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محمدهادی اینانلو  |   کارگردان
نویسنده: مهدی اسدزاده

گونـه ی هنـرِی صـرف نیسـت. همـه مستندسـازها  مسـتند همیشـه یـک 
مستند رو صرفًا به عنوان یک قاب برای ثبت هنرمندانه ی یک واقعیت 
مبـارزه ی  ابـزار  مسـتند  فیلـِم  کارگردان هـا،  از  خیلـی  بـرای  نمی بینـن. 
رو  باهـاش  دارن  سـعی  کـه  چراغـه  یـه  مسـتند،  اون هـا  بـرای  فرهنگیـه. 
کـه  یکی هـا نـور بنـدازن. می خـوان بیننده هاشـون رو بـه جایـی برسـونن  تار

که میشه دنیا رو تغییر بدن. بلند شن. می خوان تا اونجا 
محمـد هـادی اینانلـو نمونـه ی کامـل این جـور مستندسازهاسـت. هـر جـا 
که فکر می کرده تغییِر یه واقعیت به نفع هموطن هاشه، هر بار یه واقعیت 

کرده؛ کرده و اون واقعیت رو نقد  نگرانش می کرده، دوربینش رو روشن 
یه زمان، طرح تحول سالمت؛

یه زمان، توافق هسته ای؛
حاال هم ... .

رو  پیرامونشـون  ناخـوِش  موفـق میشـن دنیـای  اون  مثـل  آدم هایـی  یعنـی 
کنن؟ عوض 
باید ببینیم!
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خوردنی های نابودگر
محمدهـادی اينانلـو، کارگـردان مسـتند »بذرهای نابودی« در گفـت و گو با روابط عمومی 
جشنواره تلويزیونی مستند از توليد اين اثر با موضوع محصوالت کشاورزی تراريخته خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی جشـنواره تلويزیونی مسـتند، محمدهادی اينانلو درباره مسـتند 
»بذرهای نابودی« گفت: من کارم قبال توليد مستندهای کوتاه بود که به صورت ميان برنامه 
در برنامه تلويزیونی ثريا پخش می شد. مستند »بذرهای نابودی« هم در اصل، متشکل از 
چند مستند کوتاه است که به هم متصل شده اند و موضوعات را به صورت مجزا بررسی 

کرده اند و به يک نتيجه رسيده اند.

محمدهادی اینانلو
نویسنده:
سهیل  محمودی



کمان
شماره هشتم، آبان ماه 1396

۷

محصـوالت  مـورد  در  اینانلـو 
گفـت:  تراریختـه  کشـاورزی 
محصـوالت تراریختـه را می شـود از سـه 

جنبه بررسی کرد:
اول بخـش سـالمت فـردی و تاثیـری 
که تراریخته بر روی سـالمتی انسان دارد 
کـه البتـه ایـن محصـوالت هنـوز  بـر روی 
اسـت.  نشـده  بالینـی  آزمایـش  انسـان، 
محصوالت کشـاورزی، تحت تاثیر سه 
عامـل خارجـی بـا مشـکل رشـد مواجـه 
هـرز،  علف هـای  شـامل  کـه  می شـوند 
کـه  آفـات و آب و هواسـت. بـرای ایـن 
اثـِر ایـن سـه عامـل در رشـد محصـوالت 
کشـاورزی از بیـن بـرده شـود، محصـول 
ژنتیکـی  دسـت کاری  کشـاورزی 
کتری  می شـوند. مثـال یک ژنـی از یک با
گیـاه  گیـاه می شـود تـا آن  خـارج و وارد 
درمقابـل آفت هـا مقاوم شـود. خب این 
کـه  گیـاه، سـمی تولیـد می کنـد  ژن در 
آفت هـا را از بیـن می بـرد؛ در ایـن حالت 
کارخانـه،  گیـاه درسـت مثـل یـک  ایـن 
مـدام در حـال تولیـد سـم اسـت کـه این 
و  آسیب زاسـت  طبیعـت  بـرای  هـم 
روش  ایـن  مدافعـان  انسـان.  بـرای  هـم 

