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 Human rights بشر حقوق

  
 شيری. م. ا: فرستنده

  ٢٠١٤ جنوری ٠٣

 ]آشنائی با جنايتکاران بين المللی[

  :لوران فابيوس
  ھای آلوده مدار خون سياست

  

  .ری يھودی متولد شده است در پاريس از پدر و ماد١٩٤٦فابيوس در 

 به حزب سوسياليست فرانسه ١٩٧٤او در سال  .متولد شده است  در پاريس از پدر و مادری يھودی١٩٤٦فابيوس در 

از جمله ايران،  ھای خونی آلوده به کشورھای ديگر، وزيری فابيوس، فرانسه فراورده دوران نخست ھايدر پله. پيوست

ترقی در دنيای سياست را به سرعت پيمود ودر . مبتال شدند اران نفر به ايدز و ھپاتيتبر اثر اين جنايت ھز. فروخت می

از  .گرفت اين سمت را به عھده) ١٩٨٤-٨٦(وزير تاريخ فرانسه  به عنوان جوانترين نخست دولت فرانسوا ميتران

را به ) ٢٠٠٠-٢٠٠٢ (وليت وزارت اقتصادؤمس در دولت ليونل ژوسپن. س پارلمان فرانسه بودئي ر١٩٨٨ تا ٢٠٠٠

 .در دولت ژان مارک آيروبه مقام وزارت امور خارجه رسيده است) ٢٠١٢می از ماه(عھده داشت و ھم اکنون نيز 

  

  خدمتی برای اسرائيل فابيوس و خوش

ھا خوش  گسو يکی از ده -فابيوس ھای اسرائيل بوده و قانون ھميشه طرفدار سياست فابيوس به عنوان يک اشکنازی

 قانون ١٩٩٠ کمونيست پارلمان فرانسه درسال ۀھمراه گسو نمايند فابيوس به .باشد ھا می  او به صھيونيستخدمتی

ھای گاز و آمار جعلی  اتاق  وجودۀاگر کسی دربار در پارلمان اين کشور به تصويب رساند که براساس آن داری را خنده

سال به زندان محکوم شده و بايد  از يک ماه تا يکمطرح کند  کشتار شش ميليون يھودی در جنگ جھانی دوم سؤالی

 .دھد کند و ھمچنين کار خود را نيز از دست می  نقدی پرداختۀجريم

  

 .ھای اسرائيل بوده است عنوان يک اشکنازی ھميشه طرفدار سياست فابيوس به
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  وزيری ھای فابيوس در دوران نخست ئیرسوا

دردسرھای زيادی را تجربه کرده بار  ر سمت نخست وزيری فرانسهلوران فابيوس که در دوران فرانسوا ميتران د

  تاريخی را در دورانئیاو دو رسوا. کشور در دولت فرانسه حضور دارد ديگر در اوضاع اسفناک اقتصادی کنونی اين

ی آن  اتفاق افتاد که ط١٩٨٥جوالی  ھا در ئیيکی از اين رسوا.  اش به ثبت رسانده است  در کارنامه وزيری نخست

 سازمان غير دولتی صلح سبزکه عليه آزمايشات اتمی دولت فرانسه اعتراض کمان، متعلق به کشتی جنگجويان رنگين

و در جريان آن يک عکاس نيز به قتل  ريزی و به عمد منفجر شد  ھای اطالعاتی فرانسه با برنامه کرد، توسط سرويس می

اطالعی کرد اما پس از  لت دولتش در اين عمليات اظھار بیاز دخاء فابيوس در سمت نخست وزيری، ابتدا .رسيد

  . کردءبه استعفا وليت اين انفجار را پذيرفت و وزير دفاع کابينه را مجبورؤتحقيقات مستقل مس انتشارگزارش

 

 .باشد ھا می خدمتی فابيوس به صھيونيست ھا خوش قانون فابيوس ــ گسو يکی از ده

  

  ی فرانسوۀھای آلود  خونۀپروند

برای او و ھم برای قربانيان ادامه داشته  تری داشت که تا کنون نيز ھم  ديگر فابيوس تبعات بسيار گستردهئیاما رسوا

فرانسه  ھای خطرناک در فرانسه توزيع شد وانستيتو مريو ھای آلوده به ويروس خون وزيری او در دوران نخست. است

لمان غربی، ايتاليا، ابرخی از کشورھا مانند  و ھپاتيت را به  HIVورده فاکتورھای انعقاد خونی آلوده به ويروسآفر

