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چكيد ه 
اصطالح »دیپلماسی واکسن« برای اولین بار در سال 2001 وارد دایره لغات سیاسی شد و بعدها در فرایند تحقیق و توسعه، زنجیره تولید، 
در  به همکاری کشورها  ویژه  به طور  و  قبل  به سال ها  آن  سابقه  این حال  با  یافت،  رواج  بیشتر  واکسن های کووید-19  فروش  و  توزیع 
نوآوری، تولید و توزیع واکسن های آبله  و فلج اطفال باز می گردد. دیپلماسی واکسن صرفا به معنای اهدای واکسن توسط یک کشور به 
کشور)های( دیگر نیست و طیف گسترده ای از هر آن چه را که در مطالعات تحقیق و توسعه واکسن، زنجیره تولید و توزیع مطرح است، 
ابزاری در جهت بهبود روابط دیپلماتیک و نفوذ در  شامل می شود. دیپلماسی واکسن به صورت قدرت نرم یا قدرت هوشمند به عنوان 
سایر کشورها برای دستیابی به اهداف و منافعی که گاهی حتی غیرمرتبط به سالمت جهانی است، مورد استفاده قرار می گیرد. دیپلماسی 
واکسن در سه مقطع زمانی دچار تغییرات مفهومی شده است، به طوری که در دوره اول و پیش از ورود اصطالح دیپلماسی واکسن به دایره 
لغات سیاست بین الملل، همکاری های دوستانه و بشردوستانه بین المللی نمود بیشتری دارد. در دوره دوم، اقدامات یکجانبه گرایانه آمریکا، 
دیپلماسی واکسن را تحت الشعاع خود قرار داده است. در دوره سوم، دیپلماسی واکسن تحت تاثیر رخداد پاندمی کووید-19 و تبعات آن 
قرار گرفته است. در این مقاله تالش شده است تا ضمن معرفی دیپلماسی واکسن، فرصت هایی که در این محفل می تواند در اختیار ایران 

قرار گیرد، تبیین شوند.
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بيان مسئله و اهميت موضوع
اقدامات  و  راهبردها  اهداف،  مجموعه  شامل  دیپلماسی 
هدفمند نمایندگان دولت ها در تعامل با سایر کشورها است. 
هدف  با  و  است  خارجی  سیاست  اصلی  ابزار  دیپلماسی 
گرفته  کار  به  بین الملل  نظام  رویدادهای  بر  تأثیرگذاری 
عمومی،  دیپلماسی  جمله  از  دیپلماسی  انواع  در  می شود. 
هدف  علمی،  دیپلماسی  و  سالمت  اقتصادی،  فرهنگی، 
فرهنگی،  اجتماعی،  نفوذ  و  دیپلماتیک  روابط  توسعه  اصلی 
قدرت  است.  جوامع  و  سایر کشورها  در  علمی  و  اقتصادی 
بر  متکی  جهانی  تقابل  صحنه های  در  کشورها  دیپلماسی 
منابع و توانمندی های استراتژیک ملی است. واکسن ها یکی 
صنعت  و  واکسن   فناوری  می شوند.  محسوب  منابع  این  از 
وابسته به آن، به عنوان یک  ابزار دیپلماسی که در پیشگیری، 
آسیب دیده  اقتصاد  بازیابی  و  بیماری ها  ریشه کنی  و  کنترل 
توانسته  بارها  است،  مستقر  دولت های  و  ملت ها  یاری رسان 
در طول تاریخ، تحوالت بین المللی را دستخوش تغییر کند. 
در بسیاری از مطالعات آینده پژوهی که در دهه 90 میالدی 
صورت پذیرفته بود، قرن 21 را سده بیولوژی نام نهاده بودند. 
نوپدید و  بیماری های  بروز  الگوی  تغییر  بود که  این  بر  باور 
بازپدید، جهان را با نظم نوینی مواجه خواهد کرد که سالمت 
گسیل  راستای  هم  گرفت.  خواهد  قرار  امور  همه  مرکز  در 
جهت،  تغییر  این  از  کالن  های  حمایت  و  اعتبارات  و  نیرو 
دیپلماسی واکسن1 به عنوان ابزاری هوشمند و قدرت نرم2 در 
دستور کار سیاست گذاران قرار گرفته است. در این چرخش 
استراتژیک، جنس تهدیدهای اعمالی بر کشورها و اقدامات 
تغییر  به قدرت هوشمند3  از قدرت سخت و آفندی  متقابل، 
آشیل  پاشنه  البته  و  ثقل  نقطه  بر  هوشیاری  با  و  داده   جهت 

جوامع که سالمت است، متمرکز شده اند )1،4(.
تقسیم بندی  نوع  به  بسته  واکسن  دیپلماسی  راستا،  این  در 
سالمت5  دیپلماسی  پزشکی4  دیپلماسی  گروه  در  می تواند 
قرار  علمی6  دیپلماسی  یا  و  جهانی5  سالمت  دیپلماسی 
مجموعه  معنای  به  واکسن  دیپلماسی  حقیقت،  در  گیرد. 
به  دسترسی  از  اطمینان  برای  که  است  دیپلماتیکی  اقدامات 
روال مطلوب7 در توسعه واکسن های بالقوه مورد نیاز است. 
همکاری های  تقویت  برای  واکسن  دیپلماسی  همین طور، 
واکسن ها،  توسعه  و  تحقیق  در  کشورها  چندجانبه  یا  و  دو 
راهگشا است. در نهایت وجود تفاهم نامه و ضمانت اجرایی 
و یا حقوقی برای خرید و یا فروش واکسن و توزیع آن در 
کوتاه ترین زمان ممکن، قابل انتظار است. نکته ای که همین 
ابتدا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در شرایط امروز 
1. Vaccine diplomacy
2. Soft power
3. Smart power
 4. Medical diplomacy
5. Global health diplomacy
 6. Science diplomacy
 7. Best Practice

جهان و در فرایند دیپلماسی واکسن، شرکت های واکسن ساز، 
صرف نظر از داشتن ساختار دولتی یا خصوصی، صحنه گردان 
اصلی ارتباطات بین المللی نیستند. هر چند این شرکت ها در 
جهت منافع ملی و از پیش تعیین شده عمل می کنند ولی بهای 
مادی و معنوی این مشارکت باید به شیوه پرداخت و حمایت 
که  دولتی  توسط  غیرمستقیم  مشوق های  اعطای  یا  مستقیم 
قصد دیپلماسی واکسن را دارد، تامین شود چرا که نمی توان 
تامین  به منظور  انتظار داشت یک شرکت واکسن ساز صرفا 
حواشی  و  دیپلماتیک  هزارتوی  روابط  درگیر  دولت،  منافع 
امنیتی و دفاعی حاصل از دیپلماسی واکسن شده و از منافع 
مالی و بازارهای پرسودتر خود چشم پوشی کند )3،9(. از این 
رو وظیفه برقراری دیپلماسی واکسن بر عهده دولت ها است 
به طوری که حتی اگر نماینده وزارت خارجه یک دولت در 
جلسات و عقد تفاهمات حضور نداشته باشد، تمام فرایندها 
و  بین الملل  روابط  دستورالعمل های  اساس  بر  کامال  باید 
باشد. در همین  اقتصاد کالن  اهداف ژئوپولتیک و  با  مطابق 
در  جهانی  سالمت  دیپلماسی  دفاتر  گذشته  دهه  طی  راستا 
وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت بسیاری از کشورهای 
مدعی دیپلماسی سالمت یا دیپلماسی واکسن ایجاد شده اند. 
ریاست جمهوری  دفاتر  با  نزدیک  همکاری  در  دفاتر  این 
)نخست وزیری( و وزارت خانه های دفاع، امنیت ملی و مجلس 
عمل می کنند. پس کشوری که مدعی داشتن برنامه دیپلماسی 
واکسن می باشد، باید اشراف الزم سیاسی، اقتصادی، دفاعی 
و اطالعاتی را نسبت به کشورهای هدف داشته باشد، چرا که 
باید از پیش مشخص شود که در قبال انتقال تکنولوژی، اهدا، 
فروش یا توزیع واکسن، چه سطحی از حضور، نفوذ و تغییر 

در مواضع دولت یا جامعه هدف مد نظر می باشد.