کشاورزی مدعی هستند که این سم ها 
در محیط اسیدی معده از بین می روند، 
ولی آسیب های این محصوالت از لب 
و دهان شروع می شود و تا به معده برسد 

ادامه دارد.
دوم،  بحـث  کـرد:  اضافـه  اینانلـو 
کـه مـا  بحـث اقتصـاد و تجـارت اسـت 
در مسـتند، کشـور هند را مثال می زنیم 
کـه کشـت پنبه بـه صـورت وسـیع در آن 
سـال  چنـد  طـی  در  می گیـرد.  صـورت 
کشـت پنبـه ی تراریختـه، ضررهـای  بـا 
وارد  هنـدی  کشـاورزان  بـه  بسـیاری 
در  دیـد.  خواهیـد  مسـتند  در  کـه  شـد 
نهایـت ایـن مسـئله بررسـی می شـود که 
ایـن  از  بین المللـی  سـازمان های  چـرا 

محصوالت حمایت می کنند؟!
بـه  نابـودی«  »بذرهـای  مسـتند 
و  سـلیمی زاده  هـادی  تهیه کنندگـی 
تولیـد  اینانلـو  محمدهـادی  کارگردانـی 
شده است و با پذیرفته شدن در سومین 
در  مسـتند  تلویزیونـی  جشـنواره  فصـل 
تاریخ هشـتم آبان، سـاعت 20 در قالب 
برنامه تلویزیونی جشنواره مستند روی 

آنتن شبکه مستند رفته است.
پوستر  فیلم مستند
»بذرهای نابودی«
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ایـن  در  مسـتند«!  »سـینمای 
کنـار  کلمـه مسـتند در  عبـارت، 
کلمـه سـینما اعتبار مـی یابد و ایـن واژه ی 
کـه بـه تصویـر، ارزش هنـری  سینماسـت 
مسـتند  کلمـه  کـه  ایـن  کمـا  می دهـد. 
می توانـد بـه هـر چیـزی اطـالق شـود ولـی 

سینما نباشد. 
مدیوم »شعر«، قالب ها و انواع مختلف 
دارد و می تـوان در ایـن گونـه ی ادبـی، اثری 
کالسیک یا سپید یا نیمایی را تحت عنوان 

»شـعر« مطالعه کرد، اما تنها ادعا و کاربرد 
کافی نیسـت.  این عنوان برای شـعر بودن 
شـعر  یـک  نقـد  و  تحلیـل  در  منتقدیـن 
کنکاش هایشـان  ممکـن اسـت در پایـان 
تازه برسند به ابتدایی ترین سوال ممکن، 
و ایـن کـه آیـا آن اثـر نمونـه، بـه شـعر رسـیده 
است یا نه؟ مخاطب، تحلیل گر، منتقد، 
آن  شـاعرانگِی  در  شـاید  بررسـی  از  پـس 
کـه ایـن رویکـرد در  اثـر دچـار تردیـد شـوند 
سـینما نیـز صـدق می کنـد. بـه راسـتی آیـا 

انتقادی شبه سیاسی 
زی ! بر کشاور

نقدی بر فیلم »بذرهای نابودی« ساخته محمد هادی اینانلو
نویسنده: رحیم ناظریان
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همه ی فیلم ها ارزش اطالق عنوان سینما 
را دارند؟ متنی که داستانی روایت می کند 
الزاما نمی تواند لقب داستان بگیرد. مهم، 
زبان آن مدیوم است و بیانی که مولف به 

آن اشراف دارد. 
بسـیار  چالـش  مسـتند،  سـینمای  در 
ظریفـی وجـود دارد کـه کار تفکیـک اصـل 
از فـرع را مشـکل می کنـد. مسـتند بـودن، 
سـینما بـودن، هنـر بـودن، هـر کـدام بحثی 
نظریـه ی  سینماسـت.  دربـاره  عمیـق 
از یـک سـو می توانـد  گـذر زمـان  فیلـم در 
هـر اثـر تصویـری را بـا ادلـه، تحـت عنـواِن 
فیلـم معرفـی کنـد و از سـوی دیگـر همیـن 
نظریـه فیلـم می تواند همـان اثـر را از حیطه 
اطـالق  بـرای  َوقعـی  و  خـارج  فیلمیـک، 