ھموفيلی  اين فاکتور در کمک به انعقاد خون بيماران مبتال به. صادر کرد... ايران و  ، عربستان، عراق وارجنتاين

ننده به ھموفيلی کشورھای دريافت ک شود و در نتيجه سبکسری انستيتوی فرانسوی تعدادی از بيماران مصرف می

  .شدند و بيماری ايدز و ھپاتيت مبتال HIVويروس

 

 . فرانسوی ھم برای فابيوس و ھم برای قربانيان ھمچنان ادامه داردۀھای آلود تبعات توزيع و صدور خون
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 ماه بود؛ اما ٦ديگر توسط دولت فابيوس  ھای آلوده در فرانسه و صدور آنھا به کشورھای  توزيع خونزمانھرچند 

آن  ھای فرانسوی مربوط به بيماران ھموفيلی در سازمان. ھا ادامه داشته است سال آن برای مردم مصرف کنندهمشکالت 

 ۀدربار. اند به ويروس ايدز آلوده شده  ھزار نفر در فرانسه٨ سھل انگاری دولت فابيوس ۀزمان اعالم کردند در ساي

 ھای آلوده به اين ويروس انسوی نيز در اثر تزريق خون ھزار نفر فر٤٠٠. بود تر ويروس ھپاتيت اوضاع بسيار وخيم

  .مبتال شده بودند

 

   ھزار نفر در فرانسه به ويروس ايدز آلوده شدند٨انگاری دولت فابيوس   سھلۀدر ساي

. 

  !تھمت و افتراست: فابيوس

 بيماران مبتال به ھموفيلی وضعيت. بودند ھای آلوده دريافت کرده بودند؛ بيماران ھموفيلی ھزار نفر از کسانی که خون ٤

ديگران  تر از کردند بسيار اسفناک خطرناک ديگر مانند ايدز يا ھپاتيت را تحمل می که بايد درد و مشکالت دو بيماری

ھای خونی برای مصارف خاص بودند؛ اين مشکل  وردهآفر از آنجا که کشورھای وارد کننده بيشتر به دنبال دريافت. بود

  .اين کشورھا بسيار شديدتر رخ داد و قربانيان فراوانی در پی داشت لی دربرای بيماران ھموفي

 

 .ھای آلوده دريافت کرده بودند؛ بيماران ھموفيلی بودند ھزار نفر از کسانی که خون ٤

 ديدگاه علمی و فنی دولت فابيوس را به  و تلويزيونی ازئیھای متعدد راديو با اين که استادان علوم پزشکی در مصاحبه

. ناميد می ءھای آنھا را تھمت و افترا کردند اما فابيوس گفته انگاری و سرزنش می سھل  بزرگ متھم بهئیدليل اين رسوا

 فرانسوی در خود اين کشور ۀھای آلود اثر تزريق خون ھا نفر از مبتالشدگان به ايدز و ھپاتيت در در حالی که روزانه ده

کرده  ھای بيمه دادند فابيوس خود را مشغول بحث و جدل با شرکت دست میخود را از   جان،و کشورھای مختلف جھان

قربانيان بسياری وجود داشتند که حتی قبل از اين  در واقع! بود تا از زير بار پرداخت غرامت به قربانيان شانه خالی کند

 .بودند را از دست دادهد شود جان خود ئيأ فرانسوی تۀھای آلود ھپاتيت آنھا با خون که ارتباط بيماری ايدز و
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 .ناميد  میءفابيوس اظھارات کارشناسان را تھمت و افترا

وزير امور  (Georgina Dufoix) لوران فابيوس، برخی از اعضای دولت، از جمله دو وزير، جورجينا دوفوئی

 به دليل صدور بھداشت، و تعدادی از مديران ارشد بھداشت فرانسه وزير (Edmond Herve) اجتماعی و ادموند ھرو

قابل توجه اين است که اين  ۀنکت. ھای آلوده به ويروس ايدز دادگاھی شدند سازی خون برای تجاری ١٩٨٥ مجوز در سال

برای تشخيص و جداسازی ويروس ايدز از خون در دسترس  آوری مورد نياز مجوز در زمانی صادر شده بود که فن

  .بوده است

 

  .فابيوسيکی از وزرای محاکمه شده بودو اعی جورجينا دوفوئی وزير امور اجتم

 

  ر درآمدالميليارد د ٢

 ٤٠٠زمان برگزاری دادگاه حدود تا. خير افتادأ به ت١٩٩٩دادگاه اين پرونده برای فابيوس و دو وزيرش تا سال 

