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بررسی شبهات زیست فناوری و اصالح ژنتیک )تراریخته( 
آبان 1395

ــناد  ــه در اس ــوالت ترایخت ــی محص ــد مل ــه تولی ــف ب تکلی  •

باالدســتی و قوانیــن مصــوب کشــور

جــع  ا مر ر  د یختــه  ا تر ت  ال محصــو مت  ســا ییــد  تأ  •

لمللــی بین ا و  ملــی  ســمی  ر

آخرین وضعیــت محصوالت تراریخته در جهان  •

بنیــاد  ژنتیــک  مهندســی  بــا  مبــارزه  معاونــت  نقــش   •

ــه  ل ــل مقا ــازی و جع ــبز در داده س ــح س ــتی صل صهیونیس

تراریختــه محصــوالت  علیــه 

زیر نظر دبیرخانه همایش فقه مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریخته
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

با همکاری:
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
ی ز ر و ــا کش ی  ژ ــو ل تکنو بیو ه  ــکد هش و پژ
ن ا ــر ی ا ی  ژ ــو ل تکنو بیو ــی  علم ــن  نجم ا
ن ا یــر ا نتیــک  ژ علمــی  نجمــن  ا
انجمــن علمی زراعــت و اصاح نباتات ایران
ن ا یــر ا یســتی  ز یمنــی  ا علمــی  نجمــن  ا
ی ر و یســت فنا ز ســعه  تو د  ســتا

ت  غــا لــی  لکو مو ح  صــا ا علمــی  قطــب 
و غات محیطــی  تنش هــای  علمــی  قطــب 

همکاران علمی: 
نــوروزی،  پیمــان  لعلــی،  ذوا جعفــر 
 ، کهــک ا  ســمیر  ، ی جعفــر روح اهلل 
درویــش  بنفشــه   ، ی یــز کهر ا  هــر ز

پورامینــی پونــه  روحانــی، 

دریچه علم
ویژه نامه

معلــی مهــدی  دبیرعلمــی: 
دبیــر اجرایــی: زهــرا حاجت پــور
مدیــر هنــری: علیرضــا پاکیــزه
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العظمی مکارم شیرازی: آیت اهلل 

ــت کاری در  ــه دس ــبت ب ــود نس ــر خ ــی در تعبی برخ
کار  ایــن  می گوینــد  و  می کننــد  زیــاده روی  ژن 
شبیه ســازی و آفرینــش از ســوی انســان اســت، حــال 
ــاورزی  ــه زدن در کش ــد قلم ــن کار مانن ــه ای ــن ک ای
اســت و افــزون بــر ایــن کــه نشــانه قــدرت خداونــد 

ــدارد.  ــز ن ــچ اشــکالی نی اســت، هی

در دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل تهران و هیئت 

همراه

مقام معظم رهبری:

ــًا  ــم، قطع ــاه بیایی ــا کوت ــن قدرته ــل ای ــر در مقاب اگ
ــای  ــرفت ها در حوزه ه ــه پیش ــود را ب ــت خ مخالف
زیســت فناوری، نانــو و دیگــر رشــته های علمــی 
حســاس گســترش خواهنــد داد، زیــرا آنهــا بــا 
هرگونــه پیشــرفت علمــی، اقتصــادی و تمدنــی 

