌﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺮای
ِ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﻫﺰاران ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﯾﻤﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ
ﮐﻪ درآﻣﺪزاﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺮ
ِ
و][2
ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ در اﯾﺎم ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ] . [1ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﻮلﺳﺎز اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﭘﺮروﻧﻖ از داروﻫﺎی
ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎﺳﺖ؛ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻨﺶ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ زﺑﺎﻧﺰد ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ً
اﺻﻼ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ :رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ!
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ] [3داروﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ

ﮐﺎﺳﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داروﯾﯽ »اﺻﻼحﻃﻠﺐ« 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 ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﯿﻤﺎران ﺻﻒﺑﺴﺘﻪ ﭘﺸﺖ درب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ آن ﺑﻪ ﻫﺮ دﻻل و ﮐﺎﺳﺐ و ﺑﺎزار ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭼﻨﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
داروﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دوز آن روی ﮐﺎﻏﺬ » ٧۵٠ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن« )ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب دوﻟﺘﯽ( اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺪﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎر و ﺧﻄﺮ
دوز آن ﺗﺎ دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در »ﺑﺎزار آزاد« )ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮگ ،ﮐﻢﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺳﺎزی ﺗﻌﻤﺪی روال ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪای ،ﻫﺮ ِ
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﻪای( ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد! ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮیﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ  ۵ﯾﺎ  ۶دوز از
ِ
اﯾﻦ دارو اﺳﺖ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای »زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن« ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽاش 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  ٧٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه؛ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دو دوز واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﺮد]![4
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ زاﻟﯽ ﻧﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻔﻊ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭘﺮروﻧﻖ رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ اﯾﻦ  ٧٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن 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 اﺑﻮﻻ در ﺳﺎل  ٢٠١۵ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( ،ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ،در ﻣﻮارد ﺣﺎد
ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ رﯾﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوس در ﺑﺪن را ُﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻣﻮاردی
ﺑﯿﻤﺎر را از ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ] .[5ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺶ
ﺑﺮ اﯾﻦ دارو ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه و آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ].[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 دادهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽﺷﺎن( 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
ﻏﻮلﻫﺎی داروﺳﺎزی اﯾﺮان ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دارو را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت اﻧﺪک ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ،ﻧُﻪ ﺷﺮﮐﺖ
داروﺳﺎزی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺎزه ﺑﻪﺟﺰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر واردات اﯾﻦ دارو
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
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ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه

ﻧﺎم دارو

داروﺳﺎزی ﺳﺒﺤﺎن
اﻧﮑﻮﻟﻮژی
)واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ(

رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ

اﮐﺘﻮورﮐﻮ

رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ

ﻧﺸﺎط داروی ﺳﺎوه

رﻣﻮﯾﺮا

ﮐﺎر دارو ﻓﺮآﯾﻨﺪ

رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ ﮐﯽ دی
اف

روﻧﺎک

رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ

روﯾﺎن دارو

رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ

داروﺳﺎزی

اﮐﺴﯿﺮال

اﮐﺴﯿﺮ

زﯾﺴﺖ اروﻧﺪ ﻓﺎرﻣﺪ

رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت دارو ﭘﺨﺶ

رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ

از ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ داﺧﻠﯽ رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ ،دو ﻏﻮل داروﺳﺎزی )ﺑﺮﮐﺖ و اَﮐﺘﻮور( ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ 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  ٩٩از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪاش )ﺳﺒﺤﺎن آﻧﮑﻮﻟﻮژی( وارد ﻣﯿﺪان ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ ﺷﺪ].[7
در ﻣﻮرد ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮕﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی »ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن
اﻣﺎم« اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﯾﻪای ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ] [8و ﻣﺰاﯾﺎ و راﻧﺖﻫﺎﯾﺶ از ﺟﯿﺐ »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ«
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻮدﻫﺎﯾﺶ »ﺧﺼﻮﺻﯽ«!
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ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ

ﮐﺎﺳﺒﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ )ﮐﻪ رؤﺳﺎ و ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧﺶ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ در ﺳﻤﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻗﺮار دارﻧﺪ( از ﻫﻤﺎن ﻣﺎهﻫﺎی اول ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﭼﻄﻮر؟ ﺑﺎ ﺟﺎ دادن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯽﺑﯽﺳﯽ )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ( ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان واردﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﮐﯿﺖﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻣﺎهﻫﺎ ﺗﻌﻠﻞ در ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﺧﻠﯽ رخ داده
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎزار واردات ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻧﺼﯿﺐ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻮد].[9
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ردﭘﺎی ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ ،در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ] ،[10ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه] ،[11دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﮐﺴﯿﮋنﺳﺎز] ،[12واردات ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات داروﻫﺎی ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ ﻣﺜﻞ رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ] [13و ﻓﺎوﯾﭙﯿﺮاوﯾﺮ و واردات داروﻫﺎی
ﺿﺪوﯾﺮﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ اُﺳﻠﺘﺎﻣﯿﻮﯾﺮ )ﺗﺎﻣﯽﻓﻠﻮ( و ﻟﻮﭘﯿﻨﺎوﯾﺮ/رﯾﺘﻮﻧﺎوﯾﺮ] [14ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای
ﺗﺤﻮﯾﻞ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز واﮐﺴﻦ ﺷﻔﺎﻓﺎرﻣﺪ]) [15واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ( دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده »ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ« )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪای( ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻔﻊ و ﺳﻮدﺑﺮﻧﺪۀ ﺗﺪاوم ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮدهاﺳﺖ :از آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎ ﻟﻮازم و داروﻫﺎی دوران
ﺑﺴﺘﺮی ،از اﻣﺘﻨﺎع واردات واﮐﺴﻦ ﺧﺎرﺟﯽ )و اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه واﮐﺴﻦ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ( ﺗﺎ ﻗﺮارداد ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ
ﮐﻮوﺑﺮﮐﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺒﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮده ،ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ اَﮐﺘﻮور ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ و ﻓﺎوﯾﭙﯿﺮاوﯾﺮ،
واردات ﻟﻮﭘﯿﻨﺎوﯾﺮ/رﯾﺘﻮﻧﺎوﯾﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ داﺧﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ )ﺑﻪ ﯾُﻤﻦ اﻣﺘﻨﺎع از واردات واﮐﺴﻦ ﺧﺎرﺟﯽ( در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﮐﺖ
ﻣﯽدرﺧﺸﺪ .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽاش ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ )ﻧﻤﮑﯽ( آﺷﮑﺎر ﺷﺪهاﺳﺖ] .[16ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ و
ﺷﺮاﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﮐﺘﻮور ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ )از ﺟﻤﻠﻪ در »ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی آﺗﯽ ﻓﺎرﻣﺪ« واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ] ([17و ﺣﻀﻮر
ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﺟﻨﺎح از ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ »ﺳﻮدﺑﺮی از
ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﮑﯽ در اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد] [18ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ از رﻗﺎﺑﺖ و دوﺳﺘﯽ
ِ
ﮐﺸﺘﺎر« ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺧﻮت ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی:
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﯾﺎ
اﺟﺒﺎریﺳﺎزی 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 ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ .در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،از
»ﻣﺎﺳﮏ« و »ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ« ﺗﺎ »داروﻫﺎی ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ« و »واﮐﺴﻦ« ،ﻫﻤﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺰای ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﯾﮏ اﻫﺮم واﺣﺪ ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ از ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،اﺟﺰای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی ﺳﻮد
ﺧﻮد و در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻢ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﺎی
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ﮐﻞ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ را در ﺧﻄﺮ ﻓﻮری ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻗﺼﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﮐﺸﺘﺎر ﺗﺤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺘﺒﺪادی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ 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 ﻣﯽدﻫﺪ .وﺟﻮد آزادی ﺑﯿﺎن ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻏﯿﺮه
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪت و ﺣﺪّت اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎی زاﯾﻨﺪۀ آنﻫﺎ را ﻣﻨﻬﺪم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ،ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎﺳﺒﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﮥ ﻃﺒﻘﮥ ﺣﺎﮐﻢ از اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ :در ﻓﺮدای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻮدﻫﺎی آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
اﺑﺮﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ ﭼﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎری و ﺑﯿﮑﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ از اﻵن روﺷﻦ اﺳﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺑﯿﺎورﻧﺪ،
ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن را ﻫﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻓﺮدای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮش ﺑﯽﮐﻼه ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺮﺑﮥ  57ﺣﮑﺎﯾﺖ »اﻧﻘﻼب
از ﻣﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺮای آنﻫﺎ« ﻧﺸﻮد ،از اﻵن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ »ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ«» ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ« و »ﻧﻈﺎرت« ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺻﺮف ﺧﺮاﻓﺎت
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮد و
ﺑﻪﺟﺎی ﻻﺑﯿﮕﺮان و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺮﮐﺖﻫﺎ و اﮐﺘﻮورﻫﺎ ،اﯾﻦﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﮐﺎدر درﻣﺎن
زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی و در ﮐﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﻤﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﺟﻬﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز اﮐﺜﺮﯾﺖ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن رﻧﺞ
ﺑﺸﺮی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرﮔﺮی –  ٢۴ﻣﺮداد ١۴٠٠
ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ:
]/www.irna.ir/news/84359802 [1
]/https://iranintl.com [2اﯾﺮان/ﺳﻔﺮﻫﺎی-ﻧﻮروزی-در-ﺑﺤﺮان-ﮐﺮوﻧﺎ؛-درآﻣﺪ-ﻣﯿﻠﯿﺎردی-ﺣﮑﻮﻣﺖ-از-ﺟﺮﯾﻤﻪ-ﺧﻮدروﻫﺎ
] [3ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو )ﮐﯿﺎﻧﻮش ﺟﻬﺎﻧﭙﻮر(
] [4ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ،ﺗﻌﺪاد  ١۶٩ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز واﮐﺴﻦ آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ ﯾﺎ  ٨۴ﻣﯿﻠﯿﻮن واﮐﺴﻦ اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﯿﻨﻮﻓﺎرم ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
در»ﺑﺎزار آزاد« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دو دوزه
ِ
/https://www.jamaran.newsﺑﺨﺶ-ﺟﯽ-ﭘﻼس-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
] [8در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1400ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم« ،ﻓﻘﻂ ﻣﺒﻠﻎ
 740ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  1.25درﺻﺪ از ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دوﻟﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری را در ﺑﺮ
وﺿﻌﯿﺖ »ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ« ﮔﻔﺖ ،ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎً در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎتﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ آن
ِ

