ﺩﻣﮑﺭﺍﺗﻬﺎی ﻏﺭﺑﯽ
ﻓﺎﺑﯿﻮس در  ١٩٤٦در ﭘﺎرﯾﺲ از ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﯾﮭﻮدی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.او در ﺳﺎل  ١٩٧٤ﺑﮫ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ
ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﭘﻠﮫھﺎﯾﺪر دوران ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﻓﺎﺑﯿﻮس ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻓﺮاوردهھﺎی ﺧﻮﻧﯽ آﻟﻮده ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﺮان،
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﮫ اﯾﺪز و ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺮﻗﯽ در دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﻤﻮد ودر
دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻣﯿﺘﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ) (١٩٨٤-٨٦اﯾﻦ ﺳﻤﺖ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ.از ٢٠٠٠
ﺗﺎ  ١٩٨٨رﯾﯿﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﻮد .در دوﻟﺖ ﻟﯿﻮﻧﻞ ژوﺳﭙﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزارت اﻗﺘﺼﺎد ) (٢٠٠٠-٢٠٠٢را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ
و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ )از ﻣﺎه ﻣﯽ (٢٠١٢در دوﻟﺖ ژان ﻣﺎرک آﯾﺮوﺑﮫ ﻣﻘﺎم وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺎﺑﯿﻮس در  ١٩٤٦در ﭘﺎرﯾﺲ از ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﯾﮭﻮدی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮای
ﺧﻮشﺧﺪﻣﺘﯽ
و
ﻓﺎﺑﯿﻮس
ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺷﮑﻨﺎزﯾﮭﻤﯿﺸﮫ طﺮﻓﺪار ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮده و ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎﺑﯿﻮس-ﮔﺴﻮ ﯾﮑﯽ از دهھﺎ ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﯽ
او ﺑﮫ ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﮔﺴﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ درﺳﺎل  ١٩٩٠ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻨﺪهداری را در
ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﮔﺮ ﮐﺴﯽ درﺑﺎره وﺟﻮد اﺗﺎقھﺎی ﮔﺎز و آﻣﺎر ﺟﻌﻠﯽ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﯾﮭﻮدی در ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﮫ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﯾﻤﮫ ﻧﻘﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ.

ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺑﮫﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺷﮑﻨﺎزی ھﻤﯿﺸﮫ طﺮﻓﺪار ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی
دوران
در
ﻓﺎﺑﯿﻮس
رﺳﻮاﯾﯽھﺎی
ﻟﻮران ﻓﺎﺑﯿﻮس ﮐﮫ در دوران ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻣﯿﺘﺮان در ﺳﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻓﺮاﻧﺴﮫ دردﺳﺮھﺎی زﯾﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
در اوﺿﺎع اﺳﻔﻨﺎک اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺣﻀﻮر دارد .او دو رﺳﻮاﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در دوران
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ اش ﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽھﺎ در ﺟﻮﻻی  ١٩٨٥اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﮫ طﯽ آن ﮐﺸﺘﯽ
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن رﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺎن ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺻﻠﺢ ﺳﺒﺰﮐﮫ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺗﻤﯽ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﺮد،

ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﯾﺲھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی و ﺑﮫ ﻋﻤﺪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن آن ﯾﮏ ﻋﮑﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ
رﺳﯿﺪ.ﻓﺎﺑﯿﻮس در ﺳﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ،اﺑﺘﺪا از دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺘﺶ در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اظﮭﺎر ﺑﯽاطﻼﻋﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﭘﺲ از
اﻧﺘﺸﺎرﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و وزﯾﺮ دﻓﺎع ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد.

ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎﺑﯿﻮس ــ ﮔﺴﻮ ﯾﮑﯽ از دهھﺎ ﺧﻮشﺧﺪﻣﺘﯽ ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺑﮫ ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮاﻧﺴﻮی
آﻟﻮده
ﺧﻮنھﺎی
ﭘﺮوﻧﺪه
اﻣﺎ رﺳﻮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺗﺒﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی داﺷﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ھﻢ ﺑﺮای او و ھﻢ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
در دوران ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی او ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوسھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ واﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﺮﯾﻮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻓﺮاورده
ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮﻧﯽ آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس HIVو ھﭙﺎﺗﯿﺖ را ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق و اﯾﺮان و  ...ﺻﺎدر ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر در ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد
و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﺒﮑﺴﺮی اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ وﯾﺮوسHIVو ﺑﯿﻤﺎری
اﯾﺪز و ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺗﺒﻌﺎت ﺗﻮزﯾﻊ و ﺻﺪور ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده ﻓﺮاﻧﺴﻮی ھﻢ ﺑﺮای ﻓﺎﺑﯿﻮس و ھﻢ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد.
ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده در ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺻﺪور آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻓﺎﺑﯿﻮس  ٦ﻣﺎه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ
ﻣﺸﮑﻼت آن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎلھﺎ اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ در آن
زﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ در ﺳﺎﯾﮫ ﺳﮭﻞ اﻧﮕﺎری دوﻟﺖ ﻓﺎﺑﯿﻮس  ٨ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ وﯾﺮوس اﯾﺪز آﻟﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ .درﺑﺎره وﯾﺮوس
ھﭙﺎﺗﯿﺖ اوﺿﺎع ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺑﻮد ٤٠٠ .ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ در اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﺳﺎﯾﮫ ﺳﮭﻞاﻧﮕﺎری دوﻟﺖ ﻓﺎﺑﯿﻮس  ٨ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ وﯾﺮوس اﯾﺪز آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ.
اﻓﺘﺮاﺳﺖ!
و
ﺗﮭﻤﺖ
ﻓﺎﺑﯿﻮس:
4ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ درد و ﻣﺸﮑﻼت دو ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪز ﯾﺎ ھﭙﺎﺗﯿﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﻔﻨﺎکﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﻮد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮاوردهھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎص ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای
ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ رخ داد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ در ﭘﯽ داﺷﺖ.

4ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ اﺳﺘﺎدان ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎی ﻣﺘﻌﺪد رادﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ دوﻟﺖ ﻓﺎﺑﯿﻮس را ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ﺳﮭﻞاﻧﮕﺎری و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺎﺑﯿﻮس ﮔﻔﺘﮫھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺗﮭﻤﺖ و اﻓﺘﺮا ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ روزاﻧﮫ دهھﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﺘﻼﺷﺪﮔﺎن ﺑﮫ اﯾﺪز و ھﭙﺎﺗﯿﺖ در اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺗﺎ از زﯾﺮ ﺑﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ! در واﻗﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز و ھﭙﺎﺗﯿﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻓﺎﺑﯿﻮس اظﮭﺎرات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺗﮭﻤﺖ و اﻓﺘﺮا ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﻟﻮران ﻓﺎﺑﯿﻮس ،ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ،از ﺟﻤﻠﮫ دو وزﯾﺮ ،ﺟﻮرﺟﯿﻨﺎ دوﻓﻮﺋﯽ ) (Georgina Dufoixوزﯾﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ادﻣﻮﻧﺪ ھﺮو ) (Edmond Herveوزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،و ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در
ﺳﺎل  1985ﺑﺮای ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس اﯾﺪز دادﮔﺎھﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﮑﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز در
زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﻦآوری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزی وﯾﺮوس اﯾﺪز از ﺧﻮن در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺟﻮرﺟﯿﻨﺎ دوﻓﻮﺋﯽ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎﺑﯿﻮﺳﯿﮑﯽ از وزرای ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد.