سه دوره دیپلماسی واکسن
به طور کلی دیپلماسی واکسن را باید به سه بازه قبل از قرن 
کووید-819  همه گیری  از  پس  و   21 قرن  اول  دهه  دو   ،21
تقسیم کرد. در پیش از قرن 21 که در اینجا به عنوان »دوره 
اول« مطرح شده است، شعار اصلی متمرکز بر نبودن مرز در 
در  اساسا  واکسن  تکنولوژی صنعت  در آن دوره،  بود.  علم 
اختیار دولت های ابرقدرت  و متخاصمی بود که جهت نشان 
دادن حسن نیت، با هم همکاری داشتند. اصطالح »دیپلماسی 
سیاسی  مناسبات  و  ادبیات  وارد  دوم«،  »دوره  در  واکسن« 
بسیار  آمریکا  یکجانبه گرایی  دوره  این  در  شد.  کشورها 
مشهود بود. در »دوره سوم«، هرچند چین یکه تازی کرد، ولی 
باید مشارکت  بقا  برای  باور رسید که  این  به  ائتالف جهانی 
جهان شمول در تحقیق، توسعه و توزیع واکسن ها داشت )2، 

.)8،10،13 ،6

8. COVID-19
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حسن نیت مطرح بود )جدول 1(. در حقیقت، بر خالف روال 
حاکم بر روابط اقتصادی و تجاری قرن حاضر که واکسن را 
ابزار امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک کرده است، در گذشته 
اکثر کشورها همکاری و انتقال تکنولوژی تولید واکسن را 

دوره اول: علم مرزی ندارد
بیماری  به منظور کنترل  از قرن 21 ، کشورهای جهان  پیش 
آن،  از  ناشی  اقتصادی  های  آسیب  و  کشنده  مسری،  های 
مجبور به همکاری با یکدیگر بودند و در این بین، نیتی جز 

جدول 1. نقاط عطف تاریخی همکاری های بین المللی در سالمت تا پیش از قرن 21 )6(.
اقداماتسالواکسن )ها(

1805-1800آبله
-  ادوارد جنر1  استفاده از واکسن را در روسیه، ترکیه و اسپانیا و در بین بومیان آمریکایی 
در مستعمرات اسپانیایی مکزیک، پنج ملل کانادا2  )کنفدراسیونی متشکل از پنج کشور 

ساکن در بخش شمالی ایالت نیویورک( و ایاالت متحده ترویج می کند.

1801آبله
- روحانی کنگره، دکتر ادوارد گانت3، دیپلمات های بومی آمریکایی را که از واشنگتن 

دی. سی. بازدید می کنند، واکسینه می کند.

1803آبله
-  طی سفر اکتشافی لوئیس و کالرک4، واکسن برای بومیان آمریکا فراهم می شود، اما 

مشخص نیست که آیا واکسیناسیون موفق بوده است یا خیر.

1815-1803آبله
-  در طول جنگ های ناپلئونی، جنر خواستار آزادی زندانیان و سایر اقدامات دیپلماتیک 
شد. او در نامه ای به مؤسسه ملی فرانسه می نویسد که »علم هرگز در جنگ دخیل نیست«.

-  اولین کنفرانس بین المللی بهداشت5  در اروپا برگزار می شود. 1851-

-1888
- لویی پاستور در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه انستیتو پاستور می گوید: »علم هیچ 

کشوری را نمی شناسد، زیرا دانش متعلق به بشریت است و مشعلی است که جهان را روشن 
می کند«.

1891-تاکنون-
-  شبکه بین المللی انستیتوهای پاستور، به منظور تحقیقات بنیادی، تحقیقات بر روی واکسن 

هاری و سایر بیماری های عفونی، در ابتدا در سایگون، آغاز به کار می کند.

1897-1892وبا و طاعون
-  دکتر والدمار هافکین پس از اولین آزمایش واکسن ها بر روی خود، به هند سفر می کند 

تا ده ها هزار نفر را با واکسن های پروتوتایپ وبا و طاعون که خود ساخته، تلقیح کند.

-  تشکیل دفتر بهداشت بین المللی  )سازمان بهداشت پان آمریکای  کنونی(1902-

-  تشکیل سازمان جهانی بهداشت1946-1948-

جدول 1. نقاط عطف تاریخی همکاری های بین المللی در سالمت تا پیش از قرن 21 )6(.

1. Edward Jenner
2. Five Nation of Canada                   
3. Edward Gantt
4. Lewis and Clark             
5. International Sanitary Conference
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و  تحقیق  اصلی  نقش  ابرقدرت ها  دوره  این  در  نمی کردند. 
تولید واکسن را بر عهده داشتند و توزیع واکسن با مشارکت 
جوامع در کارزارهای واکسیناسیون، معموال در مستعمرات و 
در لوای بلوک شرق و غرب صورت می گرفت. با این حال، 

اعمال  و  نسل کشی  هدف  با  یا  و  ایدئولوژیک  بهانه های  به 
در  مشارکت  علت  به  و  نمی کردند  متوقف  اقتصادی،  فشار 
به عنوان  از واکسن  منافع، معموال  تنیدگی  قدرت  و در هم 
استفاده  سو  مستعمراتشان  و  یکدیگر  علیه  بیولوژیک  سالح 

ادامه جدول 1. نقاط عطف تاریخی همکاری های بین المللی در سالمت تا پیش از قرن 21 )6(.

اقداماتسالواکسن )ها(

1959-1956فلج اطفال
- دکتر آلبرت سابین1  به اتحاد جماهیر شوروی2  سفر کرده و با دکتر میخائیل چوماکوف1  

همکاری می کند و در نهایت یک واکسن خوراکی را روی 10 میلیون کودک و سپس 
روی 100 میلیون نفر با سن زیر 20 سال، آزمایش می کنند.

1966-1962آبله
-  اتحاد جماهیر شوروی با حمایت مالی ایاالت متحده، 450 میلیون دوز واکسن برای 

کمپین ریشه کنی فراهم می کند.

-1968   2NIH تشکیل مرکز بین المللی فوگارتی -

- تشکیل  3PATH      اواسط دهه 1970 -

1980 و 1990فلج اطفال و سایر واکسن ها
- »روزهای آرامش«/آتش بس موقت برای ایمن سازی در بیش از ده ها کشور جنگ زده 

برقرار می شود.

