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چکیده

انتشار مقالهای در مورد سرطانزابودن یك رقم ذرّت ترایخته مقاوم به علفکش راندآپ ،موجی از
هیاهو و تبلیغات بر علیه محصوالت تراریخته در دنیا را باعث شد .یکی از این امواج تبلیغاتی ،انشاار
یك ویدئو به نام «لحظهای از حقیقت» بود که نویسندگان آن مقاله در آن به بیان برخی از نتاای خاود
پرداخته و اینگونه نتیجهگیری مایکنناد کاه ایان رقام ذرت تراریختاه و باه طاور تلاویحی ،تماامی
محصوالت تراریخته دیگر قابلیّت ایجاد تومورهایی به بزرگی توپ بسکتبال در بدن انسان را داشاته و
از مقامات اتحادیه اروپایی درخواسات تجدیاد نظار در رادور مجاوز تولیاد ،رهاساازی ،واردات و
مصرف این قبیل محصوالت را دارند .دوبله و انتشار تا حدودی گساترده ایان يایلم باعاث تشاویش
اذهان عمومی شد که این مقاله در پاسخ بدان نوشته شده است .بررسی ارل مقاله نشان مایدهاد کاه
نژادی از موش که در این پژوهش مورد استفاده قرار گريته است ،مستعد ابتال به سرطان بوده و بادون
محصوالت تراریخته نیز در این نژاد تومور ایجاد خواهد شد .عالوه بر ایان ،اشاکاالتی از قبیال عادم
وجود تکرار در آزمایش و بدون آزمون آماری بودن نتای نیز بر اشکاالت این پاژوهش مایايزایاد .از
این گذشته ،نتای این پژوهش در همین شرایط هم مغشاوش باوده و برتارین اساتنتاج از نتاای ایان
پژوهش این است که ذرت تراریخته باعث پیشگیری از وجود سرطان میشود و یا حداقل ،اثاری بار
آن ندارد .با این وجود ،نویسندگان مقاله استنتاجهای غیرقابل قبولی مبنی بر قابلیات ایجااد توماور در
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اثر مصرف محصول ذرت تراریخته را دارند .منابع علمی بسیاری و از جمله مرجع ایمنی غذایی اروپا
سوال به وجود میآید که اهداف دوبلهکنندگان و منتشرکنندگان این ویدئو در ایران چیست؟
واژههاي کلیدي :ذرت تراریخته ،گروه سرالینی ،تومورزایی ،اشتباههای آزمایشی ،موش.

مقدمه

رسید (سارالینی و همکااران .)3103 ،پان از

سالهای متمادی است که انواع مختلفای از

چاپ این مقاله ،حجم عظیمای از مطالاب بار

محصاااوالت تراریختاااه پااان از گذرانااادن

علیه این محصوالت به رورت های گونااگون

آزمایش های دقیق معتبر مجامع علمی جراانی،

منتشر شد و بیان میکرد کاه مصارف طاوالنی

رهاسااازی ،کشاات و کااار و در نرایاات مااورد

مدت یکی از ایان محصاوالت ،باعاث ایجااد

مصرف قرار گريته اند بدون اینکه کاوچکترین

تومااور در مااوشهااا ماایشااود .یکاای از ایاان

مشکلی بارای انساان ،دام و محایط زیسات را

هجمااههااای تبلیغاااتی ،انتشااار يیلماای بااه نااام

باعث شوند .با این وجود ،متأسافانه برخای از

«لحظه ای از حقیقت» بود که در ایاران توساط

مخالفان این محصوالت بادون توجاه باه ایان

یك سازمان مردم نراد و غیردولتی ولی بهطاور

مااوارد هاار از گاااهی بااا تکاارار برخاای از

کامل غیرمارتبط باا محصاوالت تراریختاه باه

آزمایش های مربوط به ایمنی این محصاوالت،

يارساای دوبلااه شااد و تااا حاادودی در حجاام

ادعاهای تازه ای مطرح می کنند که هدف نرایی

وسیعی در بین خانوادههای ایرانی منتشر شاده

آنرا تشکیك در ایمنی مصرف این محصوالت

و باعااث ایجاااد تشااویش اذهااان عمااومی در

برای انسان ،دام و یا محیط زیست است.