کلمه »سینما« به آن ننهد. 
»فیلـم بـه عنوان هنر« چالشـی سـخت 
سـینمای  و  اسـت  نام گـذاری  ایـن  بـرای 
گونه هـای  مسـتند، چالشـی سـخت تـر از 
دیگـر اسـت چـرا کـه معیارهـای فیلمیـک 
معیـار  قوانیـن  شـدت  بـه  گونـه،  ایـن  در 
بـه  قوانیـن منحصـر  و  پـا می گـذارد  زیـر  را 
تفـاوت  حـال،  ایـن  بـا  می سـازد.  را  خـود 
گونـه مسـتند یعنـی سـینمای  و درک دو 
مسـتند و مسـتند تلویزیونـی را نیـز نبایـد از 

خاطـر بـرد. برخـی از مسـتندها خاصـه بـا 
عنـوان تلویزیون قرابـت دارند و معیارهای 
گرچـه  می سـازند.  را  خـود  بـه  مختـص 
»سـینما  حـال  همـه  در  نـرود  یادمـان 

سینماست«.
نمی تـوان معیاری دقیق و حتمی برای 
مستند تلویزیونی ترسیم کرد اما در تاریخ 
فیلـم، مسـتندهایی کـه بـا سیاسـت های 
کلی تلویزیون و نیازهای آن تولید شـدند، 
بـه  منحصـر  روشـی  ایجـاد  بـه  ناخواسـته 
بـا  مسـتندهایی  یافتنـد.  دسـت  خـود 
شکل های ساده و البته اطالعات محور. 
مسـتندهایی کـه غالبـا با کمتریـن ذوق و 
سـلیقه، صرفـًا به انتقـال و ارائـه اطالعات 
دربـاره موضوعـات مختلـف می پردازنـد و 
البتـه در جایـگاه خـود و از برخـی جهـات 

دارای ارزش هستند.
مسـتند »بذرهـای نابـودی« مسـتندی 
تلویزیونـی،  دهنـده،  اطالعـات 
مصاحبه ای، آرشـیوی، علمی و... درباره 
بحرانی خاموش، تحت عنوان کشاورزی 
تمـام  مجمـوِع  البتـه  و  اسـت  تراریختـه 
کـه می توانـد اثـری را  قابلیت هایـی اسـت 
خالی از وجوه حسی مخصوص به سینما 
کند. نه این که در تاریخ سینمای مستند، 

مستند »بذرهای 
نابودی« مستندی 
اطالعات دهنده، 

تلویزیونی، 
مصاحبه ای، 

آرشیوی، علمی 
و... درباره بحرانی 

خاموش، تحت 
عنوان کشاورزی 

تراریخته است.
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فیلم هایـی قابـل توجـه بـا اسـتفاده از همه 
موارد یاد شده، وجود نداشته باشد، بلکه  
کنـار هـم بـه  ایـن عناصـر و قابلیت هـا در 
کمـی سـاده انگاری، آرام آرام وجـه  همـراه 
کمرنـگ و وجـه خبـری،  سـینمایی اثـر را 
گزارشی و اطالعاتی آن را برجسته می کند.
ک   سـادگی چیست؟ کلمه ای خطرنا
کـه تعبیـر پیچیـده و فریبنـده ای  در هنـر 
انتزاعـی اش  سـاحت  در  سـادگی  دارد. 
مینی-مالیسـتی  هنـر  در  کـه  سـادگی  یـا 
از  حاصـل  سـاده انگاری  بـا  داریـم  سـراغ 
عـدم وجـود خالقیـت، بـه صـورت آشـکار 
هنـر،  تاریـخ  مطالعـه  عـدم  دارد.  تفـاوت 