-1987
-  برنامه اقدام واکسن )VAP( هند و ایاالت متحده4 تحت نظارت NIAID، NIH اجرا 

می شود.
-1990-1991 )CVI( 5ابتکار واکسن کودکان  -

-  تشکیل انستیتو واکسن سابین6  1993-

-  تشکیل انستیتو تحقیقات بیماری های عفونی7  -

-  تشکیل انستیتو بین الملل واکسن8  1997-

-  تشکیل بنیاد بیل و ملیندا گیتس9  1997

-2000
-  اتحاد جهانی برای واکسن و ایمن سازیGAVI( 10( تاسیس می شود و واکسن هایی را 

برای کره شمالی تهیه  می کنند.

1. Mikhail Chumakov. 
2. Fogarty International Center of the NIH. 
3. Formerly known as the Program for Appropriate Technology in Health. 
4. Indo-US Vaccine Action Program. 
5. Children’s Vaccine Initiative. 
6. Sabin Vaccine Institute. 
7. Infectious Diseases Research Institute. 
8. International Vaccine Institute. 
9. Bill & Melinda Gates Foundation. 
10. Global Alliance for Vaccines and Immunization. 
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واکسیناسیون عمومی در سراسر جهان، ایجاد شوند.

دوره دوم: دیپلماسی واکسن به سبک آمریكایی 
اقدامات  بیولوژی خوانده شد،  ابتدای قرن 21 که عصر  در 
به  گرفت  تازه ای  بوی  و  رنگ  جهانی،  سالمت  دیپلماسی 
طوری که اصطالح »دیپلماسی واکسن« در سال 2001 وارد 
دایره لغات سیاست گذاران شد. تا قبل از قرن حاضر، تعداد 
دیپلماسی  هدفمند  اقدامات  درباره  مستند  معدودی  بسیار 
واکسن وجود دارد. ولی از دهه اول قرن حاضر، با محوریت 
واکسن  دیپلماسی  محور  حول  بسیاری  مطالب  آمریکا، 
منتشر شده است. این در حالی است که فعالیت ها و تالش 
کشورهای مستقل مانند کوبا که تجربیات متعدد و مثال زدنی 
داشتند،   واکسن  دیپلماسی  و  جهانی  سالمت  دیپلماسی  در 
با  دوم،  دوره  در  بودند.  بهره  بی  مناسب  خبری  پوشش  از 
واکسن کشورهای  تولیدکنندگان  شبکه  وجود شکل گیری 
و  همکاری  هرگونه  عمال   ،5)DCVMN( توسعه  حال  در 
یافته هدایت  از طریق کشورهای توسعه  بین المللی  پیشرفت 
می شد. کشورهای توسعه یافته به بهانه خطر تولید سالح های 
کشتار جمعی و سوء استفاده گروه های شبه نظامی و یا دول 
غیرمتحد، دسترسی ملت های مستقل به صنعت واکسن را با 
با  نوین  فناوری های  انتقال  و  مواجه  می کردند  محدودیت 
کاربری دوگانه6، تکنولوژی تولید انبوه و دستکاری ژنتیکی 
امنیتی  مراکز  بیولوژیک، همواره تحت رصد جدی  عوامل 
آنها قرار داشت. هرگونه توسعه این صنعت با حواشی امنیتی 
بسیاری همراه بود. آغاز دوره دوم، با حمله آمریکا و ائتالف 
تهاجم،  این  بهانه های  از  یکی  بود.  همراه  عراق  به  جهانی 
بذرهای  از  استفاده  با  عراق  در  بیولوژیک  تولید سالح های 

اهدایی دولت آمریکا بود )1،8(. 
در  واکسن  دیپلماسی  مفهوم  آمریکایی سازی  لطف  به 
عمده  به طور  دوره  این  انتشارات  قرن حاضر،  اول  دهه  دو 
معطوف به استفاده ابزاری آمریکا از این مفهوم در رابطه با 
اسالمی، کشورهای  توسعه  بانک  ایران، کشورهای  روسیه، 
در حال توسعه دارای سالح )فناوری( هسته ای، کشورهای 
قلمرو  گرمسیری7،  شده  فراموش  بیماری های  زیستگاه 
دولت اسالم گرای عراق و شام )داعش(8 ، کشورهای قلمرو 
شوروی سابق و آمریکای التین )آمریکای مرکزی و جنوبی( 
یعنی همان گروه ها و  بود   )BRICS( بریکس9  و کشورهای 
کشورهایی که هدف همیشگی سیاست های قدرت سخت و 

نرم )سیاست چماق و هویج(10 هستند )1،8(.
5. The Developing Countries Vaccine Manufactures Network
6 .Dual-use technology.
7 .Neglected tropical diseases.
8. Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), Islamic State of 
Iraq and Syria (ISIS;), Arabic acronym Daesh
9. مخفف نام انگلیسی قدرت های اقتصادی نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، 

چین و آفریقای جنوبی است.
10 .Carrot and stick policy.

بودند،  واکسن  تکنولوژی  فاقد  که  جوامع  از  برخی  در 
مقاومت های گسترده ای در پذیرش واکسن و واکسیناسیون 

توسط کشور متخاصم صورت می گرفت )6، 8، 14(.
از نظر تاریخی آغاز همکاری های بین المللی در این زمینه را به 
اولین واکسن جهان یعنی واکسن آبله منتسب می کنند. ادوارد 
جنر)سازنده واکسن آبله(، در بحبوحه جنگ های ناپلئونی در 
دهه های اول قرن 19، با راه اندازی کارزار های واکسیناسیون 
آبله، به دیپلمات غیر رسمی و مورد اعتماد کشورهای بریتانیا 
و فرانسه بدل شد. ابرقدرت های آن روزگار در عمل به این 
کنترل  و  عمومی  بهداشت  اهمیت  که  بودند  رسیده  باور 
طوری  به  است  خارجی  کشور  با  جنگ  از  باالتر  بیماری ها 
که در صحنه نبرد، سربازانی که به بیماری های عفونی مبتال 
می شدند، بالفاصله جبهه جنگ را ترک می کردند )6، 8،14(.

حال  شامل   ، حسن نیت  با  توام  و  کالسیک  دیپلماسی  این 
واکسن  و  آبله  واکسن  می شد.  هم  متحدین  و  مستعمرات 
اولیه تولید، برای نشان دادن حسن  هاری در همان سال های 
نیت و حفظ جان افراد کلیدی به سرعت به کشور های متحد 
در  انسانی  نیروی  حفظ  منظور  به  همین طور  شدند.  ارسال 
برپا  واکسیناسیون  سراسری  کارزار های  مستعمرات،  سراسر 
و  جوامع  این  سالمت  چشم گیر  ارتقای  به  خود  که  گردید 