خصوص سالمت مصرف این محصوالت شد.

در ماه سپتامبر سال  3103میالدی مقالاه ای

ياایلم «لحظااهای از حقیقاات» آنگونااه کااه

با عنوان "سمّیّت درازمدت علفکش رانادآپ

سازندگان آن بیان می کنند ،يیلمی بارای ارایاه

و یك ذرّت تراریختهی مقاوم به رانادآپ" در

نتای پژوهش هاایی اسات کاه باه سرپرساتی

مجلهی «سمیّت غذا و مواد شیمیایی» 0به چاپ

گیلز-اِریاك سِارالینی ،اساتاد زیسات شناسای

1

مولکولی در دانشگاه کائن نورماندی ،يرانساه،

Food and Chemical Toxicology
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این نتای را نپذیريت و مجله منتشر کننده این مقاله نیز ،در سال  3108مقاله را رد کرد .در نتیجه ،این

"مرتضوي« ،رسوایی دروغ» :نقدي بر فیلم «لحظهاي از حقیقت»"

تراریخته ی مقاوم به علف کش (رقم )NK603

زیستی را در بر گريته و در آن آزماایشهاایی

و علف کش راندآپ (هر دو ،سااخت شارکت

بر روی کبد ،ادرار و خون موشها انجام شاده

مونسانتو ،آمریکا) انجاام شاده اسات .بناا باه

است .باا ایان وجاود در يایلم يقاط نماهاای

ادعااای نویسااندگان پااژوهش مااذکور در یااك

نزدیك و تکراری از حدود  01نموناهی خاون

دورهی دوساله از سال  3101تا  3103و بارای

نشااان داده ماایشااود .در ياایلم ،روش اجاارای

پااژوهشهااا (بااه زعاام

آزمایش شرح داده نمی شود و يقط عنوان شده

نویسندگان مقاله) بار روی اثرهاای درازمادت

اساات کااه از ذرّت تراریختااهی مقاااوم بااه

محصوالت تراریخته بر روی مصرف کننادگان

علفکش رقم  NK603باه هماراه مقاداری از

انجام شاده اسات .باه نظار ایان نویساندگان،

خود علف کش برای تغذیه ماوش هاا اساتفاده

پژوهشهایی که بر روی اثرهای تغذیهای ایان

می شود .علت استفاده هم زمان از این دو عامل

محصوالت تاکنون انجام شاده اسات ،در یاك

اینگونه شرح داده میشاود کاه یکای از دیگار

دوره ی سه ماهه انجام شاده اسات (هاموناد و

نقاااای

پژوهشااای کاااه تااااکنون بااار روی

همکاران )3118 ،که این زماان باه نظار آنراا،

محصوالت تراریختاه انجاام شاده اسات ایان

کوتاه بوده و کايی نیست .در يیلم توضیح داده

است که در های پژوهشای هار دو عامال باه

میشود که خود شرکت مونسانتو از ایان ذرّت

رورت همزمان در نظر گريته نشده است.

برطاارف کااردن نقا

در تغذیه  31ماوش اساتفاده کارده اسات کاه

این يیلم به سرعت به بیان برخای از نتاای

آزمایشهای خون ،ادرار و بايت يقط بار روی

حارل از پژوهش می پردازد و بدون اشاره باه

 81موش انجام گريته است و این زمان و ایان

نتااای اراالی مناادرج در مقالااه ،تعاادادی از

تعداد موش برای ارزیابی نتای به های وجاه

موش های مبتال به اناواع تومورهاای شاکمی،

کايی نیست.

پستانی و غیره را نشان میدهاد .هامچناین باا
 ،گروه مذکور دسات

نشان دادن چند گراف پیچیده و بدون شرح یا

برای ريع این نواق

به انجام آزمایشهایی دوساله میزنند که آن را

حتی اشااره باه ارال نتاای  ،باه اثار بصاری

«دقیقترین پژوهشی مینامند که تاکنون در این

تومورهای بزرگی دل می بندد که اگر در انسان
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بر روی موشهای تغذیهشاده باا داناهی ذرّت

حوزه انجام شده است» و حداکثر پارامترهاای
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میبودند .در آخر نیز بیاان مایشاود کاه ذرّت

همچنین ،نیم دررد ( )%1/5علفکش راندآپ

تراریختااهی مقاااوم بااه علاافکااش بااه همااراه

نیز به رورت مستقیم باه آ

آشاامیدنی ایان

علفکش راندآپ موجب مرگ موشهای ماده

موشها ايزوده شده بوده است.