گاهـی  عـدم کنـکاش در تئـوری، فقـدان آ
از هنر مدرن و جریان های هنری می تواند 
هنـِر  دریافـِت  توهـِم  دچـار  را  مخاطـب 
سـاده در فرمت سـاده انگارانه نماید، کما 
ایـن کـه بی پیرایگـی هنـری به عمد سـاده 
کـه سـاده  شـده، تنهـا پـس از خلـق اسـت 
می نمایـد و فرآینـد تولیـد آن ممکن اسـت 
داشـته  را  خـود  خـاص  پیچیدگی هـای 

باشد. 
نابـودی«  »بذرهـای  دیـد  بایـد  حـال 
سـادگی  می بـرد؟  بهـره  سـادگی  کـدام  از 
اسـت  انتزاعـی  تفکـر  یـک  حاصـل  کـه 
برخـورد  حاصـل  کـه  سـاده انگاری  یـا  و 
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غیرهنرمندانـه بـا مضمـون اسـت و فقـط 
تکنیـک و فـن فیلم سـازی را پشـتوانه ای 
برای رسیدن به بیان هنری قلمداد نموده 
است؟ تکنیک، فارغ از نگاه خالقه، اثری 
هنـری را در حـد و حـدود فـن و اجرای یک 
حرفه باقی نگاه می دارد. به عبارتی با این 
کـه بـه جـای  رویکـرد اثـری تولیـد می شـود 
صفـت هنـر، تنهـا بایـد بـه تکنسـین بـودن 

عوامل آن اذعان کرد.
»بذرهـای نابودی« مسـتندی پژوهشـی 
و  نمی کنـد  عمـل  میدانـی  کـه  اسـت 
بیشـتر معطـوف بـر گـردآوری اطالعـات بـه 
اسـت.  آرشـیوی  و  کتابخانـه ای  صـورت 
بـه عبارتـی فیلم سـاز بـا پژوهشـی علمـی 
دربـاره موضـوع اثـرش - زیـان احتمالـی یـا 
قطعی در تولیدات کشاورزی تراریخته- و 
ادغـام آن بـا تصاویـر آرشـیوی و همچنیـن 
مربوطـه،  کارشـناس  چنـد  از  مصاحبـه 
اطالعات دهنـده  و  گزارشـی  مسـتندی 
اسـت.  نمـوده  تولیـد  خبری-تحلیلـی  و 
مستندی که تمامی ویژگی های مستندی 
خبـری را فـارغ از ویژگی هـای سـینمایی، 
یـک جـا دارد. یکـی از سـاده ترین و شـاید 
عامه پسـندترین شـیوه های تولیـد چنیـن 
کارشـناس  از یـک  مسـتندهایی دعـوت 

مـورد  موضـوع  بـر  گذاشـتن  صحـه  بـرای 
حضـور  کـه  ایـن  از  فـارغ  اسـت.  پژوهـش 
مصاحبه شـونده ها و نشـان دادن تصویـر 
آنها روبه روی دوربین در مکانی نورپردازی 
شـده، همـان لقـب »کله هـای سـخنگو« 
از منظـر  را شایسـته مسـتند می-نمایـد، 
محتـوا نیـز حـس تلقیـن و تفهیـم مضمون 
را بـه شـکلی جبـری بـه مخاطـب منتقـل 
می کنـد. به عبارتی فیلم سـاز بـرای اثبات 
یا تفسیر موضوعی که بدان پرداخته است 
و برای موجه جلوه دادِن حرف و پیام خود 
از کارشـناس دعـوت می کنـد و ایـن صرفـا 
نوعی مشروعیت-بخشی بر ادعای مطرح 

شده ی فیلمساز در اثر است. 
مخاطـب در مواجهـه بـا چنیـن آثـاری، 
کاری به شخصیت افراد مصاحبه شونده 
قالـب  در  افـراد  ایـن  حضـور  بلکـه  نـدارد 
حـول  تنهـا  اشـیاء،  همچـون  کارشـناس، 
موضـوع مسـتند اسـت و دادن وجاهـت 
گرچـه نظـر آن  بـر مسـئله تحقیقـی فیلـم. 
و  چـون  بـی  قبـول  بـر  دال  نیـز  کارشـناس 
چـرای پرسـش انتقـادی مسـتند نیسـت و 
نمی توان وجود چنین مصاحبه شونده ای 
را دلیلی بر پذیرش قطعی ادعای فیلم ساز 

دانست.



