�ﺳﻢ ﮔﻼ�ﻔﻮﺳﯿﺖ� ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪ

ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮار�ﺨﺘﻪ :اﻣﯿﺪوار�ﻢ �ﺟﻨﺎ�ﺘﻬﺎی ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ�
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻓﺎش ﺷﻮد  +ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﺒﺮ 1214072 :ﺳﺮو�ﺲ :اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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دادﮔﺎه ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ در دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دادﮔﺎه اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ :اﻣﯿﺪوار�ﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دادﮔﺎه ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺪ و ﺟﻨﺎ�ﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ
ﻓﺎش ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺗﺴﻨﯿﻢ �ﭘﻮ�ﺎ�؛ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ �ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮ�ﮑﺎﯾﯽ ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ� ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه در ﺗﺎرﯾﺦ  15اﮐﺘﺒﺮ  2016ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  24ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺟﺎری در دادﮔﺎه ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻪ در ﻫﻠﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
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 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ،
ﮐﺸﺎورزان و ﺑﺮﺧﯽ د�ﮕﺮ از ﺷﺎﮐﯿﺎن آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر �ﺎﺳﺦ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ دادﮔﺎه ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﻒآراﯾﯽ و دادن ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؛ دادﮔﺎه ﻣﺬﮐﻮر و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در روزﻫﺎی  14ﺗﺎ  16اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎ�ﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را
ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دادﮔﺎه در روز ﺷﻨﺒﻪ 15 ،اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ اﯾﻦ دادﮔﺎه از ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺻﺒﺢ آﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮد؛
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺷﺪ� ،ﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﮔﻼ�ﻔﻮﺳﯿﺖ ﺑﻮد؛ ﮔﻼ�ﻔﻮﺳﯿﺖ ﻋﻠﻒﮐﺶ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻔﻬﺎی ﻫﺮز ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﻠﻔﻬﺎی ﻫﺮز ﭘﻬﻦﺑﺮگ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻋﻠﻔﻬﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ و
زراﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ در ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻻﺋﻠﯽ
دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آن ﺑﺎرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻢ�ﺎﺷﯽ ﮔﻼ�ﻔﻮﺳﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت �ﻌﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮار�ﺨﺘﻪ را در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در اﯾﻦ دادﮔﺎه اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮشﺑﯿﻦ و
اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دادﮔﺎه ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺪ و ﺟﻨﺎ�ﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ
ﻓﺎش ﺷﻮد؛ از ﻃﺮﻓﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن دار�ﻢ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ� ،ﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺸﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮار�ﺨﺘﻪ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
of 4 1

�ﺲ از اﻇﻬﺎرات اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺳﺎﺑﯿﻦ ﮔﺮاﺗﺎﻟﻮپ ) (Sabine Grataloupﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت
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 ﮔﻼ�ﻔﻮﺳﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﮐﺮدم ،داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﮔﺮاﺗﺎﻟﻮپ اﻓﺰود :ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را در دوران ﺑﺎرداری ﺧﻮد روزی  700ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺌﻮ،
�ﺴﺮم ،ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯾﻬﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎدرزادی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎ�ﺪ؛ �ﺲ از ﺗﻮﻟﺪ �ﺴﺮم ﺑﯿﺶ از  50ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ روی وی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
اﻣﺎ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺸﺪ ،او اﻵن  9ﺳﺎل دارد و ﺗﻨﻔﺲ او از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮراﺧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪروی ﮔﻠﻮ�ﺶ ﻗﺮار دارد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﻦ ا�ﻨﺠﺎ
ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم را آﮔﺎه ﮐﻨﻢ و از ﺟﻨﺎ�ﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻦ دﭼﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ،ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ ﻟﯿﺘﺰﻧﺒﻮرگ )� (Timothy Litzenburgﮑﯽ از وﮐﻼی ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ دادﮔﺎه و ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه
ﺑﯿﺶ از ﻫﺰاران آﻣﺮ�ﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد ا�ﻨﮑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮار�ﺨﺘﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻠﯽ ﺑﻪﻧﻔﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺟﻠﻮ ﻣﯽاﻧﺪازد اﻣﺎ ﻧﺒﺎ�ﺪ ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺮدم را ﻓﺪای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺮد.
�ﺲ از اﻇﻬﺎرات ﻟﯿﺘﺰﻧﺒﻮرگ� ،ﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻨﮕﻼدﺷﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﻓﺮ�ﺪا آﺧﺘﺮ ) (Farida Akhterدرﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت و ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮار�ﺨﺘﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرش ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻔﻮذ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﻮد�ﻢ؛ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و
ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ را ﺗﺨﺮ�ﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ�ﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ داﻧﺶ ﻗﻄﻌﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮار�ﺨﺘﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪها�ﻢ ﻟﺬا ﻧﺒﺎ�ﺪ
از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :در اﺑﺘﺪا ﻗﺼﺪ داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ
دوﻟﺖ در راﺑﻄﻪﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ا�ﻨﺠﺎ آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی
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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