و برخی از موشهای نار در ایان آزماایش در

در پااژوهش تصااریح شااده اساات کااه

یااك دورهی دوساااله ماایشااود و ایاان اماار

موش هایی از نژاد «هارلن اسپراگیو-داولی» 3به

نشاندهندهی سرطانزا بودن ایان محصاول (و

مدت دو سال در ایان پاژوهش اساتفاده شاده

بهطور تلویحی ،تمامی محصوالت تراریختاهی

است .شصت موش نر و شصت موش مااده از

دیگاار) خواهااد بااود .در نرایاات از مقااامهااای

این نژاد در گروه های دهتایی با جیره های يوق

مسئول در اتحادیهی اروپا میخواهد کاه «ناور

مورد تغذیه قرار میگیرند ،به رورتی که نیمی

حقیقتی» که این نتای بر ابراماات موجاود در

از آنرااا در آ

آشااامیدنی جیاارهی خااود ،ناایم

مورد محصوالت تراریخته مایايکناد را ماورد

دررد علفکش راندآپ داشتهاناد .در نرایات

توجه قارار داده و در تصامیم خاود مبنای بار

میزان مرگ و میر و میزان تومورهاای موجاود

مجوز دادن باه کشات دو محصاول تراریختاه

در بدن این موشها مورد شمارش و ارایه قرار

ذرّت و سیب زمینی و واردات  32میلیون تنای

گريته است.

سویای تراریخته تجدید نظر کند.
ولي نتايج اين مطالعه از چه قرار است؟

برای نقد این يیلم ،ابتادا الزم اسات ببینایم

شکل یك در این پژوهش که در يایلم نیاز

که پژوهش مورد اشاره به چه راورت انجاام

به سرعت از آن عبور میشود ،میازان مارگ و

شده است؟

میر در موشهای نر و ماده را نشاان مایدهاد.
اصل پژوهش چه بوده است؟

نتای این مطالعاه در جادول  0خالراه شاده
است.

در ایاااان پااااژوهش ،از محصااااول ذرّت

نویسندگان از این پژوهش نتیجه میگیرناد

تراریخته ی رقم ( NK603مقاوم به علف کاش
راندآپ) در جیره ی غذایی موش ها باه میازان

Harlen Sprague-Dawley
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به وجود میآمدند باه بزرگای تاوپ بساکتبال

رفر 33 ،00 ،و  88دررد استفده شده اسات.

"مرتضوي« ،رسوایی دروغ» :نقدي بر فیلم «لحظهاي از حقیقت»"
جدول  -9خالرهی نتای حارل از مطالعهی سارالینی و همکااران ( )3103مبنای بار تعاداد مارگ و میار در  01ماوش

جیرهي غذایی حاوي :

مرگ و میر در نرها

 0/8درصد راندآپ

بدون راندآپ

 0/8درصد راندآپ

بدون راندآپ

رفر دررد ذرّت تراریخته

3

3

8

8

 00دررد ذرّت تراریخته

8

8

8

5

 33دررد ذرّت تراریخته

2

2

5

0

 88دررد ذرّت تراریخته

8

8

8

0

که ذرّت تراریختاه ماورد اساتفاده در جیارهی

موش ،بررسی چگونگی بروز سرطان در موش

غذایی موشها موجب سرطان و مارگ و میار

و بررسی راه های درمان سارطان و اساتفاده از

در موشها شده است و تمام تمرکز يایلم نیاز

نتای این پژوهش هاا در درماان سارطان هاای

بر همین مطالب است

انسانی بوده است و با این توضیح دیگر واضح
خواهد بود که در پژوهش مذکور از ایان ناژاد