کمان
نشریه ی مستند های تلویزیونی

۱2

در  کلیشـه  بسـیار  نـکات  از  یکـی   
چنیـن آثـاری کـه مصاحبه با یـک یا چند 
کارشـناِس موافـق، بخشـی از فضای فیلم 
را پـر می کنـد، اسـتفاده از تصاویر آرشـیوی 
است. »ریچارد کیلبرن« و »جان آیزود« در 
کتاب »مستند تلویزیونی« بیان می کنند: 
»در ایـن روش بـا متخصصـان، مصاحبـه 
گزارش قرار  می شـود و اظهاراتشـان البالی 
می گیرد که عموما بین کله های سخنگو، 
مـکان وقـوع رخـداد و یـک یـا چنـد حلقـه 
فیلـم آرشـیوی و مربـوط بـه موضـوع مـورد 
آمـد اسـت.« تصاویـر  و  بحـث، در رفـت 
آرشیوی به شکل دم دستی و ساده انگارانه 
در »بذرهـای نابـودی« اسـتفاده می-شـود 
بـر دخالـت و سـهم  کیـد  تا کـه  تـا جایـی 
تصاویـر  و  امریـکا  پیشـیِن  دولت هـای 
بایگانـی شـده، حکـم تبلیغی و فرمایشـی 

می گیرند.
شـروع  موضـوع  ایـن  طـرح  بـا  فیلـم   
آمریکایی هـا  کـه  وجـودی  »بـا  می شـود: 
دارنـد،  را  دنیـا  در  درمـان  سـرانه  باالتریـن 
متوسـط سـن امیـد بـه زندگی شـان از مردم 
بسیاری از کشورهای دیگر پایین تر است. 
پژوهـش  پرسـِش  ایـن  چیسـت؟«  علـت 

مستند »بذرهای نابودی« است.

امـا سـوال اینجاسـت حاصل سـاختن 
مسـتندی در مـورد خبـط آمریـکا در برهـم 
زدِن ساختار گیاهان آن هم وقتی خودتان 
در ایـران حضـور داریـد، چیسـت؟ وقتـی 
نمی توانیـد پـروژه ای را بـه شـکل میدانـی 
دنبال کنید و تنها با ارجاع بیش از حد به 
آرشـیو، قصـد ارائـه ادلـه و سـند دارید، چه 

کسی حرفتان را باور می کند؟ 
مشـخصا با چنین سـوژه ای برای تولید 
اثـری مسـتند، مـا بایـد منتظـر تصاویـری 
آرشـیوی باشـیم که هیچ سـویه هنرمندانه 
ندارد و فقط کارکردی خبری و تبلیغی مد 
نظـر تولیدکنندگان فیلم اسـت. فیلم سـاز 
بـرای تشـریح موضـوع، محتـاج بـه تصاویر 
آرشـیوی اسـت. بـا این زمینـه، فیلم نهایتا 
یـک مقالـه تصویـری از آب درخواهـد آمـد 
که می خواهد زیر و بم یک ماجرای علمی 
را شـرح دهـد و دقایقـی از مسـتند پیـش 
نمـی رود کـه کارشناسـانی آن هـم ایرانـی- 
دوربیـن  روبـروی  زحمتـی  هیـچ  بـدون 
می نشینند و شروع می کنند به حرف زدن 
درباره موضوع. سوال این است اگر مستند 
گیاهـان در  ژنتیکـی  مـورد دسـتکاری  در 
چـه  داشـت؟  کـم  چیـزی  چـه  بـود  ایـران 
مقدمـه  در  کـه  بـود  امریـکا  بـه  احتیاجـی 

