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  ٢٠١٣ اگست ١٣
   

  !انحصارات داروئی و بازی با جان ميليون ھا انسان 
   

ستی می باشند، ياليه تا بن استخوان وابسته به قدرت ھای امپردر کشورھای تحت سلطه ک" فقر سالمتی"در پی گسترش 

ن کشورھا به منبع درآمد سودآوری برای شرکت ھای بزرگ داروسازی متعلق به ي اۀدير ستمديکارگران و اقشار فق

ن و يد واکسي تولۀچه که در پشت صحن  آنۀت را از جمله می توان با مشاھدين واقعيا. نده ال شديست ھا تبدياليامپر

  .ديون در سطح جھان می گذرد، به روشنی ديناسيپروسه واکس

" نيت کالياسم و گالکسو" Merck"ِمرک  (کر داروسازیي، دو شرکت غول پ٢٠١٣ل ماه مه يدر اوا

GlaxoSmithKlineGSK"(تيون و مصونيناسيھمکاری جھانی در واکس "ۀسسؤ با بستن قرادادی با م) "GAVI (

ن کشورھای جھان به يرتري در تعدادی از فق٢٠١٧ را تا سال *"لومای انسانیيپاپ"س روين ويبازار فروش واکس

   .انحصار خود در آوردند

ع و ي صناۀنين المللی است که در زميب" هيريخ "ۀسسؤک مي" تيون و مصونيناسيھمکاری جھانی در واکس "ؤسسۀم

ن الملل پول، يسف، صندوق بيونيک جھانی، ن مؤسسه با دولت ھا، بانيا. ت می کنديخدمات بھداشت و درمان فعال

گر ياری مؤسسات ديقاتی و بسين در کشورھای مختلف، مؤسسات تحقيع دارو و واکسيسازمان بھداشت جھانی، صنا

ر، يماری ھا در کشورھای فقيھدف خود را کمک به مبارزه با ب و ن مالی می شوديمأھا ت ھمکاری داشته و از سوی آن

  .ن اعالم کرده استيھا به دارو و واکس سی آنش دستريق افزاياز طر

.  فروخته می شودمزبور ؤسسۀبه م" Gardasil"ل ين گارداسيون واکسيليم ميبر اساس قرارداد نامبرده، حدود دو و ن

 در صد ٧٠ برای درمان انواع سرطان رحم به کار می رود و می تواند از ابتالی فرد به لين گارداسيواکساستفاده از 

ن ھا به صورت مجانی در ين واکسي ايدن مثل سوئیدر کشورھااما جائی که . اع سرطان رحم جلوگيری کننداز انو

ستی به خاطر قطع خدمات درمان ياليھای امپر  قدرتۀر و تحت سلطيدر کشورھای فق، رديماران قرار می گيار بياخت

ھای  در سالعکس ه ب. افته انديش ي افزائیاماری ھين بيگير قيمت داروھای اساسی و حياتی، چن عمومی و گرانی چشم

ن ھای نامبرده، کاھش يجه فروش واکسيلوما و در نتيروس پاپيزان آلودگی به وي جھان، مۀشرفتير در کشورھای پياخ

ن در کشورھای يک واکسين ي درآمد حاصل از فروش فقط ھمرغم اين واقعيت ھرچند که علی. افته استيادی يز

 برای دالرون يلي م۴١۶ش از يو ب) Merck( برای شرکت ِمرکدالرارد يليم ميک و نيش از ي، بشرفته در سال گذشتهيپ

ن ياد ي با اين ھمه ،  اين شرکت ھا سود کالن خود را از فروش واکس .بوده است) GSK(ن يت کاليشرکت گالکسواسم

  .شده در کشورھای تحت سلطه به دست می آورند
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با بستن ) "GlaxoSmithKlineGSK" نيت کاليو گالکسو اسم" Merck" رکمِ (شرکت ھای امپرياليستی ياد شده 

 نه فقط به بازارھای پرسودی در کشورھای "تيون و مصونيناسيھمکاری جھانی در واکس" ۀ خيريۀقرار داد با مؤسس

ابند بلکه از طريق دست می ي... ا، راواندا، الئوس و يرالئون، تانزانيجر، سير، ماالوی، نسکغادا، غنا، ميکنفقيری چون 

 در مخارج پخش و ئیت ھا صرفه جوين مزيکی از اي. آن مؤسسه از مزيت ھای بيشماری نيز برخوردار می گردند

 که ئیه ھايريتوسط خاً ر عموميون در کشورھای فقيناسي واکسۀن و انجام پروسيپخش واکس. ماران استيرساندن آن به ب