چه ايرادي بر اين پژوهش و نتايج آن وارد

به رورت نادرست استفاده شده و باه عباارت

است؟

دقیق تر ،سوء استفاده شده است .مناابع علمای

نخست آنکه در این پاژوهش از ناژادی از

در واکنش به نتای مورد ادّعای همین پژوهش

موش (موسوم به نژاد هارلن اسپراگیو-داولای)

نشااان دادهانااد کااه باایش از  21تااا  22دررااد

استفاده شده است که نژاد آزمایشگاهی بسایار

موشهای نر و  32تاا  55درراد ماوشهاای

معرويی از ماوش اسات کاه مساتعدّ اباتال باه

ماده ی این نژاد در طول دورهی زنادگی خاود

سرطان بوده و این بدان معناست که ایان ناژاد

به رورت خودبخودی به یکی از انواع سرطان

به گونهای تولید شده است که بیماری سارطان

مبتال خواهند شد ( .)8بنابراین عجیاب نیسات

چااه بااا ذرّت تراریختااه و چااه باادون آن ،بااه

که در نتای این پژوهش ،موشهای مااده هام

رورت خود باه خاودی در ایان ناژاد ایجااد

بیشتر به سرطان مبتال شده و مردهاند.
بزرگ ترین اشتباهی که در این پژوهش رخ

خواهد شد! هادف از ایجااد چناان ناژادی در
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تغذیهشده با رفر 33 ،00 ،و  88دررد ذرّت تراریخته همراه با علفکش راندآپ در آ
مرگ و میر در مادهها

آشامیدنی موشها و بدون آن.
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همهی استنتاجهای به عملآمده در مقالاه زیار

مواد آزمایشی (آزمایششوندهها) بار دادههاا و

سوال خواهد ريت؛ چه اینکاه هار متخصّا

نتای آن آزمایش باید از عاملی به نام «تکارار»

بی طريی که مای خواسات چناین آزمایشای را

در آزمایش ها استفاده شود .این امر باه مفراوم

انجام دهد از نژادهاای عاادّی ماوش اساتفاده

آن است که در یك آزمایش آن عامل آزمایشی

می کرد (و پژوهش های متعدّد دیگری نیز به با

باید چند مرتبه به راورت همزماان و مساتقل

استفاده از موش های عادّی انجام شده اسات).

مورد آزمایش قرار گیرد و اثر نراایی آن عامال

از آنجا که هی یاك از پاژوهشهاایی کاه باا

با در نظرگريته شدن مجموعهی نتای حارال

استفاده از موش های غیرمستعدّ ابتال به سرطان

از آن در تکرارهای مختلف تعیین میشاود .در

انجام شده است ،منجر به کوچکترین مشاکلی

غیا

تکرار هر نتیجه ای که از یك آزمایش به

برای موشها نشده است و به این نکتاه حتای

دست آیاد تصااديی و غیرقابال اساتناد تلقای

در متن يیلم نیز اشااره مایشاود ،نویساندگان

می شود .در واقع يقاط زماانی بار نتاای یاك

تصاامیم بااه انجااام پژوهشاای بااا آن شاارایط

آزمااایش رااحه گذاشااته ماایشااود کااه در

گريتهاند .قابلیت ابتال به سارطان در ایان ناژاد

تکرارهای مختلف کم و بیش همان نتاای باه

بهخصوص از ماوش موضاوعی اسات کاه در

دست آید .با این وجود همانگوناه کاه گفتایم

ياایلم مااذکور کااوچکترین اشااارهای بااه آن

این سادهترین ارال پاژوهش علمای کاه هار

نمیشود و در ارل مقاله نیز باه ایان موضاوع

دانشااجویی آن را ماایدانااد در کمااال تعجااب

اشاره نشده است.