فیلم با طرح این 
موضوع شروع
می شود: »با 
که  وجودی 
آمریکایی ها
باالترین سرانه 
درمان در دنیا را 
دارند،
متوسط سن امید 
به زندگی شان از 
مردم
بسیاری از 
کشورهای دیگر 
پایین تر است.
علت چیست؟«
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قـرار  آزمایـش  مـورد  انسـان  فیزیولـوژی  در 
مقالـه ای  در  حتـی  اوال  اسـت؟«  گرفتـه 
علمی و نوشتاری که موضوعی این چنین 
را بررسـی می کنـد، اگـر پژوهشـگر منابعش 
دسـت چنـدم و تکـراری باشـد، بـه هیـچ 
عنـوان بـه صحـت آن نمی تـوان اطمینـان 
علمـی  ارزش  حیـث  از  مقالـه  و  داشـت 
دلیـل  بـه  نیـز  اینجـا  می شـود.  بی اعتبـار 
کـه  موضـوع  ایـن  درک  و  بـودن  آرشـیوی 
پژوهشـگر بـا منابـع دسـت اول و اورژینـال 
به سـراغ جواب پرسـش پژوهش نمـی رود، 
کـرد. دومـا  نمی تـوان بـه نتایجـش اعتمـاد 
»آیـا  می گویـد:  اطمینـان  بـا  سـاز  مسـتند 
کنون تاثیر این محصوالت در فیزیولوژی  تا
گرفتـه اسـت؟«  انسـان مـورد آزمایـش قـرار 
منابـع دسـت چندم مستندسـاز در تولید 
گاه این سوال را در ذهن  این فیلم، ناخودآ
از  وقتـی  فیلمسـاز  کـه  ایجـاد می کنـد  مـا 
تصاویر آرشیوی برای اثبات ادعایش بهره 
می برد، چگونه از جدیدترین پژوهش های 
محصـوالت  تاثیـر  دربـاره  امریـکا  امـروز 
تراریخته بر فیزیولوژی انسان باخبر است؟  
مشخصا فیلم ساز اطالعاتی دست اول از 
ماجـرا، آن هـم در امریـکا نـدارد وقتـی فقط 
ایـران  در  تدوینـی  اتـاق  در  را  مسـتندش 

فیلـم بـه آن اشـاره شـود؟ مگر نه ایـن که در 
حـال حاضـر در خـود ایـران انـواع گیاهان و 
محصوالت کشـاورزی را بدون حسـاب و 
کتاب به صورت تراریخته تولید می کنند؟ 
کـدام یـک واجـب تر اسـت، تشـریح خبط 
ایـن  پیـش  کـه چهـل سـال  امریکایی هـا 
دستکاری را ابداع کردند یا بحرانی که هم 
اکنـون مـا را نیز تهدید می کند و نسـبت به 
آن بی تفاوتیـم؟ در »بذرهـای نابـودی« بـه 
هند و فرانسه و آمریکا اشاره شد اما حتی 
کشـاورز ایرانـی  یـک پـالن هـم بـه زمیـن و 
اختصاص داده نشـد. ضمنًا آیا فقط این 
گونـه بـه شـکل خبـری و مصاحبـه ای باید 
مستند علمی و تلویزیونی ساخت؟ یک 
مجله کاغذی علمی را در نظر بگیرید. پر 
از مطلـب علمـی و عکس هـای مرتبـط بـا 
موضوعش! در »بذرهای نابودی« نیز هیچ 
تفاوتی جز تبدیل شدن عکس های مجله 
بـه تصاویـری متحـرک نمی بینیـد. همـان 
کارکـرد خبـری و گزارشـِی مجلـه کاغـذی، 

اینجا در تصویر اعمال می شود. 
کـه  »شـاید حـدود ۴0 سـال پیـش بـود 
گونه هـای محصـوالت دسـتکاری  اولیـن 
شده ژنتیکی در آمریکا کشت و برداشت 
کنون تاثیر این محصوالت  شدند ولی آیا تا
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تولید می کند.
اطالعاتـی  نابـودی«  »بذرهـای 
ویکی پدیایـی دارد. حتـی منابـع آرشـیوی 
کسـب  نیـز در پایـان فیلـم ذکـر نمی شـود. 
کشـاورزی  اطالعـات دربـاره آسـیب های 
تراریخته وقتی در اینترنت به راحتی میسر 
اسـت، تولیـد مسـتندی در قالـب فیلمـی 
بـا اطالعـات انـدک، چـه حاصلـی دارد؟ 
مستندهایی از این دست، تاثیر آن چنانی 
ندارنـد و از آن جهـت کـه سـویه ای علمـی 
برخـورد  موضـوع  بـا  علمـی  امـا  دارنـد، 