درآﻣﺪ
دﻻر
2ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دادﮔﺎه اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﻓﺎﺑﯿﻮس و دو وزﯾﺮش ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٩٩ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد .ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری دادﮔﺎه ﺣﺪود ٤٠٠ﻓﺮاﻧﺴﻮی
در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد دوﻟﺖ ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺧﻮن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻓﺎﺑﯿﻮس از طﺮﯾﻖ ﻓﺮوش
ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده ﺣﺪود  ٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﻓﺮاﻧﺴﮫ درآﻣﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ادﻣﻮﻧﺪ ھﺮو ،وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻓﺎﺑﯿﻮس ،از آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﻮنھﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ آﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻓﺎﺑﯿﻮس ،در دادﮔﺎه اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ١٩٨٤ﺧﻮنھﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزی
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﮭﻞاﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﯽﺗﻘﺼﯿﺮ داﻧﺴﺘﮫ و
دوﻟﺖ را ﻣﺴﺌﻮل رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺧﻮد و دوﻟﺘﺶ را از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ درﺑﺎره ﺳﮭﻞ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .
ﻣﺒﺮی
١٩٨٥
ﺳﺎل
اﻧﮕﺎری

ھﺮو ﻣﯽﮔﻔﺖ دوﻟﺖ درﺻﺪد ﺑﻮد وﻗﺖ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮن ﺑﮫ ﻣﺮدم از دﺳﺖ ﻧﺪھﺪ!

ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ درﮔﯿﺮ در ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ از ﺣﻖ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮده و در دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺒﺮﺋﮫ ﺷﺪه و ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ او ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻓﺎﺑﯿﻮس ،ادﻣﻮﻧﺪ ھﺮو ،در دادﮔﺎه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﻮنھﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺪﻋﯽ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫ او اطﻤﯿﻨﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﻧﯽ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺤﺪود و ﮔﺬرا )ژوﺋﻦ ﺗﺎ اﮐﺘﺒﺮ
 (١٩٨٥ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.

ﻓﺎﺑﯿﻮس ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزار اﻏﻮاﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮوش ﻓﺮاوردهھﺎی ﺧﻮﻧﯽ را ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﺒﺎزد.
آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺎ
رﻗﺎﺑﺖ
ھﺮو ﻣﯽﮔﻔﺖ دوﻟﺖ درﺻﺪد ﺑﻮد وﻗﺖ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮن ﺑﮫ ﻣﺮدم از دﺳﺖ ﻧﺪھﺪ !اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺎﺑﯿﻮس
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزار اﻏﻮا ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮوش ﻓﺮاوردهھﺎی ﺧﻮﻧﯽ را ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﺒﺎزد .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ھﻢ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺑﺮای ﮐﻢ ﻧﯿﺎوردن در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﯿﺐ ﺑﮫ زﻋﻢ ﺧﻮد از ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﺿﺮوری
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاوردهھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد!
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﻣﻨﺼﻮب ﻓﺎﺑﯿﻮس در دادﮔﺎه ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده ﻓﺮاﻧﺴﻮی
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در دادﮔﺎهھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﮐﯿﻔﺮھﺎی ﺳﺒﮑﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و
ﻧﺎﺑﺎوری ﻋﻤﻮﻣﯽ روﺑﮫرو ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم دادﮔﺎه ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده اوﻟﯿﻦ دادﮔﺎھﯽ در
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ در آن وزرای دوﻟﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺣﮑﺎم ،ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ ﺑﮫ دو ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل زﻧﺪان
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و دادﺧﻮاﺳﺖھﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی زﯾﺎدی ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺖ ﻓﺎﺑﯿﻮس اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد.

ﻓﺎﺑﯿﻮس در طﻮل دادﮔﺎه ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﮫ از ﻋﻤﻠﮑﺮد وزراﯾﺶ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد.
ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ روشھﺎی ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺧﻮن ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻓﺎﺑﯿﻮس در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده اﺳﺖ
و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﮭﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.وزرای ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎﺑﯿﻮس ﻣﺘﮭﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اطﻼع
از ﻓﻨﺎوری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺧﻮن اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را وارد ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ و ﯾﺎ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرت از ﯾﮏ ﮔﺮﻣﺎدھﯽ ﺳﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ.

ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن :ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮫﺟﺎی ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﻓﺘﺨﺎر اﻋﻄﺎ ﺷﻮد!

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﺎﺑﯿﻮس در طﻮل دادﮔﺎه و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﮫ از وزراﯾﺶ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﮭﺎ را از ارﺗﮑﺎب
ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺒﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺖ! اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺧﺎﻧﻮدهھﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺑﮫ ﺷﺪت آزار ﻣﯽداد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﺑﯿﻮس و ﻣﺪﯾﺮاﻧﺶ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺑﮫ
اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﻓﺘﺨﺎر اﻋﻄﺎ ﺷﻮد!

ﺗﺎﮐﻨﻮن  ١٢٥ﺑﯿﻤﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآوردهھﺎی ﺧﻮﻧﯽ آﻟﻮده ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.
اﯾﺮان
در
ﻓﺮاﻧﺴﻮی
آﻟﻮده
ﺧﻮنھﺎی
آﻣﺎرھﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮآوردهھﺎی ﺧﻮﻧﯽ آﻟﻮده ﻓﺮاﻧﺴﻮی در اﯾﺮان را ٣٠٠ﻧﻔﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.ﺑﺮاﺳﺎس
آﻣﺎر رﺳﻤﯽ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﯾﺮان ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  125ﺗﻦ از ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ،ھﭙﺎﺗﯿﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻮی در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآوردهھﺎی
ﺧﻮﻧﯽ آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس اﯾﺪز ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .درواﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﮭﻞاﻧﮕﺎری دوﻟﺖ ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ اوﻟﯿﻦ
ﺑﯿﻤﺎر اﯾﺪزی در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ١٨٠٠اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ در اﺛﺮ ﺧﻮنھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﮫ
ھﭙﺎﺗﯿﺖ و اﯾﺪز ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺮان در اواﯾﻞ دھﮫ  ٦٠از واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاوردهھﺎی ﺧﻮﻧﯽ از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﺮﯾﻮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﻮد .در
ﺳﺎل  ١٣٦٤ﻓﺮآوردهھﺎی ﺧﻮﻧﯽ آﻟﻮده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺮﯾﻮ در اواﯾﻞ دھﮫ  ٦٠ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ اﯾﺮان ﻓﺮوﺧﺖ.
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه از ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﮫ دردﻧﺎک را
در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺪا از ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻌﺮوف ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽھﺎﺳﺖ اﻣﺎ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ آن در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻌﺮوف اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .دﮐﺘﺮاﺣﻤﺪ ﻗﻮﯾﺪل ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﯾﺮان درﺑﺎره
وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ طﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻟﻮده ﺷﺪﮔﺎن ﺑﮫ اﯾﺪز ﮐﮫ
از طﺮﯾﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ﺳﺎل ھﺎی  ١٣٦١ﺗﺎ  ١٣٦٣اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد دوﺑﺎره ﻣﻄﺮح و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﭘﯿﻮﺳﺖ و رﻧﺞ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺪر دو ﺑﯿﻤﺎر ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾﺮوس اﯾﺪز آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺑﮫ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ».

ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار ﺧﻮنھﺎی آﻟﻮده ،دوﺳﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﺧﻮنﺧﻮار دارد.
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﻧﯿﺰدر ﺳﺎل  ١٣٨٧ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪهای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻋﻼم ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺮﯾﻮ اﻗﺪام
ﮐﺮد و در اداﻣﮫ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ و دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری وارد ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ ،ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺪام ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺴﺎرات ﺧﻮد را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﺧﻮد از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﯾﻮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﻣﺮﯾﻮ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ
اﻋﻼم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮده و ﺳﮭﺎم ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ.
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