توسط یك «اساتاد» زیسات شناسای مولکاولی

دوما آزمایشهای این پژوهش بدون تکارار

رعایت نشده است! آیا میتوان بااور کارد کاه

انجام شده اسات .هار دانشاجوی رشاته هاای

استاد زیست شناسی مولکاولی دانشاگاه کاائن

مرتبط با پژوهش در علوم تجربای ،ریاضای و

نرماندی در يرانسه و یا یکی از همکااران وی

حتاای علااوم انسااانی ،و از جملااه رشااتههااای

این ارل علمی را نمیدانسته است؟

کشاورزی به خوبی میداند که در آزمایشهای

البته بدون تکرار انجام شدن ایان آزماایش

علمی برای پرهیز از اثرهای ناخواستهی ناشای

یك نتیجهی دیگار هام دارد و آن اینکاه ایان
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داده همین است .باا دانساتن هماین موضاوع،
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هست که باز هم هر دانشاجویی مایداناد کاه

از گروه شااهد (یعنای ماوشهاایی کاه ذرت

پژوهشها ،داده ها و نتایجی از این دسات کاه

تراریخته نخورده اند) به سرطان مبتال شده اناد!

ياقد استنتاجهای آماری هستند به های عناوان

و این یعنی اینکه اگر مای شاد باه ایان نتاای

قابل اساتناد ،علمای و درسات نخواهناد باود!

اعتماد کرد علایالقاعاده بایاد باه ایان نتیجاه

وجود آزمون های آمااری یکای از شارطهاای

می رسیدیم که ذرت تراریخته باعث جلوگیری

اراالی بررساای رااحت نتااای حاراال از

از بروز سرطان در موشهای نر مستعد ابتال به

پژوهش های علمی است .جالاب آنکاه نتاای

سرطان شده است!

این پژوهش به رورت نمودارهای آماری ارایه

 .3موشهایی که در غذای آنراا  88درراد

شدهاند! گویی که با نتای یك پاژوهش مبتنای

ذرت تراریختااه وجااود داشااته و بااه آ

آنرااا

بر علم آمار کاه اسااي یاك پاژوهش علمای

علفکش راندآپ نیز اضايه شده باوده اسات،

درست را تضمین می کند روبرو هستیم .آیا باز

از نظر بروز سارطان باا گاروه شااهد تفااوتی

هم می توان پذیريت که این گروه پژوهشی باا

نداشتهاند!
 .8وجود  1/5دررد علفکش رانادآپ در

علم آمار و استنباطهاا و اساتنتاجهاای آمااری
آشنا نباوده اناد؟ آیاا ایان اشاتباه هاا تصااديی

آ

هستند؟

 00دررد غاذای آنراا ذرت تراریختاه باوده،

در نرایاات اینکااه ،دق ات در همااین نتااای

آشامیدنی موشهای نر مورد آزماایش کاه

باعث شده است که در مقایسه باا شااهد (کاه
آشامیدنی آنرا ياقد علف کش بوده اسات)

منتشاار شااده از سااوی ساارالینی و همکاااران

آ

( )3103باار روی همااین مااوش هااای مسااتعدّ

کمتر به سرطان مبتال شوند!

سرطان هم نکاات جالاب تاوجری باه دسات

 .8وجود علف کش در موش های ماده و نر

میدهد که نویسندگان به عمد و به ساادگی از

که در جیرهی آنرا ذرت تراریخته نبوده اسات،

کنار آن عبور میکنند.

موجب ايزایش مرگ و میر در جیاره ی بادون
علفکش نشده است .یعنی این علفکاش باه

 .0بر اساي جادول شاماره  0ایان مقالاه،

تنرایی باعث ایجاد سرطان بیشتر نشده است.

موش های ناری کاه در غاذای آنراا  33و 88
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آزمایش به کلی ياقد یك «آزمون آمااری» هام

دررد ذرت ترایخته وجود داشته است ،کمتار
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توضیح نمی دهند که چرا ماوشهاایی کاه ناه

متعدد وارد بر آن را گوشزد کردهاند و نتاای و

ذرت تراریختاااه خاااوردهاناااد و ناااه در آ

استنتاجهای عجیاب آن را ماردود دانساتهاناد.