نمی کنند، به آسانی فراموش می شوند. 
 فیلـم بـا موضـوع آمریـکا و شـروع علـم 
گیاهـان در ایـن  دسـت کاری ژنتیکـی در 
کشـور، شـروع می شـود و در نهایت امر، نیز 
چنین نگاه منتقدانه ای به آمریکا در قبال 
محصـوالت تراریختـه ایـن خواهـد بود که 
سـاده  و  فرمایشـی  نیـز  فیلـم  پایان بنـدی 
کـه فیلـم  انگارانـه باشـد. ایـن گونـه اسـت 
نه تنها از نظر تولیِد اثری سینمایی، دچار 
سـاده انگاری می شـود از نظـر مضمـون نیز 
بـا چالـش مواجـه می گـردد. در سـکانس 
پایانـی، یکـی از کارشناسـان کـه برخـالف 
ژنتیـک  متخصـص  قبلـی،  کارشناسـان 
نیست و یک کارشناس اقتصاد سیاسی 

اسـت، بـا اسـتداللی شـخصی، موضـوع 
کشـاورزی تراریختـه و مهندسـی ژنتیـک 
محصـوالت  ژن هـای  در  دسـتکاری  و 
کشاورزی را امری سیاسی قلمداد می کند 
و ادعا دارد تمام مشـکالت آفریقا در قبال 
قحطـی محصـول، تفکـری غربـی اسـت. 
موضوع مسـتند از دی ان ای محصوالت 
تراریخته، به موضوعی سیاسی تبدیل می 
شـود. ایـن کارشـناس، تولیـد محصوالت 
امـری  منحصـرا  را  آمریـکا  در  تراریختـه 
می داند که دولت این کشور برای مصرف 
در ایاالتـی در نظـر گرفتـه که سـیاه پوسـت 
ایـن  کارشـناس  ایـن  منظـور  و  هسـتند 
کـه در یـک فرآینـد حسـاب شـده،  اسـت 
ایـن محصـوالت به خـورد رنگین پوسـتان 
ببیننـد.  آسـیب  آنهـا  تـا  شـود  مـی  داده 
درسـت  از  فـارغ  کارشناسـی،  نـگاه  ایـن 
یـا غلـط بـودن در ایـن مسـتند، فیلـم را تـا 
و  می بـرد  پیـش  سفارشـی بودن  گـرداب 
نهایتـا می تـوان گفـت فیلم هیـچ ارتباطی 
کـه بـا  کشـاورزی  بـا موضـوع محصـوالت 
دسـتکاری ژنتیکی تولید می شـود نـدارد، 
بلکـه دربـاره ی آمریکا و جنایات عجیب 
و غریبـی اسـت کـه حـاال در لـوای خـورد و 

خوراک، مردم جهان را تهدید می کند.



کمان
نشریه ی مستند های تلویزیونی

۱۶

شـما می توانیـد بعـد از تماشـای هـر قسـمت امتیـاز خـود را از یـک تـا پنج سـتاره از طریق سـامانه 
کد فیلم  به همراه عدد ستاره مورد نظر ارسال نمائید. پیامکی 3000081 با زدن 

کانال اطالع رسانی جشنواره به آدرس festmostanad@  و یا وبسایت  ضمنًا می توانید از طریق 
کنید. جشنواره به آدرس www.festmostanad.ir  در این نظر سنجی شرکت 

روزهای زوج | ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه مستند

بازپخش ساعت ۲۴:۰۰

فصل سوم نخستین جشنواره مستند

کد فیلم »بذرهای نابودی« برای رشکت
B1  :در مسابقه پیامکی