با عقد قرار داد با جه شرکت ھای داروسازی يدر نت.  انجام می شود،د ھستن" سفيوني" مؤسساتی مانند ۀرمجموعيز

  . می کنندئیون صرفه جويناسي واکسۀابی و انبار و پخش و پروسيدر مخارج بازار فوق ۀ خيريۀمؤسس

 و خدمات درمانی را در دست خود ئیع دارويه داری صنايتجربه نشان داده که شرکت ھائی که در کشورھای سرما

ه داران فقط به سود خود می ي سرماۀستند و مثل ھميازھا و سالمتی و جان انسان ھا قائل نيچ ارزشی برای نيھدارند، 

گسترش فقر در . ن سود مالی را برای آن ھا داشته باشديشتري می پردازند که بئید داروھاي به تولآن ھا صرفاً . شند ياند

ابل تصور شرکت ھای داروسازی، ر قي ھای غئیبا سودجوط بحران ھای اقتصادی، ھمراه يجھان به خصوص در شرا

ر يون ھا انسان فقيليه دار در آورده و مي سرماۀملک انحصاری طبقيش به مايش از پي درمان و سالمتی جسمی را بعمالً 

  سياه دو غول داروۀ برای اين که اين واقعيت ھرچه عيان تر گردد الزم است به پروند.را محکوم به مرگ کرده است

  . فکنيم در سال ھای اخير نگاھی بي"GSK"و " Merck"سازی 

و مخفی " ايآواند"ابت به نام يک داروی دين برای دو قرص ضد افسردگی و يغات دروغيبه جرم تبل" GSK"شرکت 

ز ي ن٢٠٠٩در سال . مه شدي جردالرارد يليش وادار به پرداخت سه ميداشتن اثرات جانبی خطرناک آن ھا، مدتی پنگھ

ک ين شرکت ين شرکت معلوم شد که اياستمداران انگلستان و صاحبان ايان سي مربوط به رابطه مئیک رسوايطی 

د ھر کدام از آن ھا ي پوند به دولت انگلستان می فروخته که مخارج تول۶مت ھر عدد ين آنفوالنزای خوکی را به قيواکس

ن يه داران بزرگ در چنياستمداران و سرمايخوبی می دانند که سمردم انگلستان به . ک پوند بوده استيکمتر از 

ن گونه ماجراھا ھم يری در اي گتگر ھستند و رشويکديماران می شود، ھمدست يی که از ب ھای باورنکردنيئیسودجو

آن، روس ي وئیع شد، در سه ماه اول پس از شناسايدر سالی که آنفوالنزای خوکی در انگلستان شا. ج استي راکامالً 

به طوری که . افتيش يش از ده درصد افزايزان سود خالص آن بي چند برابر شد و مGSKدرآمد ھای نجومی شرکت 

 اقتصادی فوق العاده ای برای کمپانی ما ۀواقع"س شرکت مزبور با بی شرمی کامل اعالم کرد که آنفوالنزای خوکی يرئ

  .ماران نعمتی بزرگ برای آن ھا در بر داشته استي بن ندارد که رنج و درديچ معنائی جز ايکه ھ." بوده است

 شرکت غول آسای داروسازی ٧کی از ين شرکت يا .اه استي س دارای پرونده"GSK"ز به اندازه ين" Merck"شرکت 

ن شرکت يدات ايکی از تولي.  تعلق داردامريکائیه داران ين شرکت به سرمايا. است) هياز نظر حجم سرما(جھان 

اما در . ل شديخ پزشکی تبدين دارو در تاريبود که به عنوان داروی آرتروز، به پرفروش تر" اکسيوا"قرصی به نام 

. ار خطرناکی استيماران شده و دارای عوارض جانبی بسي قلبی در بۀاکس منجر به سکتي معلوم شد که وا١٩٩٩سال 

ا يو " ن بردنياز ب"ھا برای  م آني تصمۀ دھندن شرکت در رسانه ھا افشاء شد که نشانين ايولؤ از مسئیل ھايميبعدھا ا

ل ھا گفته شده بود که يمين ايکی از ايدر . اکس را افشاء کرده بودندي بود که خطرات وائیدکترھا" بی آبرو کردن"

ار و يبا وجود مدارک بس." ميم و در ھر جا که زندگی می کنند نابودشان کنيدا کنيھا را پ م آنيممکن است مجبور شو"

 بود، در دادگاه ھای دالرون يلي م٢۵٠ش از ين دادگاه که بين شده در اوليي تعۀمين شرکت در دادگاه، جريت ايوممحک