آشامیدنی آنرا علف کش وجود داشته است باه

اندکی جستجو در منابع علمی (بهعناوان مثاال

سرطان مبتال شده و میمیرند؟

منبع شماره  ،)0بایاعتبااری ایان نتاای و باه
عبارتی دروغگویی دانشمندنمایانی که بر مبنای

اين نتايج به چه معناست؟

ارایهی آمارهای کذ

ساعی در يریاب ايکاار

این نتای نشان میدهد که استنتاج به عمال

عمومی داشتهاند را بر مال خواهاد سااخت .از

آمده توسط نویسندگانمقاله و تریهکنندگانيیلم

میان خیل عظیم این مراجاع علمای ،باه عماد

مبنی بر سرطانزا بودن ذرت تراریخته بیشتر به

مرجع ایمنی غذایی اتحادیاهی اروپاا)3103( 8

یك سلیقه شبیه است تا یك استنتاج علمی.

را به عنوان مثال ذکر میکنایم کاه در بررسای

اشکاالتی که به مقالهی مذکور وارد است و

ایاان مقالااه و مسااتندات سااازندگان آن ضاامن

به برخی از آنرا اشاره شد ،از حد اشاتباههاای

اشاره به اشکاالت متعدد اجرای این پاژوهش،

علمی رایا بسایار يراتار اسات .باه عباارت

از جملااه نااژاد مااورد اسااتفاده و تعااداد اناادك

دقیقتر ،دانشمندنمایانی در رادد آن باودهاناد

موشهای به کاار ريتاه در آن و اساتنتاجهاای

تا با جعل نتای در یك مقالهی به ظاهر علمی،

بی ارزش آن ،ایانگوناه نتیجاه مایگیارد کاه:

خوراك ماشین های تبلیغااتی ينااوری هراساان

«مقاله ی مذکور ياقد کیفیّت علمای الزم بارای

برای بدنام کردن يناوری زیساتی و گریزانادن

اثبات عدم ایمنی ذرّت ترایختاه و علافکاش

کشورهای جران سوم از این يناوری پیشاريته

راندآپ است .به همین دلیل این مقاله اثری در

(و در نتیجه ،حفظ برتری علمی اساتعمارگران

ارزیابی های مرجع ایمنی غذایی اروپا در مورد

دنیای مدرن) را يراهم آورند.

راندآپ ندارد و این مرجع نیاازی باه بررسای
مجدد ذرّت تراریختهی  NK603نمیبیند ».این

واکنش منابع علمي به اين نتايج

مرجااع بااه ساارالینی و همک ااران وی توراایه

منابع علمای متعاددی از تماام کشاورهای
European Food Safety Authority, EFSA
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 .5هم چنین نویسندگان و تریه کنندگان يیلم

جران مقالهی مذکور را نقد کارده و اشاکاالت
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ارایه کنند ،که این امر به طور رریح به معناای

پااژوهش سراساار دزوغ و دسااتاویز قاارار دادن

آن است کاه در ایان مقالاه مادارك و دالیال

شعار آزادی اطالعات و «دانساتن ،حاق ماردم

علمی وجود نداشته است.

