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ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ

ﭘﻨﺞ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ واﮐﺴﻨﻬﺎی ﮐﺮوﻧﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯿﺮود .ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺗﻨﻬﺎ  ۱۲۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در دﻧﯿﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و  ۳۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ دوز اول واﮐﺴﻦ را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻣﻌﺎدل  ۱،۵درﺻﺪ و  ۴درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن .واﮐﺴﻦ ﮐﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ داروﯾﯽ
ﮐﻤﺒﻮدی ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻮد ﺧﻮد را ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﺑﺸﺪت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎری ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ دارو ﺳﻠﻄﻪ دارﻧﺪ .ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺨﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺪار
زﯾﺎدی اﺳﺖ و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ .و در درون ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮐﺴﻦ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه :ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻓﺎﯾﺰر و ﺟﺎﻧﺴﻮن اﻧﺪ ﺟﺎﻧﺴﻮن ،ﮔﺮوه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺟﯽ اس ﮐﺎ و ﮔﺮوه ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺳﺎﻧﻮﻓﯽ .اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺎ دوﻟﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم درﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﻣﺘﯿﺎز
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ را دارﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻨﻔﻌﺖ زﯾﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺗﻤﺎم ﻗﺎرهﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی داروﯾﯽ ﺑﺎزار ﻋﻈﯿﻤﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺸﻮده دﯾﺪﻧﺪ :ﺑﺎزار
ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﻣﺜﻞ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ و
اﺷﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد.

دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺘﻬﺎ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزار
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻧﺴﻮن اﻧﺪ ﺟﺎﻧﺴﻮن ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻄﻮر
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻧﻮﻓﯽ و ﺟﯽ اس ک و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎی واﮐﺴﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﻮرد ﻓﺎﯾﺰر
و اﺳﺘﺎرﺗﺎپ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﻮﻧﺘﮏ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ داروﯾﯽ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺴﺖ از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ وارد ﻣﯿﺪان
ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﮔﺮوه داروﯾﯽ ﺳﻮﺋﺪی -اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ ﮐﻪ روی واﮐﺴﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد دﺳﺖ
ﮔﺬاﺷﺖ .اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺪرﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺎرت ﺑﻪ ﺧﺮج داده و وارد ﺑﺎزی ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ
اﻣﺮی ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺪرﻧﺎ ﻧﯿﺰ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﻤﺘﺎزی ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد .ﻣﻨﺼﻒ اﻟﺴﻼوی ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
وارپ اﺳﭙﯿﺪ ﮐﻪ ۱۵ﻣﺎه ﻣﻪ  ۲۰۲۰ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺎﻣﻮر ﺗﻮزﯾﻊ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد واﮐﺴﻦ ﺷﺪ،
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﮔﺮوه ﺟﯽ اس ک و ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪرﻧﺎ ﺑﻮد.
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽاش ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮاﺳﺘﻬﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﮐﻠﯿﺪ ورود ﻣﺮدم
آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزار واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن را اﻫﺪا ﮐﺮد .از ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۲۰ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺻﻮرت
١ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮی ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ)ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ( ﻓﺮاﻧﺴﻪ ۳۱ ،ﻣﺎرس ۲۰۲۱
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ﮔﺮﻓﺖ و از ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز از ﺟﺎﻧﺴﻮن اﻧﺪ ﺟﺎﻧﺴﻮن ،ﻓﺎﯾﺰر ،ﻣﺪرﻧﺎ ،آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ و ﺳﺎﻧﻮﻓﯽ )ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰیاش در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ( ﭘﯿﺸﺨﺮﯾﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﺎه ﻣﻪ  ۲۰۲۰ﭘﻞ ﻫﺎﺟﺴﻮن ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﻧﻮﻓﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ »اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ واﮐﺴﻨﻬﺎ را درﯾﺎﻓﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد« ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ ﭘﻮل آﻧﺮا داده اﺳﺖ .اﯾﻦ روﺷﯽ ﺑﺮای ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ در
ﺟﯿﺐ ﮐﺮده و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز واﮐﺴﻦ ﺳﻔﺎرش دﻫﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻌﯿﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ در ﻣﺠﻤﻮع  ۴،۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دوز
واﮐﺴﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۴دوز واﮐﺴﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻧﻔﺮ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰درﺻﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺨﻮﺑﯽ از ﯾﮏ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﺗﻌﻬﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺗﺤﻮﯾﻞ دوزﻫﺎی ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
اوﻟﯿﻦ دور ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﻮل ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ راه ﺧﻮدش را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺖ و دوﻟﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دوﻟﺘﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز واﮐﺴﻦ از ﮔﺮوه آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ واﮐﺴﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻨﻮز در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۲۰ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻦ
واﮐﺴﻦ را ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺮا ﻧﻤﯿﺪاد و ﺧﻮاﻫﺎن آن ﺑﻮد ﮐﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﻣﺮدم ﺧﻮدش روی اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در  ۲۲ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﻓﺎﯾﺰر و ﻣﺪرﻧﺎ و ﺟﺎﺳﻨﻮن اﻧﺪ ﺟﺎﻧﺴﻮن در ﺣﺎل ﻋﺮﺿﻪ واﮐﺴﻨﻬﺎی ﺧﻮد در ﺑﺎزار
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد در ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز واﮐﺴﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ
واﮐﺴﻨﻬﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺟﺎزه ﺻﺪور ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه ﺑﻪ اروﭘﺎ را ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻮد رﻗﺒﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ دوزﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اروﭘﺎ ﺑﻔﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
واﮐﺴﻨﻬﺎی روﺳﯽ و ﭼﯿﻨﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اروﭘﺎ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و
ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ واﮐﺴﻨﻬﺎ را ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ .آﻧﮕﻼ ﻣﺮﮐﻞ
ﺻﺪر اﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ و دﻋﻮای ﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﮔﺮوه آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ واﮐﺴﻦ روﺳﯽ
اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ وى را وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ او اﯾﻦ واﮐﺴﻦ را ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻞ ﺗﺠﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات آن ﺷﺪهاﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﺮﮐﻞ ﺣﺮﻓﺶ را ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در آﻟﻤﺎن و ﻧﺰول
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ او را ﺑﻪ آن ﺳﻮ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ
واﮐﺴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺮ و ﻧﻮارﺗﯿﺲ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم اﻣﺴﺎل ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺎﻧﻮﻓﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد از ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ آﯾﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪش را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز در
ﻣﺎه واﮐﺴﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮن اﻧﺪ ﺟﺎﻧﺴﻮن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری را اﻋﻼم ﮐﺮد و آﻧﺮا ﻧﻮﻋﯽ
ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻧﻮﻓﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دوز را دارد ﮐﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﺧﻮدش ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ از ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ آﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﻧﻮﻓﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در  ۱۷ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ »ﻫﺠﺪه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻪ اﺳﺘﺎن«
»ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی دارد« و ﻗﺎدر اﺳﺖ »ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دوز در ﺳﺎل« ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آدﻧﻮوﯾﺮوس اﺳﺖ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﺪ» :ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم زﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯿﺪﻫﺪ« .و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺎﻧﻮﻓﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ داروﯾﯽ ﻧﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺰر و آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ ﺗﻤﺎم
 ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﮐﻪ واﮐﺴﻨﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﻤﺒﻮد واﮐﺴﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ دوزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﺘﻮﺳﯽ ﺗﺮاﺳﺘﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎزار را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺤﺪود ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و
ﯾﺎ ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪرﻧﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ واﮐﺴﻦ ﺧﻮد را آﻧﻘﺪر ﮔﺮان ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ  ۴درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ واﮐﺴﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ .و اﯾﻦ
ﺗﺎزه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ واﮐﺴﻨﻬﺎی ﻣﺪرﻧﺎ و ﯾﺎ
ﻓﺎﯾﺰر/ﺑﯿﻮﻧﺘﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦاﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل
ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را درو ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﯾﻮروﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای واﮐﺴﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺻﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮای ﺳﻮداﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ارزش ﺳﻬﺎم ﻣﺪرﻧﺎ در ﺑﻮرس در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﺎل  ۶ﺑﺮاﺑﺮ،
ﺳﻬﺎم ﺑﯿﻮﻧﺘﮏ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺳﻬﺎم ﻧﻮاواﮐﺲ ،اﺳﺘﺎرﺗﺎپ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺟﯽ اس ک ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮک
واﮐﺴﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻧﺪ .دهﻫﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺳﻮداﮔﺮی
در ﺑﻮرساﻧﺪ .ﺳﻮدﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﮐﺎزﯾﻨﻮی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺧﻮد
واﮐﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی درﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽاﻧﺪ و ﺟﻨﺎزهﻫﺎ روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮ
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺎن ﺗﺮاﺳﺘﻬﺎ و ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﯿﺐ اﻗﻠﯿﺘﯽ را ﭘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﻏﺎز اﭘﯿﺪﻣﯽ ،ﺳﯿﻠﻮی ﻣﺘﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎددان در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ درﺑﺎره رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻤﺎم ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎی دﻧﯿﺎ و ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺠﺰ
روﯾﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ او درﺳﺖ ﺑﻮد .و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ از
ﮐﺎﺑﻮس رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
 ٢١آورﻳﻞ ٢٠٢١

گرايش سوسياليزم انقالبى

revolutionary-socialism.com