  ملی بيماران ھموفيلی فرانسه معتقد بود دولتۀاتحادي. خونی مرده بودند ھای ناشی از آلودگی فرانسوی در اثر بيماری

به عالوه فابيوس از . نظر کرده است  خون صرفۀفابيوس به دليل در نظر گرفتن منافع اقتصادی از خريد سيستم تصفي

  . برای فرانسه درآمد جمع کرده بوددالر  ميليارد٢ھای آلوده حدود  طريق فروش خون

 

 .ھای توزيعی آگاه بوده است از آلودگی خونادموند ھرو، وزير بھداشت فابيوس، 
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سازی  ھای توزيعی آزمايش و خالص خون ١٩٨٤وزير بھداشت فابيوس، در دادگاه اعتراف کرد که بايد از تابستان سال 

تقصير دانسته و  با اين حال مديران ارشد خدمات بھداشتی خود را بی. است انگاری شده شدند که در اين زمينه سھل می

 ۀوليتی دربارؤاز ھرگونه مس اما فابيوس خود و دولتش را. کردند  به وجود آمده معرفی میئیول رسواؤ مسرا دولت

  .دانست  مبری می١٩٨٥سھل انگاری سال 

 

 !گفت دولت درصدد بود وقت را برای رساندن خون به مردم از دست ندھد ھرو می

ھرچند فابيوس حاضر شد از حق  . زندان محکوم شدندھای آلوده به تعدادی از مديران ميانی درگير در توزيع خون

اين . گونه مجازاتی متوجه او نشد حاضر شود اما تبرئه شده و ھيچ پوشی کرده و در دادگاه مصونيت سياسی خود چشم

ھای توزيع شده مطلع  خون که وزير بھداشت فابيوس، ادموند ھرو، در دادگاه پذيرفته بود که از آلودگی در حالی بود

 بودند که استفاده از منابع خونی تصفيه نشده برای مدت  داده ده است اما مدعی بود که کارشناسان به او اطمينانبو

  .مشکلی نخواھد داشت) ١٩٨٥بر و تا اکتجون( محدود و گذرا

 

 .ھا ببازد امريکائیھای خونی را به   فروش فراوردهۀخواست بازار اغواکنند فابيوس نمی

  

  امريکارقابت با 

اما واقعيت اين بود که فابيوس  !گفت دولت درصدد بود وقت را برای رساندن خون به مردم از دست ندھد ھرو می

ھا ھم از نظر مقدار توليد و  امريکائی. ھا ببازد امريکائیخونی را به  ھای وردهآ فروش فرۀخواست بازار اغوا کنند نمی

رقيب به زعم خود از بخش  وس برای کم نياوردن در برابرھا بودند و فابي کيفيت محصول جلوتر از فرانسوی ھم

 !بود پوشی کرده ھای خونی چشم وردهآغيرضروری توليد فر

 

  فرانسویۀھای آلود اه خونرئيس سازمان انتقال خون منصوب فابيوس در دادگ

شدند و اين موضوع با خشم و  محکوم می ھای فرانسه به کيفرھای سبکی از سوی ديگر محکومان اين پرونده در دادگاه

 ھای آلوده اولين دادگاھی در درحالی بود که بعد از جنگ جھانی دوم دادگاه خون اين. شد رو می ناباوری عمومی روبه
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احکام، متھمين به دو يا چھار سال زندان  در شديدترين. شدند در آن وزرای دولت محاکمه میشد که  فرانسه محسوب می

  .نگيرد شد که سختگيری زيادی عليه مديران دولت فابيوس انجام ای تنظيم می گونه ھا به شدند و دادخواست محکوم می

 

 .کرد فابيوس در طول دادگاه سرسختانه از عملکرد وزرايش دفاع می

فابيوس در دسترس بوده   خون برای دولتۀھای تصفي ومی ھنگامی افزايش يافت که مردم مطلع شدند روشعم خشم

بھداشت و خدمات اجتماعی فابيوس متھم بودند که نه تنھا با  وزرای .برند ھا از اين فناوری بھره می امريکائیاست و 

حداقل اقدامات الزم برای  اند بلکه د فرانسه نکرده تصفيه خون اين تکنولوژی را وارامريکائیفناوری  وجود اطالع از

  .اند  را نيز انجام نداده،يک گرمادھی ساده بوده است کاستن و يا از بين بردن آلودگی خونی که عبارت از

 

