
آن دشمنان و علم

ً ،یخصوص و یدولت از اعم آن، ینهادها و ما جامعه.1 که ندیگو یم ما به مرتبا
ا مهم اریبس ما ندهیآ یبرا علوم، در آموزش و علم یها هیاعالم نیاست. 

1ظاهری( های )تکریم مفت های حرف همان ادآوری یبیعج طرز به یعموم

به و زدند یم یدموکراس یها آرمان مورد در که است ای صادقانه
کردن تضعیف یبرا را یریچشمگ یتالشها یخصوص یهاشرکت و دولتها که

دیده بارها و بارها بیترت نیهم به دهند، یم انجام یدموکراس تیواقع
آنها منافع خالف کند یم دیتول که علم که شواهدی که یموارد در که شده
به علم فیتحر و کردن مسدود در یسع باشد رسد یم نظر دارند. 

وجه هیچ به پردازند می طبیعی علوم مطالعه به که طبیعی علوم دانشمندانن
نیستند. جذاب و داشتنی دوست انتزاعی علوم اندازه به

ًوجدان یوقت علم، مشکل.2 انجام ی/منطقیعقالن قیتحق اصول با مطابق ا
منافع خالف که کند دیتول را ایجینت و شواهد است ممکن که است نیا شود،

یبرا بزرگ دیتهد کی نیزم کره شدن گرم باشد. علم ثروتمندانن و قدرتمندانن
اكستون یلیفس سوخت سودآور اریبس صنعت یم قبل، سال ها ده ،2است. 
استفاده باحال(  این - )با است مرتبط هوا و آب راتییتغ با كربن انتشار كه دانست

تا شد یم استفاده اتیدخان صنعت توسط سالهاست كه ییها روش همان از
و سرکوب راستای در - داردن ارتباط هیر سرطان با دنیكش گاریس كه كند انكار

د.كر عمل علم تکذیب

طریق از گاز یا نفت استخراج اند داده نشان که یدانشمندان ،ترتیب نیهم به.3
اکنون کند، یم مسموم را آب و شده لرزه نیزم به منجر 3هیدرولیکی شکست

به گرفته قرار صنعت نیا یدائم حمله مورد به همواره که ،دانشگاهها اند. 
مشغول که را یدانشمندان اگر كه شود یم گفته اند، وابسته ها شرکت بودجه
ینم افتیدر یپول کنند، استخدام را هستند ناخوشایندی قاتیتحق نیچن انجام
یکیژنت لحاظ به یها سمیارگان خطرات بر مبنی شواهد ،مشابه طور بهكنند. 
و کند یم دیتهد را سودآور اریبس کشاورزی یتجار یها شرکت ،شده اصالح

دادن دست از واسطه به هستند شواهد نیا کننده ارائه که یدانشمندان
د.رنیگ یم قرار دیتهد و حمله مورد شغلشان،

یها روش به علم تخریب ی براتجاری( های شرکت مالی )تامین یشرکت پول.4
که هستند یمحققان و دانشمندانن شهید. همگیر یم قرار استفاده مورد زین گرید

باشد. گذارانشان هیسرما استقبال مورد که برسند نتایجی به هستند آماده
فننردی به است گفت: " دشننوار 4نکلریسنن آپتننون بننار کینن که همننانطور

."اردد یبستگ آن درک عدم به ش/دسنمزدحقوق که حالی در بفهمانی
دارند وجننود دهینند آمننوزش  دانشمندزیادی( )تعداد تعدادی از شیب متأسفانه،

 و کنند قیننتحق دیننبا آنچه مورد در قیتحق عدم با را خود حقوق اکنون
.کنند یم افتیدر ببینند باید

1 lip service
2 Exxon

گاز ای نفت استحصال یبرا نیزم عمق در ها سنگ نیب منافذ به باال فشار با ( خاصعی)ما الیس قیتزر ندیفرآ 3
(Fracking)

4 Upton Sinclair



ها( شرکت برای )ناخوشایند شایندناخو شواهد دیتول در دانشمندان اکر.5
است. /توقیفسرکوب شود می استفاده عموما که یگرید روش کنند، یپافشار

طور به شود، یم مالی نیتأم شرکت کی توسط آنها قاتیتحق که یدانشمندان از
عنوان به را اطالعات یافشا عدم یها نامه توافق که شود می درخواست مکرر
منتشر را خود یها افتهی که نیستند مجاز . آنهاکنند امضا بودجه افتیدر شرط

را یدیجد یدارو که ییدارو شرکت کی مثال عنوان به شرکت، نکهیا مگر کنند
هرگز خوشایندنا جینتا ترتیب بدینکند.  موافقت آن انتشار با کند، یم شیآزما

دانشمندانشد( نخواهند )منتشر نندیب ینم را روز تابش دولت کارمند که ی. 
ً نیز هستند می بسته )دهانشان شوند یم محدود مشابه یروشها به معموال
که افتاد اتفاق هارپر ناپسند و پیشین میرژ رسوایی با کانادا در اتفاق نی. اشود(
یها کتابخانه کل که رفت شیپ آنجا تا واقع در دانشمندان،ن دهان بستن بر عالوه
.کرد نابود را یعلم سوابق دارای

سرکوب ای کنترل دنبال به دولت و ها شرکت که هنگامی زمانهم طور به.6
حمله گرید جهات از علم به که اند آمده دیپد یاجتماع یها انیجر هستند، علم

کنند، یم رد را تکامل علم بلند یصدا با 5گرایان /خلقتانینشگریکنند. آفر یم
یها حوزه از یبرخ در و دهند یم گسترش را ترس ،واکسن ضد فعاالن
از یا نمونه را علم دهیا کل که اند آمده دیپد یفکر مکاتب ، کیآکادم
.دانند یم یغرب سمیالیامپر
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