6/7

زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺳﻨﺎد ﺑﻮدﺟﻪای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﻠﻮی دﻫﺎن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از »ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ« اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
] [9ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﺟﺮا را در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
/https://iranintl.comاﯾﺮان/ﮔﺰارش-اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ-اﯾﺮان-اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل-از-ﻓﺴﺎد-وزارت-ﺑﻬﺪاﺷﺖ-،ﺳﭙﺎه-ﭘﺎﺳﺪاران-و-ﺳﺘﺎد-
اﺟﺮاﯾﯽ-ﻓﺮﻣﺎن-اﻣﺎم
]» [10رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ«:
/https://setad.ir/news/352
] [11ﮔﺰارش ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه در »ﺳﺒﺤﺎن دارو«» ،اﻟﺒﺮز دارو« و »ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو« از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ.
www.youtube.com/watch?v=btvldIjCJ1w
]https://www.yjc.news/00UYjI [12
] [13ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اداره دارو و ﻣﻮاد ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو )ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر ﻣﺤﻤﺪی(» :ﻗﺒﻞ از اوج ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﻮج
ﭼﻬﺎرم رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ  4ﮐﺸﻮر ﯾﻮﻧﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪار رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎری در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﻐﺮﻧﺞ اﺳﺖ« – .وﻗﺖ ﺻﺒﺢ –  30اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1400
] [14واردات اﯾﻦ داروﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯽﺑﯽﺳﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
]/https://boursepress.ir/news/169369 [15ﺗﻔﺎﻫﻢ-ﻧﺎﻣﻪ-ﻫﻤﮑﺎری-ﺷﺮﮐﺖ-داروﯾﯽ-ﺑﺎ-زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ-ﺑﺮﮐﺖ-ﺑﺮای-
ﺗﻮﻟﯿﺪ-واﮐﺴﻦ
][16ردﭘﺎی ﺷﺮاﮐﺖ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ )ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻤﮑﯽ( ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﮐﺘﻮور )ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺮاﻗﯽﻫﺎ( 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
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