توسعه آن ها انجامید )6، 8، 14(.
در اواسط قرن بیستم و در اوج جنگ سرد، دقیقا در زمانی 
و  شوروی  جماهیر  اتحاد  بین  هسته ای  جنگ  احتمال  که 
فلج  واکسن  بود،  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  آمریکا  دولت 
اطفال آلبرت سابین توانست آنها را بر سر میز مذاکره بنشاند. 
سالک1  واکسن  با  واکسیناسیون  که طی  مشکالتی  به خاطر 
در آمریکا ایجاد شده بود، راه برای آزمودن واکسن آلبرت 
با  متعاقب مالقات سابین  این زمان و  نبود. در  سابین2 هموار 
کارآزمایی  انجام  ایده  شوروی،  از  ویروس شناس  همسر  دو 
یافته  در کودکان شوروی مطرح شد. سویه تخفیف-حدت 
توسط طرف آمریکایی و تحت نظارت سازمان  های اطالعات 
FBI 3  و KGB 4 آماده و به اتحاد جماهیر شوروی تحویل داده 
شد. درحالی که دو کشور در سراسر جهان درگیر جنگ های 
نیابتی بودند، این کارزار موفق شد بیش از یکصد میلیون نفر 
کشورهای  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  کودکان  خصوص  به 
بلوک شرق را واکسینه کند. در ادامه با همکاری دو کشور، 
واکسن سابین به سراسر جهان ارسال شد و در آمریکا هم به 
گستردگی مصرف گردید و به کنترل موفق بیماری انجامید 

 .)14 ،8 ،6(
وزارت خانه ها،  از  بسیاری  که  شدند  باعث  موفقیت ها  این 
انستیتوها و بنیادهای چندملیتی برای کنترل سالمت عمومی، 
تسهیل  یا  و  واکسن ها  مطالعات  اعتبار  تامین  و  تقویت 
1 .Jonas Salk.
2 .Albert Sabin.
3 .The Federal Bureau of Investigation.
4 .Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti.
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در این زمان و درحالی که تکنولوژی تولید واکسن پیشرفت 
کرده و در مقایسه با زمان ریشه کنی آبله ، کیفیت واکسن ها 
قرن  خالف  بر  واکسن  مسئله  بود،  شده  بهتر  مراتب  به 
گذشته، کامال به منازعات تجاری، سیاسی و امنیتی کشورها 
کارزار های  از  بسیاری  خالف  بر  که  طوری  به  شد.  تبدیل 
همراه  حسن نیت  با  که  بیستم  و  نوزدهم  قرن  واکسیناسیون 
پاگیر  و  دست  قوانین  و  سو  یک  از  سرمایه داری  نظام  بود، 
جدید  واکسن های  مطالعات  برای  جهانی  سازمان های 
شد  سبب  دیگر،  سوی  از  انسانی(  حوزه  در  خصوص  )به 
بارها  کارزارهای چندملیتی مانند کنترل فلج اطفال و هاری 
با شکست مواجه شوند. هر چند تجربیات موفقی نیز بدست 
آمد از جمله اجرای کارزار های واکسیناسیون سازمان ملل در 
افغانستان که به آتش بس موقت با طالبان منجر گردید. با این 
متحده  ایاالت  مرکزی  اطالعات  سازمان  استفاده  سوء  حال 
برای  واکسیناسیون  کارزار های  پوشش  از   1)CIA( آمریکا 
بی اعتمادی  سال ها  به  منجر  الدن،  بن  اسامه  مخفیگاه  یافتن 
برنامه ریشه کنی فلج اطفال  به واکسن شد و در  پاکستانی ها 

وقفه و عقب گرد جدی ایجاد کرد )1،8، 14، 15(. 
جدید  مفهوم  در  ریشه  اساسا  آمریکایی  یکجانبه گرایی  این 
سرمایه داری خالق2 و سرمایه داری بشردوستانه3 داشت. یعنی 
بر خالف گذشته دیگر قرار نبود بدون تامین و تضمین منافع 
تحت  و  راحتی  همین  به  کننده،  کمک   نهادهای  و  کشور 
شود.  اهدا  کشوری  به  واکسن  توسعه،  آژانس های  عنوان 
شرطی  به  کشور/منطقه   یک  به  کمک  جدید،  ساختار  در 
منافع  تامین  و  سرمایه  بازگشت  و  که حفظ  می شد  عملیاتی 
بلندمدت نهادها و افراد دولتی/خصوصی )مشارکت دولتی-

به  محدود  تنها  مسئله  این  می گردید.  خصوصی(4تضمین 
از  گسترده ای  طیف  و  نبود  واکسن ساز  شرکت  و  واکسن 
مطالعات، مداخالت و تولیدات کشور مبدا و یا شرکت های 
چندملیتی را شامل می شد. ساز و کار جدید دیگر محدود به 
کشور خاصی نبود و در قالب شرکت های چندملیتی/فراملی  
اقدام می شد و منافع کلیه سرمایه گذاران تامین می گردید. در 
این سازوکار، کشور مبدا )دریافت کننده کمک( در ظاهر با 
دولت خاصی طرف حساب نبود و به همین دلیل، همکاری 
با دولت های پشت صحنه با اختالل همراه نمی شد و این مهم 
باعث تسهیل گردش سرمایه و شکل گیری نفوذ می شد. در 
صرف  بنیادها  و  نهادها  کشورها،  سازمان ها،  افراد،  حقیقت 
نظر از ملیت و مذهب، زیر سایه شرکت های چندملیتی ایفای 
علنی شدن حضورشان  به  تمایلی  معموال  و  می کردند  نقش 
تا  بود  راهکاری  این  نداشتند.  امنا  هیئت  و  مدیره  هیئت  در 
ملی،  تعارضات  بهانه  به  پول  و  قدرت  اطالعات،  گردش 

مذهبی، فردی و مالی متوقف نشود )2، 8(. 
1. Central Intelligence Agency.
2 .Creative capitalism.
3 .Philanthrocapitalism.
4. Public-private partnership.

همان طور که پیش تر عنوان شد در حوزه سالمت کشورهای 
امورخارجه،  وزارت  بهداشت،  وزارت  بر  عالوه  مختلف ، 
فعالیت داشتند. در  ... حضور و  امنیت ملی، وزارت دفاع و 
رایزن های  فعالیت  که  این  با  اوباما،  ریاست جمهوری  دوره 
آغاز  قبل  قرن  از  متحده  ایاالت  امورخارجه  وزارت  علمی 
شده بود، به دلیل اهمیت موضوع، یک رایزن مختص واکسن 
هم در ساز و کار وزارت امور خارجه آمریکا تعریف شد. این 
نبود جز همان نظریه پرداز اصلی و شکل دهنده  رایزن کسی 
پیتر  پروفسور   2001 سال  در  واکسن  دیپلماسی  اصطالح 
هوتز5. پیتر هوتز به علت داشتن اصالت یهودی و ارتباطات 
سابقه  خاورمیانه،  در  فعال  نفتی  کمپانی های  با  خانوادگی 
واکسن  انستیتو  در  مسئولیت  راکفلر6،  دانشگاه  در  تحصیل 
سابین7، سردبیری ژورنال بیماری های فراموش شده گرمسیری 
بیمارستان  واکسن  توسعه  مرکز  مدیر  پالس8،  گروه  از 
بسیاری  و  بیلور10  پزشکی  کالج  در  تگزاس9،  کودکان 
نفتی  کشورهای  به  خاصی  تمایل  دیگر،  اثرگذار  سوابق  از 
به این خاطر، بخش عمده ای از  حاشیه خلیج فارس داشت. 
مقاالت خود را به دیپلماسی واکسن با دولت هایی اختصاص 
تقسیم بندی های مختلف در همین محدوده  بود که در  داده 
جغرافیایی جنوب و غرب آسیا و شمال آفریقا قرار داشتند. 
از این رو وی  به عنوان نخستین و تنها فرستاده علمی واکسن 
دولت آمریکا برای دیپلماسی واکسن در خاورمیانه و شمال 
در  فعالیت  سال  چند  طی  هوتز  پروفسور  شد.  تعیین  آفریقا 
کشورهای  با  متعددی  قراردادهای  اسالمی،  کشورهای 
عربی برای انتقال تکنولوژی تولید واکسن منعقد کرد. دوره 
فعالیت پیتر هوتز در زمان دولت اوباما به اتمام رسید ولی هیچ 
نتیجه ای در زمینه تسهیل دسترسی به تکنولوژی های دوگانه، 
بذرهای ضروری و زیرساخت های الزم ، عاید ایران نگردید 