است» ،هیااهوی وحشاتناکی در جراان باه راه

عالوه بر این ،مجلهی منتشارکنندهی مقالاه

انداخته بودند که يیلم «لحظاه ای از حقیقات»،

به دنبال ايازایش انتقاادات علمای نسابت باه

تنرا یك نمونه از آن است .با وجود همهی این

محتوای این مقاله ،ابتدا باه نویساندگان مقالاه

موارد ،سرالینی باا لجاجات حاضار نشاد کاه

پیشنراد کرد که مقاله ی خود را پن بگیرناد و

نسبت به پن گريتن مقاله و ادعای خود اقدام

پن از استنکاف سارالینی و همکااران از ایان

کند .این است که در کمال تاسف ،هامناوا باا

امر ،سردبیر مجلهی ياوق در تااریخ  3آذرمااه

ماااادام روالن کاااه گفااات« :ای آزادی! چاااه

 33 ( 0853نااوامبر  )3108یعناای حاادود یااك

جنایتها که به نام تو نمیکنند!» بایاد بگاوییم

سال پن از انتشار ،رسماً مقالهی ماذکور را رد

که« :ای حقیقت! چه دروغهاا کاه باه ناام تاو

کرده و آن را از درجاهی اعتباار سااقط اعاالم

انتشار نمیدهند!»
از این گذشته ،اینك به طاور کامال واضاح

کرد (.)8

است که چنتهی بایمایگاانی کاه در جراان و
پايان ماجرا :رسوايي دروغ

ایران عَلَام ينااوری هراسای و عِلام ساتیزی را

اکنون که عیار این به ارطالح «دقیاقتارین

برايراشته اند ،تا چه اندازه خالیست و به چناان

پژوهشاای کااه در زمینااهی ایمناای محصااوالت

نتااای مغشوشاای تااا آن حااد دلخوشااند کااه

تراریختااه انجااام شااده و حااداکثر پارامترهااای

امکانات ملی را که بایاد در خادمت پیشاريت

زیستی را در بر گريتاه اسات» باهطاور کامال

علمی و توسعهی ملی قرار داده شاود ،رارف

شده است ،انتظار میريت کاه اظراار

دوبله و انتشار يیلمی میکنند که دروغ بزرگای

نظر مراجع علمی متعدد در جران مبنای بار رد

را به نام حقیقات جاار مایزناد! و الحاق کاه

نتااای و اسااتنتاجهااای آن ،پایااانی باشااد باار

«الغَریقُ یَتَشَبَّثُّ بِکُلِّ حَشیشٍ»؛ و می بینایم کاه

ادعاهااای ساارالینی و گااروه پژوهشاای وی،

آنان که بادون ابار هام مایبارناد ،باا داشاتن

مشخ
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میکند که برای ادعاهای خاود شاواهد علمای

حامیان مالی آنرا و ايرادی که با استناد به ایان
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و البته اثرگذار بر اياراد

نمیاندازند و چاه کااههاا کاه باه کاوه مبادل

ياقد اطالعات عمیق علمای ،اساتفاده کارده و

نمی کنند تا مردمای را از حاق برخاورداری از

هزینه های هنگفت ایان کاار را از کجاا تماین

يناوری روز و مورد نیاز خود منصرف سازند.

می کند؟ و از پخاش ایان يایلم در باین زناان

و باز هم جاای ایان پرساش باقیسات کاه

خانااهدار ،مصاارفکنناادگان و حتاای مساائولین

اکنون کاه طشات رساوایی ایان دروغ از باام

کماطالع چه هديی را دنبال میکند؟ و آیا ایان

آزادی اطالعات بر میدان علم و داناش ايتااده

کار ،موجب به حاشیه راناده شادن معضاالت

است ،چه دستهایی و با چه اهدايی در داخل

ارلی زیستمحیطی کشور مانناد بحاران آ ،

کشور با دوبله يیلم «لحظاه ای بار حقیقات» و

بحران آلودگی هوا ،در معار

قارار

انتشار آن ،سعی در بازنشر و تداوم این يریاب

گريته شدن گونه های ناادر و از جملاه کشاته

داشته و دارند؟ آیا طنین این رسوایی به گوش

شدن  5قاالده پلناد در  5مااه ابتادایی ساال

آنان نرسیده است؟ و چه زیبا و درست يرماود

 ،0853و ده ها معضل دیگر نخواهد شد؟ و در

خداونااد ساابحان کااه« :أَمْ لَرُامْ آذَاني یَسْامَعُونَ

نرایت اینکه سود این تبلیغات سوء کاه باعاث

بِرَا»8؟

بحااران امنیّاات غااذایی ،واردات  08میلیااارد

انقارا

و باید ايزود که ،آیا مسئولین نظارتی کشور

دالری محصوالت کشاورزی در ساال  0850و

در وضوح ررف منابع مالی برای پیشگیری از

از جملااه واردات باایش از  5میلیااارد دالری

توسعه يناوری زیستی در کشاور و در نتیجاه،

محصااوالت تراریختااه ماایشااود ،نصاایب چااه

اسااتمرار واردات محصااوالت حاراال از آن

کسانی خواهد شد؟

تردید دارند؟ آیا نبایاد معلاوم شاود کاه یاك
سازمان مردمنرااد و غیردولتای کاه باا ادعاای
توسعهی روستایی و عشایر يعالیت مایکناد و
ارتباطات گستردهی بین المللی هم دارد ،چرا و
با چه انگیزهای و از کدام منابع بارای بازتولیاد
4
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کوچكترین لکهی ابری ،چه سیلها که باه راه

این يیلم سراسر کذ
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