 تا ٢٠٠٢از سال " مرک"معلوم شد که شرکت " اکسيوا"ان دادگاه يدر جر. افتي کاھش دالرون يلي م۵بعدی به کمتر از 

ا منتشر می کرده که کارش يدر استرال"  استخوان و مفاصلژورنال پزشکی"ی را به نام  پزشکی تقلبيۀ مجل٢٠٠۵سال 

ھا ھم تقلبی بودن  در طول آن سال" مرک. "ن شرکت بوده استيد داروھای ساخت ايی در تأئقی تقلبييچاپ مقاالت تحق
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 ھا ئیجو سودۀار کوچکی از سابقيھا نمونه ھای بس نيالبته ا. ن مجله و ھم نقش خود در انتشار آن را پنھان کرده بوديا

  .ن شرکت ھستنديو تقلبات ا

ويژه در کشورھای ه  بيماری مرگبار ايدز بألۀ به مسئیمثال ديگر برای نشان دادن ماھيت ضد خلقی انحصارات دارو

ويژه ه ر و رنجبر و بيبيماری ايدز ساالنه جان ده ھا ھزار تن از توده ھای فق.  باز می گرددئیفريقاافقير و تحت سلطه 

 را می گيرد و سرعت شيوع اين بيماری مھلک در سراسر جھان وحشت برخی از ئیفريقاادر کشورھای زنان محروم 

 ئیدليل سودجوه اما رفع اين وضعيت دردناک و وحشتناک، ب. سياستمداران بورژوازی در غرب را برانگيخته است

 سال گذشته بنا به آمار منتشره از ۵تنھا در طول .  امکان پذير نمی باشدئیسرمايه داران زالوصفت و انحصارات دارو

.  به اين بيماری جان خود را از دست داده اندءفريقا در اثر ابتالاھشتصد ھزار نفر در و سوی سازمان ملل يک ميليون 

 می توان از ئیھای اخير توسط انحصارات دارو  ايدز در سالۀدر حالی که با کشف داروھای پيشگيری و درمان کنند

 انسانی در اين مورد جلوگيری کرد اما قيمتی که اين انحصارات خونخوار برای محصول خود در چند تلفات وحشتناک

   برای ھر دوز می رسيددالر ھزار ١۵سال پيش درنظر گرفتند، بسيار باال و به حدود 

فته اما  کاھش يادالر ٨٠گرچه ادعا می شود که اين رقم اکنون به ) http://www.pezeshk.us/?p=28202: منبع (

فريقا دسترسی به اين دارو برای بيماران ا ۀبدون شک با توجه به فقر وحشتناک حاصل از سلطه امپرياليستی در قار

رغم اعتراض وسيع افکار عمومی و برخی ه  بورژوازی حاکم نيز ب و کالً ئیپذير نمی باشد و انحصارات دارو امکان

شم پوشی از سودھای کالن خود و قيمت گذاری واقعی بر روی اين فريقای جنوبی حاضر به چاھا از جمله دولت  دولت

  حدود نيمی از ميليونتاامری که باعث آن شده .  نيستند، قربانيان ايدز قابل دسترسی باشدۀداروھا به شکلی که برای ھم

دسترسی به ھای الزم و  ترين درمان  به خاطر فقر امکان برخورداری از کوچکھا مبتالی به ويروس ايدز اصوالً 

ی که در بازار دارو در جھان وضعيت وحشتناک و غير انساني.  ددا نکننيبخش اين بيماری را پ داروی نجات

 ديگری از ماھيت ضد مردمی اين مناسبات ارتجاعی و ضد خلقی را به نمايش گذارده ۀامپرياليستی شاھد آن ھستيم جلو

  .  کيد می کندأر انقالبی آن تييو بر ضرورت تغ

   

  :يرنويسز

لی است که عامل يروس زگيک نوع وي) HPV) "Human Papilloma Virus" ا ي" لومای انسانیيپاپ"روس يو -*

. گر در زنان و مردان استيماری خطرناک ديو چند بدر زنان  رحم ۀ درصد از انواع سرطان دھان٩٩اصلی بروز 

" ليگارداس"و " کسيسروار"ن يدو واکس. استان زنان در سطح جھان يج در مين سرطان راي رحم دومۀسرطان دھان

 درصد از ٧٠ن برده و از ابتالی به ي از بروس را کامالً ين ويروس ساخته شده اند می توانند اين ويکه برای مقابله با ا

  .ری کننديانواع سرطان رحم جلوگ

  
  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

   ١٣٩٢  ماه تير،   ١٦٩شماره 
 