 .)14 ،6،8(
هوشمند  قدرت  هدف  با  آمریکا  دولت  هدفمند  تالش های 
پایه گذاری  ام   20 قرن  آخر  دهه های  در  بیولوژی  عصر  در 
شده بود. این اقدامات همراه با ساز و کار نوین سرمایه داری 
خالقانه در اقدامات بشردوستانه، رنگ و بوی خاصی گرفته 
جهانی  مجمع  در  که  سرمایه داری  نوین  شیوه  این  بودند. 
بیل  توسط   2008 سال  در  داووس12   نشست  در  اقتصاد11  
گیتس مطرح شد و بعدها در محافل مختلف و توسط بسیاری 
از اقتصاددانان مورد تحلیل قرار گرفت. بخشی از نگرانی ها 
شکل گیری  به  مربوط  سرمایه داری،  از  نوع  این  به  نسبت 
 5.Peter Hotez.
6.The Rockefeller University .
7.Sabin Vaccine Institute.
8. PLOS Neglected Tropical Diseases.
9. Vaccine Development  
 Director of the Texas Children's Hospital Center for 
10.Baylor College of Medicine .
11.World Economic Forum .
12.Davos .

دیپلامسی واکسن، ابزاری در جهت اعامل ...
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برابر  در  آمادگی  برای  نوآوری  ائتالف  شکل گیری   
به طور رسمی  که  ائتالف  این  دانست.   )CEPI( اپیدمی ها2  
راه اندازی   2017 سال  در  داووس  اقتصاد  جهانی  مجمع  در 
همکاری  خصوصی،  و  دولتی  مشارکت  از  نمونه ای  شد، 
این  هدف  بود.  مدنی  جوامع  مشارکت  و  بشردوستانه 
ائتالف حمایت و تامین هزینه توسعه واکسن های نوین برای 
بیماری  و  بهداشت  جهانی  سازمان  اولویت دار  بیماری های 
لیست  در   2018 سال  در  بار  اولین   »X« بیماری   بود.   »X«
شد  وارد  بهداشت  جهانی  سازمان  اولویت دار  بیماری های 
حاضر  حال  در  که  بود  پاندمی  قابلیت  با  بیماری   معرف  و 
اشراف کافی درباره بیماری زایی عامل مسبب آن در انسان 
زمان  در  تا  می رفت  انتظار   CEPI ائتالف  از  ندارد.  وجود 
همه گیری های نوپدید و بازپدید، دسترسی به محصول را در 
کمترین زمان ممکن سازد. تامین هزینه این ائتالف در ابتدا 
توسط بنیادهایی مانند بیل و ملیندا گیتس، ولکام تراست5 در 
هند،  ادامه  در  بود که  آلمان  و  ژاپن  نروژ،  کنار دولت های 
اتحادیه اروپا و انگلستان هم به آن ها اضافه شدند. پیش فرض 
سرعت بخشیدن به توسعه واکسن ها در زمان طغیان بیماری 
X بر این اصل استوار بود که فرایند مطالعات بالینی واکسن 
جدید  سازوکار  در  عمومی  سالمت  بحران های  زمان  در 
در  گردد.  کوتاه تر  مراتب  به  بهداشت،  جهانی  سازمان 
حقیقت، دولت ها و جوامع قسمتی از عوارض واکسن ها را 
که در حالت عادی قابل قبول نیستند، با هدف جلوگیری از 

خسارات و تبعات باالی بیماری، می پذیرند )16، 17(. 
 

دوره سوم: دیپلماسی واکسن در بوته آزمایش
رقم  سال   2 از  کمتر  زمانی  در  واکسن  دیپلماسی  سوم  بازه 
و  بر زندگی  تأثیرات مخربی  خورد. همه گیری کووید-19 
حدودی  تا  مؤثر  واکسن های  ورود  داشت.  جهانی  معیشت 
اقتصادی، پیامدهای  کاهش  در  بزرگی  تغییر  توانست 

2.Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. 
5.Wellcome trust .

عدم  و  سود  کردن  حداکثر  مالیاتی،  فرار  غیررقابتی،  بازار 
پاسخ گویی به نظارت های سخت گیرانه کنترل کیفیت، تحت 
دفاعی  اما  بود.  بشردوستانه  و  نوع دوستانه  اقدامات  پوشش 
سرمایه داری  از  نوع  این  از  اقدامات  این  طرفدار  گروه  که 
بشردوستانه ارائه می کنند، این است که بسیاری از بیماری های 
فراموش شده تنها در محدوده جغرافیایی کشورهایی وجود 
یا قدرت مرکزی  به طور معمول دولت های آن ها  دارند که 
الزم را ندارند و یا سالمت عمومی به عنوان اولویت مطرح 
نیست. از طرفی با توجه به فرایند طوالنی، پرهزینه و پیچیده 
اخذ تاییدیه در این کشورها، شرکت ها و سرمایه داران تمایلی 
برای سرمایه گذاری  در زمینه تحقیق و توسعه واکسن ها )به 
خصوص انسانی( ندارند. از این رو در حالت کالسیک، حفظ 
سالمت جوامعی که خود هیچ تالشی در این زمینه نمی کنند، 

توجیه اقتصادی وجود ندارد )1،4(.
کمتر  بشردوستانه  سرمایه داری  اقدامات  جدید  مناسبات  در 
ایدز  که  این  برای  مثال  عنوان  به  می گیرد،  قرار  توجه  مورد 
در قاره آفریقا کنترل و باعث ارتقای سالمت در جوامع شود، 
باید هزینه آن به طرق مختلف از جمله مشارکت در بهره مندی 
از منابع طبیعی، سرمایه گذاری و یا تامین نیروی انسانی برای 
شرکت های فراملی تامین شود. در حقیقت با سازوکار جدید، 
سالمت مستعمراتی که دیگر مستعمره نیستند، هم چنان توسط 
دولت ها، نهادها و سازمان هایی تامین می گردد که به مفهوم 
گذشته تحت عنوان نظام سرمایه داری در سیستم مستعمراتی 
امپریالیسم فعالیت نمی کنند ولی در پشت پرده به دنبال منافع 

خود هستند )امپریالیسم نوین(1  )1،4(. 
در باید  را  واکسن  دیپلماسی  در  نوین  رهیافت  این  اوج 

1.New Imperialism .

