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Tạp chí Science:

Sẽ xem lại quy trình ñăng bài có bản ñồ tranh cãi

TT - Tạp chí Khoa Học (Science Journal) số ra ngày 30-9 thông báo sẽ xem xét lại quy trình ñăng bản ñồ sau khi nhận ñược
những ý kiến phản ñối của các học giả Việt Nam liên quan tới bài viết của các học giả Trung Quốc, trong ñó có in kèm bản
ñồ có "ñường lưỡi bò".
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Phần “Ghi chú của ban biên tập” ñược ñăng tải trên tạp chí Science liên quan tới bản ñồ có
ñường lưỡi bò sai trái của nhà khoa học Trung Quốc - Ảnh do TS Lê Văn Út cung cấp

Từ Phần Lan, TS Lê Văn Út, hiện ñang giảng dạy tại khoa toán Đại học Oulu, email cho Tuổi Trẻ biết sau khi nhận ñược sự
phản ñối quyết liệt của các học giả Việt Nam về “ñường lưỡi bò” phi pháp mà tác giả Trung Quốc ñã sử dụng trong bài viết
Lịch sử dân số Trung Quốc và những thách thức trong tương lai (China’s demographic history and future challenges) ngày
29-7-2011, có trích dẫn tại [X. Peng, Science 333, 581 (2011)], tạp chí Science ñăng tải ý kiến của mình trên mục Ghi chú
của ban biên tập. Nội dung như sau:

Trung Quốc mất cơ hội lợi dụng khoa học

“Bài viết Lịch sử dân số Trung Quốc và những thách thức trong tương lai trong số ra ngày 29-7, hình ảnh 1, phần Dân số ñã
có bản ñồ của Nam Hải (biển Đông). Chúng tôi ñược biết một số ñộc giả ñã diễn giải việc ñăng tải bản ñồ này là một tuyên
bố của Science về ñường biên giới lãnh hải ñược vẽ trên hình. Điều này là không ñúng.

Quan ñiểm của Science, ñược ghi trên ñầu trang của mỗi ấn bản, nêu rõ: “Tất cả các bài viết ñược ñăng tải trên Science - kể
cả bình luận, tin tức, xã luận, ñiểm sách - ñược ký tên và thể hiện quan ñiểm cá nhân của tác giả, và không phải là quan ñiểm
chính thức của Hiệp hội Khoa học tiên tiến của Mỹ (AAAS) hay của các cơ quan nghiên cứu của các tác giả liên quan.
Science không ñưa ra quan ñiểm liên quan ñến ñòi hỏi về quyền tài phán tại khu vực lãnh hải trong bản ñồ. Chúng tôi ñang
kiểm tra lại quy trình nhận ñăng các bài báo liên quan ñến bản ñồ ñể bảo ñảm trong tương lai tạp chí Science không tỏ ra ủng
hộ hay có quan ñiểm trong các vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ/tài phán”.
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Đường link phần ghi chú này có thể tìm thấy tại http://utvle.files.wordpress.com/2011/10/science-2011-1824.pdf.

TS Út nhận ñịnh: “Như vậy sắp tới Trung Quốc sẽ không thể lợi dụng các tạp chí khoa học ñể tuyên truyền với quốc tế về
ñường lưỡi bò phi pháp, vi phạm chủ quyền biển ñảo của Việt Nam nữa. Bởi lẽ khi một tạp chí hàng ñầu như Science tuyên
bố một cách khoa học và ñúng ñắn như thế thì các tạp chí khác cũng khó lòng mà làm khác (tức phản khoa học)”.

“M ột trả lời không thỏa ñáng”

Tuy nhiên, từ Úc, GS.TS Nguyễn Văn Tuấn thuộc Viện Garvan cũng cho Tuổi Trẻ biết ông và nhiều ñồng nghiệp khác trong
và ngoài Việt Nam ñã thông tin cho tạp chí Science về việc làm sai trái của nhà khoa học Trung Quốc. Nhưng sau khi nhận
ñược những ý kiến phản ñối này, việc tạp chí Science thông tin lại với ñộc giả như vậy “là một cách trả lời không thỏa
ñáng”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi nêu vấn ñề khoa học, sai sót của bài báo, chứ không hỏi quan ñiểm của tạp chí Science là ủng
hộ hay không ủng hộ ñối với quan ñiểm của các bên về vấn ñề trên biển Đông. Chúng tôi ñã chỉ ra ñây là một bản ñồ vi
phạm khoa học, không ñược tổ chức nào công nhận. Do ñó, nếu một tạp chí khoa học ñăng tải vấn ñề như vậy là vi phạm
ñạo ñức khoa học”.

Ông Tuấn cho rằng việc quan trọng tiếp theo là các nhà khoa học cần ngăn chặn những hiện tượng xuất bản sai trái tương tự
trên các ấn phẩm quốc tế.

Trước ñó, tháng 6-2011, tạp chí khoa học quốc tế Quản lý chất thải (Journal of Waste Management) ñã tỏ ra sòng phẳng với
ñộc giả hơn khi thông báo ñính chính về việc ñã ñăng tải bài viết có kèm hình bản ñồ ñường lưỡi bò phi pháp của Trung
Quốc trên biển Đông.

Đích thân tổng biên tập, GS.TS Raffaello Cossu, khoa công nghệ môi trường Đại học Padova (Ý), ñã thừa nhận sai sót của
tạp chí sau khi các nhà khoa học Việt Nam cùng lên tiếng phản ñối tấm bản ñồ có ñường lưỡi bò minh họa cho bài viết Thu
gom phân loại chất thải rắn ñô thị tại nguồn: một phân tích so sánh của các tác giả Trung Quốc trong số ra ngày 19-4-2011.

GS.TS Nguyễn Đăng Hưng:

Nên lập Hội Khoa học ñịa lý môi trường

Các nhà khoa học Việt Nam, nhất là các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực ñịa lý, tài nguyên môi trường, cần tăng cường
báo cáo khoa học liên quan ñến biển Đông và trình bày một cách trung thực và chính xác bản ñồ Việt Nam, bản ñồ
hải ñảo, thềm lục ñịa của Việt Nam, nhất là những vùng mà luật pháp quốc tế cho phép là vùng trời, vùng biển của
ñất nước chúng ta. Đây là việc làm hữu hiệu nhất, không cần can thiệp chính trị, chỉ cần tính khách quan, trung thực
của nhà khoa học.

Ngoài ra, các nhà khoa học Việt Nam nên nhanh chóng thành lập Hội Khoa học ñịa lý môi trường ñể có dịp lên tiếng
với quốc tế khi có yêu cầu. Chính phủ nên hỗ trợ kinh phí cho các nhà khoa học tăng cường nghiên cứu về biển
Đông.

KHỔNG LOAN
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