 !جای محاکمه به ايشان نشان شجاعت و افتخار اعطا شود بھتر است به: ھای قربانيان خانواده

کرد و آنھا را از  وزرايش دفاع می دادگاه و در برابر نظرات کارشناسان سرسختانه ازاين حال فابيوس در طول  با

برخی . داد ھای قربانيان را به شدت آزار می گونه رفتارھای فابيوس خانوده اين! دانست ارتکاب ھرگونه اشتباه مبرا می

دادند بھتر است به  مديرانش پيشنھاد می س و فرانسه با فابيوئی عدم برخورد مناسب دستگاه قضاۀھا با مشاھد خانواده از

  !افتخار اعطا شود جای محاکمه به ايشان نشان شجاعت و

 

 .اند  فرانسوی جان خود را از دست دادهۀھای خونی آلود  بيمار ايرانی بر اثر استفاده از فرآورده١٢٥تاکنون 
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   فرانسوی در ايرانۀھای آلود خون

براساس  .دانند نفر می ٣٠٠در ايران را   فرانسویۀھای خونی آلود  قربانی فرآوردهآمارھای غيررسمی بيماران ھموفيلی

ی در اثر استفاده از ه ئ بيماران ھموفيلی، ھپاتيتی و کليتن از ١٢٥ آمار رسمی وزارت بھداشت ايران تا کنون

انگاری دولت فابيوس بود که  سھل درواقع اين. اند خونی آلوده به ويروس ايدز جان خود را از دست داده ھای فرآورده

اند که در اثر   ايرانی شناخته شده١٨٠٠ھم اکنون حداقل .و ثبت شود ئیموجب شد اولين بيمار ايدزی در ايران شناسا

ھای خونی از انستيتو  وردهآواردکنندگان فر  از٦٠ ۀايران در اوايل دھ. فرانسوی به ھپاتيت و ايدز مبتال ھستند ھای خون

  .شد  اين شرکت به بيماران ھموفيلی ايرانی تزريق میۀھای خونی آلود فرآورده ١٣٦٤در سال . دمريو فرانسه بو

 

 .ھای آلوده به ايران فروخت  خون٦٠ ۀشرکت فرانسوی مريو در اوايل دھ

 دردناک را ۀ اين واقعئیمسير پيگيری قضا  فرانسویۀھای آلود ھای متضرر از خون مدتی است که بيماران و خانواده

 ھاست  معروف ھموفيلیۀ فرانسوی موضوعی جدا از پروندۀھای آلود خونۀ که پروند بايد اشاره کرد. اند ر پيش گرفتهد

مديرعامل سابق کانون ھموفيلی ايران  دکتراحمد قويدل. گيرد اما رسيدگی به آن در کنار اين پرونده معروف انجام می

 شکايت آلوده شدگان به ۀت در رابطه با محصوالت داخلی، پروندطرح شکاي با«: گويد  وضعيت اين بيماران میۀدربار

بود دوباره مطرح و به اين   اتفاق افتاده١٣٦٣ تا ١٣٦١از طريق محصوالت وارداتی از فرانسه در سال ھای  ايدز که

، منجر به به ويروس ايدز آلوده شده بودند به مقام معظم رھبری  پدر دو بيمار ھموفيلی کهۀشکايت پيوست و رنج نام

  ».مقام معظم رھبری به قوه قضائيه گرديد دستور رسيدگی

   

 .خوار داردمداران خون دوستی نزديک با سياستھای آلوده،  مدار خون سياست

از شرکت فرانسوی مريو اقدام  ای نسبت به اعالم شکايت  با تشکيل پرونده١٣٨٧انتقال خون ايران نيزدر سال  سازمان

با اثبات کوتاھی شرکت . رياست جمھوری وارد مسير پرونده شدند رت بھداشت و دفتر حقوقیکرد و در ادامه وزا

کرده و توانستند خسارات  توليد محصول سالم، ساير کشورھا نسبت به دريافت غرامت از اين شرکت اقدام فرانسوی در
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مريو . از شرکت مريو نشده استموفق به دريافت خسارت خود ايران تنھا کشوری است که ھنوز .خود را دريافت کنند

 .سھام خود را به شرکت ديگری واگذار کرده است ورشکستگی کرده و مدتی است اعالم

  

  :يادداشت

وزير خارجۀ ايران از طرف » ظريف«و » فابيوس«مشترک عکس و ] آشنائی با جنايتکاران بين المللی[عنوان 

  .ويراستار پورتال افزوده شده است

 AA-AA ادارۀ پورتال

 