تصویر 1. مشارکت کشورها در کووکس )17(.
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ایجاد   2021 سال  در  بیماری  این  بهداشتی  و  اجتماعی   
با دیپلماسی  انتشارات مربوط  برابری  کند. جهش چند ده 
پیچیده  بستر  گویای  خود  کوتاه،  مدت  این  در  واکسن 
دیپلماسی واکسن در دنیای واقعی است. تحقیق و توسعه 
بهداشتی  ارزان ترین مداخله  از واکسن ها که  بهره مندی  و 
و  انسانی  جمعیت  در  بیماری ها  کنترل  و  پیشگیری  برای 
دامی هستند، پس از پاندمی کووید-19 به چالش بزرگ 
سیاستمداران و اقتصاد دانان جهان بدل شد. تقریبا کشوری 
نباشد،  واکسن  دیپلماسی  خواستار  مدت  این  در  که  نبود 
بازیگران  پابه پای  ملت ها  و  همه کشورها، سیاست گذاران 
بخش خصوصی و شرکت های فراملی )چه آن ها که تولید 
کردند، چه آن ها که برای کنترل بیماری نیاز به پیش خرید 
کشور  در  مشارکتی  تولید  پیگیر  که  آن ها  چه  داشتند، 
واکسن  اهدای  خواستار  که  آن ها  چه  بودند،  خودشان 
در  یکجانبه گرایی  و  ملی گرایی  از  که  آن ها  چه  و  بودند 
گذشته  سال   2 مدت  در  داشتند(،  گالیه  واکسن  تولید 
طور  چه  اینکه  داشتند  مشترک  هدف  و  دغدغه  یک 
تحقیق  زنجیره  در  را  بلندمدت خود  و  مدت  کوتاه  منافع 
اهدای واکسن  تولید، توزیع، خرید و فروش و  و توسعه، 
تامین کنند. همین مسئله باعث شد که باب جدیدی برای 
و  صنایع  اقتصاد/تجارت،  خارجه،  امور  وزارت خانه های 
و  باز شود  بهداشت کشورها  وزارت خانه های  کنار  در   ...
مسئول پیگیری و انجام مذاکرات در این ارتباط گردند. در 
حقیقت امنیت و اقتصاد تمام کشورهای جهان به دسترسی 

به واکسن کووید-19 گره خورد )9،12، 18، 19(.
تا  کشورهایی که پیش از این اعالم آمادگی کرده بودند 
عملکرد   ،CEPI ائتالف  تحت  پاندمی ها،  رخداد  زمان  در 
 1)COVAX( هماهنگ داشته باشند، با شکل گیری کووکس
 ،)Gavi و CEPI، WHO، UNICEF تحت رهبری مشترک(
تامین واکسن را متعهد شدند )تصویر 1(. همان طور که در 
جدول 1 ذکر شد، اتحاد جهانی برای واکسن و ایمن سازی 
)Gavi( در سال 2000 تشکیل شده بود. این اتحادیه موفق 
از  نیاز برای واکسیناسیون بیش  با تامین واکسن مورد  شد 
888 میلیون کودک ساکن درکشورهای فقیر جهان، از 15 
میلیون مرگ جلوگیری کند و به اقتصاد کشورهای تحت 

پوشش، کمک شایان توجهی کند )16، 17، 20، 21(.  
اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان   ،2020 آگوست   24 در 
حمایت  تحت  واکسن  نامزد   9 دارای  کووکس  که  کرد 
زمان  تا آن  است که  نامزد در حال آزمایش   9 CEPI و 
در  کووید-19  واکسیناسیون  انتخابی  ترکیب  بزرگترین 
 ،2020 دسامبر  تا  می داد.  اختصاص  خود  به  را  جهان 
با دیگر تولیدکنندگان هم نهایی  کووکس مذاکراتی را 
واکسن  دوز  میلیارد  دو  به  دسترسی  امکان  تا  بود  کرده 
کار  و  ساز  از  که  کشورهایی  از  بسیاری  گردد.  فراهم 
1.COVID-19 Vaccines Global Access .

کووکس بهره مند شدند، »ظرفیت نظارتی محدودی« داشتند 
و به مجوزهای سازمان جهانی بهداشت وابسته  بودند. تاکنون 
جهان  کشور   146 به  واکسن  دوز  میلیارد   1/56 کووکس 

ارسال کرده است. 
از  بسیاری  در  توانست  چین  حاضر،  قرن  اول  دهه  دو  در 
کشورها حضور و نفوذ تجاری و اقتصادی پیدا کند به طوری 
کشورها  حیاتی  زیرساخت های  و  اولیه  مواد  از  بسیاری  که 
تامین  شدند.  آن ها  کارکنان  و  چینی  شرکت های  توسط 
زمینه  در  را  نوینی  نظم  این کشور  دوره،  این  در  رو  این  از 
خالف  بر  و  ابتدا  در  چین  داد.  ترتیب  واکسن  دیپلماسی 
آمریکا، انگلستان، کشورهای اتحادیه اروپا، استرالیا، نیوزلند 
اقدام  در  و  نکرد  اقدام  توسعه  آژانس های  پرچم  با  کانادا  و 
تولیدی خود  واکسن های  مستقال  داشت که  یکجانبه تالش 
را به فروش برساند، ولی در ادامه با پیوستن به این نوآوری 
کرده  گسترده تر  را  خود  حضور  وسعت  توانست  جهانی، 
بگیرد  خود  قدرت  ید  در  را  کووید  واکسن  بازار  نبض  و 
)تصویر 1(. همین مسئله بود که کنترل پاندمی کووید-19 را 
به شاه  راه جاده ابریشم کشاند و کلید اقتصادی این پاندمی را 
در دستان چین قرار داد تا هم گام و چه بسا جلوتر از انحصار 
کند.  یکه تازی  فراملی،  و  چندملیتی  شرکت های  تاریخی 
واکسن های سینوفارم، سینووک و کان سینو به ترتیب در 74، 
40 و 25 کشور به مصرف رسیدند )تصویر 2( )13، 23،26(. 
با این حال  ایاالت متحده و معدودکشورهای دیگر هم چنان 
بازیگران اصلی پوشش خبری دیپلماسی سالمت و دیپلماسی 

واکسن بودند )13، 23،26(. 
رقابت  آمریکا  با  که  سال هایی  تمام  برخالف  روسیه 
واکسن  با  نتوانست  عمال  دوره  این  در  داشت،  تنگاتنگ 
ملی خود، تعهدات بین المللی را پاسخ گو باشد. در حالی که 
کشور   38 در  و  معرفی  دنیا  به  سریع  خیلی  اسپوتنیک وی 
مصرف شد ولی در ادامه، توزیع قطره چکانی آن باعث شد 
تامین  را  متقاضی  نیازکشورهای  مورد  واکسن  نتواند  روسیه 
کند و در عمل بازار نورسیده به سایر رقبا واگذار شد. در ادامه، 
وقوع جنگ اوکراین بهانه ای شد که بسیاری از قراردادهای 
واکسن معلق شوند. توجه به این نکته مفید است که اگرچه 
روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به طور سنتی 
به کشورهایی  نیروهای علمی  همکاری های علمی و گسیل 
جنوبی  آمریکای  کشورهای  از  تعدادی  و  شمالی  کره  مثل 
اقدامات، نقش تعیین کننده در  این  اما هیچ گاه  ادامه داد،  را 
است.  نداشته  را  مقصد  کشورهای  اقتصاد  و  سالمت  تامین 
چه بسا، پاندمی کووید-19 باعث افول  ابرقدرت روسیه در 
دیپلماسی سالمت و دیپلماسی عمومی گردد )5، 13،14،22، 

