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دادگاه محاکمه بینالمللی شرکت مونسانتو در دادگاه الهه کشور هلند برگزار شد؛ قربانیان این شرکت در دادگاه اعالم
کردند: امیدوار�م که نتایج این دادگاه، شرکت مونسانتو را به نابودی بکشد و جنا�تهای این شرکت برای تمامی مردم دنیا

فاش شود.

 با تشکیل�شرکت آمر�کایی مونسانتو��؛ محاکمه بینالمللی پو�ابه گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران تسنیم �
 در هلند انجام شد.دادگاه شهر الهه مهر ماه جاری در 24 برابر با 2016 اکتبر 15جلسه دادگاه در تاریخ 

این دادگاه برای رسیدگی به تخلفات این شرکت در زمینه حقوق بشر، جنا�تهای انسانی و تخر�بهای ز�ستی تشکیل شد؛
در این دادگاه تعدادی از قضات بزرگ و برجسته برای بررسی شهادتهای برخی از قربانیان محصوالت شرکت مونسانتو،
ارائه مدارک و شواهد عینی به  با توجه  و از شرکت مونسانتو  از شاکیان آن حضور داشتند  کشاورزان و برخی د�گر 

خواستار �اسخ شدند.

همزمان با تشکیل این دادگاه، گروههای مردمی مخالف مونسانتو نیز شروع به صفآرایی و دادن شعارهایی علیه این
 اکتبر سال جاری در شهر الهه کشور هلند برگزار16 تا 14شرکت کردند؛ دادگاه مذکور و تشکلهای مردمی در روزهای 

شد.

برگزاری این دادگاه بهصورت آنالین در برخی از رسانههای کشور هلند به نما�ش گذاشته شد و مردم توانستند آن را
بهصورت آنالین مشاهده کنند.

شنبه،  روز  در  دادگاه  از ساعت 15نخستین  دادگاه  این  برگزار شد؛  جاری،  سال  اکتبر  بهکار کرد؛8:30  آغاز  صبح   
گال�فوسیت علفکشنخستین موضوعی که در این دادگاه مطرح شد، �ک ترکیب شیمیایی بهنام گال�فوسیت بود؛ 

سیستمیک برای کنترل علفهای هرز بهویژه علفهای هرز پهنبرگ ساالنه و علفهای شناخته شده برای محصوالت باغی و
زراعی در سراسر جهان است.

مدیران و مسئوالن شرکت مونسانتو در جلسه دادگاه از این ترکیب شیمیایی و استفاده از آن در کلمبیا با ارائه دالئلی
قرار تعرض  مورد  از طریق سم�اشی گال�فوسیت  بارها  آن  سازمانهای  و  که مردم  کلمبیا کشوری است  دفاع کردند؛ 

گرفتهاند.

در ابتدای این دادگاه برخی از کشاورزانی که این محصوالت �عنی محصوالت ترار�خته را در انبارهای خود نگهداری
اعالم کردند:  دادگاه  این  در  این محصوالت محسوب میشدند،  قربانیان  از  بهنوعی  و  ومیکردند  خوشبین  بسیار 

امیدوار هستیم که نتایج این دادگاه، شرکت مونسانتو را به نابودی بکشد و جنا�تهای این شرکت برای تمامی مردم دنیا
 از طرفی اطمینان دار�م که اعتراضات مردمی، �ک مبارزه تمامعیار برای تسخیر زمینهای کشاورزی و کشتفاش شود؛

محصوالت ترار�خته را در بر خواهد داشت.
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) گراتالوپ  سابین  بهنام  این گروه، شخصی  اظهارات  از  از محصوالتSabine Grataloup�س  استفاده  بهدلیل  که   (
شرکت مونسانتو در دوران بارداری خود، �سرش دچار مشکل شده است، در جا�گاه شاکیان حضور �افت؛ وی گفت: �سر
من در حال حاضر دچار بیماری نای و مری است؛ پزشکان دلیل این ناهنجاری نای و مری �سرم را وجود برخی از مواد

در گال�فوسیت که بنده مصرف کردم، دانستهاند.

 میلیلیتر استفاده میکردم که موجب شد تئو،700گراتالوپ افزود: من این محصول را در دوران بارداری خود روزی 
 عمل جراحی روی وی انجام گرفت50�س از تولد �سرم بیش از �سرم، با ناهنجاریها و مشکالت مادرزادی به دنیا بیا�د؛ 

 سال دارد و تنفس او از طریق سوراخی که بهروی گلو�ش قرار دارد، انجام میشود؛ من ا�نجا9اما کارساز نشد، او اآلن 
 که مردم بیشتری به مشکل من دچار نشوند.هستم تا مردم را آگاه کنم و از جنا�ات شرکت مونسانتو جلوگیری کنم

) �کی از وکالی حاضر در این دادگاه و نما�ندهTimothy Litzenburgدر ادامه این جلسه دادگاه، تیموتی لیتزنبورگ (
ا�نکه با وجود  کرد:  اظهار  مونسانتو دچار مشکالتی شدهاند،  توسط محصوالت شرکت  که  آمر�کایی  هزاران  از  بیش 

 اما نبا�د سالمتمحصوالت ترار�خته از نظر اقتصادی و ملی بهنفع کشورهاست و آنها را در این زمینهها جلو میاندازد
مردم را فدای این مسائل کرد.

)  درباره مشکالت و خطراتی کهFarida Akhter�س از اظهارات لیتزنبورگ، �ک شخص بنگالدشی بهنام فر�دا آختر (
محصوالت ترار�خته و بهویژه محصوالت شرکت مونسانتو برای کشورش به وجود آورده، گفت: متأسفانه ما در چند سال

 این محصوالت سالمت انسان را به خطر میاندازند واخیر شاهد نفوذ محصوالت شرکت مونسانتو در کشور خود بود�م؛
ما معتقد�م که هنوز به دانش قطعی در مورد محصوالت ترار�خته نرسیدها�م لذا نبا�دمحیط ز�ست را تخر�ب میکنند؛ 

از این محصوالت استفاده کنیم.

وی افزود: در ابتدا قصد داشتیم این محصوالت را در کشور خود ممنوع کنیم اما متأسفانه شرکت مونسانتو توانست با
من امروز به ا�نجا آمدهام تا بتوانم با ارائه مدارکی به نابودیدولت در رابطههای مخفی این ممنوعیت را لغو کند؛ 

شرکت مونسانتو کمک کنم.

در ادامه این دادگاه، افراد و قربانیان بسیاری علیه شرکت مونسانتو شهادت دادند و تحقیقات برای بررسی بیشتر این
شرکت همچنان ادامه دارد. 
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