 .)28 ،27
سابقه  و  بود  زیستی  فناوری های  مهد  گذشته  از  که  هند 
طوالنی در تولید واکسن داشت، به سبب مشارکت  اقتصادی 
گسترده با شرکت های فراملی و وابستگی به مواد اولیه چینی، 

دیپلامسی واکسن، ابزاری در جهت اعامل ...
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مجله ترویجی واکسن و پیشگیری از بیامری ها در دامپزشکی، دوره 1، شامره 2، سال 1401

نسبت  کشورها  برخی  اکراه  و  علمی  نشریات  در  واکسن   
مرزهای  از  خارج  تولید  انگلیسی،  واکسن های  مصرف  به 
خود را دنبال کند و منافع تجاری حاصل از آن را به جای 
این  از  آورد.  به چنگ  غیرمستقیم  طور  به  مستقیم،  مداخله 
رو دولت هایی که نسبت به مصرف واکسن های انگلیسی به 
نوعی اکراه داشتند، واکسن مورد نیاز خود را از شرکت های 
کووکس،  و  آکسفورد/آسترازنیکا  تولیدکننده  فراملی 
کشور   185 در  مجموع  در  آسترازنیکا  کردند.  خریداری 
مصرف شد که از تمام واکسن های دیگر توزیع گسترده تری 

داشت )17، 20،22(. 
از  را  واکسن  دیپلماسی  بار  کووکس،  طریق  از  هم  آلمان 
در  تا  گذاشت  آزاد  را  شرکت  ها  و  برداشت  خود  دوش 
بیاندازند.  راه  به  توزیع  و  تولید  شبکه  مختلف  کشورهای 
شرکت های  میزبان  کشورهای  همکاری،  حسن  این  قِبَل  از 
فراملی، آزاد بودند تا مازاد واکسن های تولید شده در کشور 
خود را طبق روال اقدامات بشردوستانه و خارج از کووکس، 
البته  بپیوندند.  واکسن  دیپلماسی  دومینوی  به  و  کنند  اهدا 

از دیگر عضو بریکس، یعنی چین عقب ماند، هرچند موفقیت 
واکسن کووکسین  بود.  مثال زدنی  روسیه  با  مقایسه  در  آن 
سرم  انستیتو  حال  این  با  شد.  مصرف  کشور   29 در  بهارات 
هند1  دو واکسن دیگر ]یکی مشابه فرموالسیون آسترازنیکا 
نوواوکس  فرموالسیون  مشابه  دیگری  و   )Covishield(
)COVOVAX([ را هم تولید و مجوز مصرف اضطراری آن ها 

را از سازمان جهانی بهداشت اخذ کرد. 
نزدیک  کووید-19  پاندمی  سال  سومین  پایان  به  حالی  در 
واکسن،  دیپلماسی  اصطالح  خالق  هوتز  پیتر  که  می شویم 
همچنان منتظر طرف هندی است تا با تامین منافع سرمایه داری 
برای  و  تولید  را  کووید-19  واکسن  ارزان ترین  خالق، 
کشورهای آفریقایی ارسال کند )8، 13، 14، 22، 29، 30(.   

نسبت  ملی گرایانه  احساسات  شکل گیری  وجود  با  انگلستان 
به تولید واکسن که توسط آسترازنیکا در دانشگاه آکسفورد 
توسعه یافته بود، ترجیح داد به دالیلی مانند عبرت گرفتن از 
این عوارض  از  گزارشاتی  انتشار  از   نگرانی  روسیه،  تجربه 

1.Serum Institute of India .

تصویر 2. واکسن هایی که بیشترین توزیع جهانی را داشتند)22(.



11

در  دگردیسی ها  و  تحوالت  دوره  دو  دنبال  به  حقیقت  در 
دوره  در  مجددا  توسعه یافته  کشورهای  واکسن،  مراودات 
سوم به این نقطه مشترک نائل آمدند که اگر تنها حسن نیت 
و یا سرمایه داری خالق معیار عمل دیپلماسی واکسن باشد، 
از پس بحران های جهان-شمول این عصر بر نخواهند آمد و 
دنیا پیش از هر زمان دیگری نیازمند مدل های نوین نوآوری 

در دیپلماسی واکسن است )5، 9، 11، 12(. 

دستاورد
)انستیتو  ایران  در  واکسن سازی  موسسات  شکل گیری   -1
پاستور و موسسه رازی( مرهون دوره اول دیپلماسی واکسن 
با  بین المللی  همکاری های  و  مراودات  سایه  در  که  می باشد 
کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا رخ داد. پس از راه اندازی 
و  همکاری ها  به  ورود  با  ایران  داخلی،  نیازهای  تامین  و 
مختلف  کشورهای  در  توانست  واکسن  بین المللی  مبادالت 

دنیا نقش آفرین باشد. 
از  حوزه ها  از  بسیاری  در  رازی  موسسه  اول،  دوره  در   -2
انسانی  و  دامی  واکسن های  توسعه  واکسن،  بذر  تهیه  جمله 
هم راستای  و  سبک  صاحب  درمانی  سرم های  همین طور  و 
ایفای نقش می نمود. مثال های متعددی  پیشرفت های جهانی 
موسسه  تاریخ  در  نوآوری  و  تکنولوژی  دانش،  انتقال  از 
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی وجود دارد. در این دوره 
به دنبال کسب تجارب ارزشمند حاصل از ساخت واکسن و 
سرم علیه بیماری های مختلف، موسسه رازی توانست با ده ها 

کشور جهان همکاری علمی و تجاری داشته باشد. 
توانست  رازی  دیپلماسی واکسن، موسسه  3- در دوره دوم 

نقش خود را به شکل محدود ایفا نماید از جمله:
- تامین واکسن برای طرح ریشه کنی فلج اطفال در افغانستان

- تامین سرم های ضد مار و عقرب گزیدگی مورد مصرف 
نیروهای خارجی مستقر در عراق 

- تامین واکسن های دامی و انسانی در کشورهای همجوار
به  و عقرب گزیدگی  مار  ثبت و صادرات سرم های ضد   -

عراق
با  مرتبط  بین المللی  آموزشی  دوره  چندین  برگزاری   -

واکسن سازی با همکاری بانک توسعه اسالمی
ایجاد موانع متعدد در دریافت  به دنبال  4- در دوره سوم و 
نیاز خود  ایران عمده  واکسن کووید-19 )به دلیل تحریم(، 
در  و  نمود  تامین  چین،  از  سینوفارم  واکسن  واردات  با  را 
در  واکسن  تولید  به  اقدام  مختلفی  شرکت های  آن  موازات 
پلت فرم های مختلف نمودند. موسسه رازی نیز موفق گردید 
نوترکیب  پروتئین  فرم  پلت  در  را  کووپارس  رازی  واکسن 
تولید و با عرضه آن، بار دیگر نقش حیاتی خود را در تامین 

سالمت کشور ایفا نماید. 

با  آلمانی  بایون تک  شراکت  در  باید  را  آلمان  اصلی  برگ 
 164 در  فایزر-بایون تک  واکسن  دانست.  آمریکایی  فایزر 

کشور توزیع شد )17، 20،22(.
آمریکا هم با وجود یکه تازی همیشگی در دیپلماسی واکسن 
و  و جانسون  مدرنا  از جمله  در حالی که چندین شرکت   و 
جانسون را حمایت می کرد، برگ برنده خود را با مشارکت 
فایزر با شرکت بایون تک آلمانی به خانه برد. در حقیقت با 
توجه به گستردگی شرکت داروسازی فایزر، آمریکا قادر بود 
با هزینه به مراتب کمتر تعهدات باالتری را در تولید و توزیع 
واکسن در کشورهای دیگر بر عهده بگیرد. مطرح شدن اسم 
فایزر تبدیل به چالش جدی برای بسیاری از دولت هایی شد 
طور  به  ببرند.  بهره  آمریکایی  واکسن  از  نداشتند  تمایل  که 
مثال، دولت هایی مثل اندونزی و پاکستان بر طبل بی اعتمادی 
به  را  چینی  واکسن های  و  می کوبیدند  غربی  واکسن های  به 
تامین  عدم  دلیل  به  ولی  کردند  انتخاب  واکسن  این  جای 
عمومی  افکار  به  پاسخ گویی  به  مجبور  نیاز،  مورد  واکسن 
کرده اند.  انتخاب  را  سیاست  این  چرا  که  بودند  خود  مردم 
آفریقا،  شرق،  جنوب  و  شرق  آسیای  کشورهای  از  بسیاری 
از  را  پیام هایی  جدی  طور  به  جنوبی  آمریکای  و  خاورمیانه 
که  کردند  دریافت  آمریگا  سفارتخانه های  و  کنسولگری ها 
اگر از واکسن کشورهای رقیب استفاده کنند، با تبعات جدی 
در همکاری های آتی مواجه خواهند شد. دیگر واکسن های 
اند  جانسون  مدرنا،  شامل  آمریکایی  شرکت های  تولیدی 
کشور   29 و   98  ،107 در  ترتیب  به  نوواوکس  و  جانسون 

توزیع شدند )17، 20،22(. 
صرف نظر از گستردگی توزیع واکسن که نقطه ثقل دیپلماسی 
برای  کووید-19  اقتصادی  فواید  می رود،  شمار  به  واکسن 
کشورهای تولیدکننده واکسن کووید-19 که مجوز مصرف 
کردند،  دریافت  را  بهداشت  جهانی  سازمان  اضطراری 
غیرقابل اغماض است. چین صرف نظر از پوشش جمعیت و 
اینکه تامین کننده  قیمت فروش واکسن های خود، به علت 
مواد اولیه زنجیره تولید تقریبا تمام شرکت های واکسن ساز 
دنیا بود، عایدی زایدالوصفی داشت. البته جهت درک عمق 
تمام  قیمت  و  فروش  میزان  به  پرداختن  تنها  حاصل،  منافع 
پشت  در  حقیقت  در  بود.  نخواهد  راهگشا  واکسن،  شده 
محرمانه  قراردادهای  واکسن،  توزیع  و  تولید  این  صحنه 
بسیاری که مصداق بارز دیپلماسی واکسن هستند، منعقد شد 
که در گذر زمان بیشتر نمود خواهند داشت)9, 11, 13, 20-

 .)26
واکسن  توسعه  و  تحقیق  برای  هنگفتی  هزینه های  اگرچه 
که  باورند  این  بر  اقتصاددانان  شد،  جهان  در  کووید-19 
بسیار  واکسن ها  از  ناشی  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش 
 ،4( است  آن ها  تولید  و  تحقیق  هزینه های  همه  از  بیشتر 

 .)16 ،11 ،9 ،5
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توصيه ترویجی
دیپلماسی واکسن یک اقدام دیپلماتیک بین المللی با هدایت، 
دخالت و نظارت سیاستگذاران و بازیگران اقتصادی، دفاعی، 
سیاسی و نظامی است و به معنای ساده اهدا و یا فروش واکسن 
نیست. در دیپلماسی واکسن هدفی فراتر از واکسن و واکسن 
ساز دنبال می شود. ذات دیپلماسی واکسن از حسن نیت در 
پیش از قرن 21، سرمایه داری بشردوستانه در دو دهه اول قرن 
21، به مشارکت جمعی برای نجات اقتصاد جهانی در پایان 

دو سال پاندمی کووید-19 دگردیسی داشته است.
فراورده های  و  واکسن  تولید  صنعت  خودکفایی  و  پویایی 
با  یا  و  طبیعی  زیستی  تهدیدات  با  مواجهه  برای  بیولوژیک 
است.  ملی  امنیت  ارکان ضروری  از  بشری،  مداخالت  منشا 
دارد  را  واکسن  دیپلماسی  از  بهره مندی  قصد  کشوری  اگر 
باید زیرساخت الزم را از قبل تدارک ببیند و نقشه راه داشته 
باشد، یعنی مشخص کند که قرار است در دیپلماسی واکسن 
از این سفره گسترده را  باشد و چه سهمی  ایفاگر چه نقشی 
به خود اختصاص دهد. این مهم باید توسط سیاست گذاران 
نمی توان  واکسن  دیپلماسی  در  شود.  مشخص  کشور  یک 
انتظار داشت که واکسن ساز راسا درگیر مناسبات دیپلماتیک 
تولید  هزینه های  پوشش  زیرساخت ها،  تامین  شود.  امنیتی  و 
بلندمدت  و  کوتاه  مدت  منافع  تامین  همین طور  توزیع،  و 
دیپلماسی  سیاست های  در  مشارکت  برای  واکسن سازان 
و  موسسات  بین  در  رازی  موسسه  است.  ضروری  واکسن 
شرکت های دولتی و خصوصی ایران با تولید 96 نوع فرآورده 
بیولوژیک، در منطقه خاورمیانه و چه بسا جهان، نگین زرینی 
است که علیرغم مواجهه با تحریم های ناجوانمردانه در طول 
تولیدات  4 دهه، هم چنان در مسیر توسعه تحقیقات و حفظ 
خود اهتمام ورزیده است. گستردگی تولیدات و بهره مندی از 
نیروهای تخصصی که دانش خود را به بلندای یک قرن سینه 
چانه ز نی  قدرت  کرده اند،  منتقل  بعدی  نسل های  به  سینه  به 
دیپلماتیک را برای کشور به ارمغان می آورد. این مهم مستلزم 
اقتصادی،  امنیتی و  اعتقاد سیاست گذاران و اشراف سیاسی، 
تا دیپلماسی  این صنعت است  از  با حمایت حاکمیت  همراه 

واکسن به برگ برنده ایران بدل شود.
دنبال  به  و  واکسن  دیپلماسی  سوم  دوره  در  که  تجربه ای  با 
بروز بیماری کووید-19 به دست آمد و با در نظر گرفتن این 
که همه گیری بیماری های نوپدید و بازپدید یکی از اتفاقات 
)بیماری  با آن  مواجه است  امروز  ناگواری است که جهان 
ادامه  نیز  آینده  در  و  و...(  ماربورگ  بیماری  میمون،  آبله 
خواهد داشت، ایران به عنوان کشوری با صد سال سابقه تولید 
بین المللی  و  ملی  با تجدیدنظر در سیاست های  باید  واکسن، 
خود، ضمن کسب آمادگی برای مواجهه با بحران های مشابه، 
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