ــتند. ــف هس ــران مخال ــامی ای ــوری اس جمه

ــش  ــامی دان ــای اس ــه انجمن ه ــای اتحادی ــدار اعض در دی

آمــوزان 1395/2/1
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ــه  ــی علی ــوه مطالب ــار انب ــاهد انتش ــر ش ــای اخی ــور در ماه ه ــانه ای کش ــازی و رس ــای مج فض
فنــاوری مهندســی ژنتیــک و محصــوالت اصالح شــده یــا تراریختــه بــوده اســت. این فضاســازی 
رســانه ای هنگامــی بــه اوج رســید کــه خبــر از تولیــد ملــی ایــن محصــوالت در برابــر واردات 15 
ســاله آن منتشــر شــد. هــدف از مهندســی ژنتیــک ایجــاد یــک صفــت مطلــوب از طریــق انتقــال 
ژن آن بیــن موجــودات اســت. انتقــال ژن در طبیعــت ســابقه داشــته و گاه بــه واســطه تالقــی 
)لقــاح( و گاه از طریــق یــک واســط ماننــد باکتری هــا صــورت می گیــرد. بشــر بــا الهــام از ایــن 
دو روش فراینــد انتقــال ژن را تســریع بخشــیده و دو روش ســنتی و تراریختــی را بــرای تقویــت 
ــاه حتــی اگــر از دو  صفــات مطلــوب دنبــال کــرده اســت. در روش ســنتی تالقــی بیــن دو گی
گونــه کامــال متفــاوت باشــند بــه ســمت ایجــاد صفــات مطلوب تــر هدایــت می شــود و در روش 
نویــن، ژن صفــت معیــن ماننــد تحمــل بــه خشــکی و شــوری یــا مقاومــت بــه آفــت انتخــاب 
و از طریــق یــک واســط بــه گیــاه هــدف انتقــال می یابــد. روش متعــارف دیگــری هــم وجــود 
دارد کــه در آن از طریــق تابــش پرتوهــای رادیواکتیــو )هســته ای( بــه ســلول های گیــاه هــدف 
ــوب در آن می شــوند. ســپس ســلولی را  ــوب و نامطل ــدد مطل ــک متع موجــب جهش هــای ژنتی

کــه جهــش مطلوبــی در آن حاصــل شــده اســت گزینــش می کننــد.
اصــالح ژنتیــک بــه روش نویــن )فنــاوری تراریختــه( تکنیــک پیشــرفته تــر و ایمــن تــر اصــالح 
نباتــات اســت کــه ســاالنه حــدود هــزار رقــم آزمایشــی جدیــد کشــاورزی از ایــن طریــق معرفــی 
می شــود. همچنیــن ایــن روش، و دقیق تــر روش اصــالح ارقــام کشــاورزی اســت. زیــرا روش 
ســنتی تالقــی بســیار محــدود اســت و زمــان زیــادی بــرای آزمــون و خطــا می طلبــد. همچنیــن 

اصــالح ژنتیــک )تراریختــه( جریــان رســانه ای هدفمنــدی 
ــودن  ــر ب ــتمر خطرناک ت ــور مس ــه ط ــان، ب ــطح جه در س
از  رســانه ای  جریان ســازی  ایــن  می کنــد.  القــا  را  آن 
ــن  ــا ای ــه ای ب ــد. کمیت ــاز ش ــکا آغ ــال 1975 در امری س
هــدف در ســال 1974 در امریــکا تشــکیل و پــس از 
در  اســیلومار  کنفرانــس  در  مختلــف  برنامه ریزی هــای 
1975 از دانشــمندان جهــان خواســته شــد بــه دلیــل 
برخــی ابهامــات ادعایــی، تحقیــق در ایــن حــوزه متوقــف 
شــود.3  بــا ایــن حــال امریــکا خــود بــه ســرعت بــا کمــک 
مهندســی ژنتیــک بــر امنیــت غذایــی جهــان بــه ویــژه در 
محصــوالت اساســی ســلطه یافــت و رقبــای اروپایــی خــود 
ــی و  ــت غذای ــون صنع ــرد. هم اکن ــذف ک ــه ح را از صحن
بــه ویــژه دام و طیــور اروپــا وابســتگی باالیــی بــه واردات 
محصــوالت تراریختــه دارد و بخــش زیــادی از واردات 
ــرای  ــد. ب ــکیل می ده ــه تش ــوالت تراریخت آن از را محص
نمونــه راجــع بــه ســویا کــه صنعــت غذایــی و دام و طیــور 
بــه شــدت بــه آن وابســته هســتند، اتحادیــه اروپــا 1 تــا 2 
میلیــون تــن ســویای ســنتی و امریــکا 100 میلیــون تــن 
ــی از  ــدود نیم ــه ح ــد ک ــد می کن ــه تولی ــویای تراریخت س
آن را بــه بســیاری از کشــورهای جهــان از جملــه اتحادیــه 
ــکا  ــول در امری ــن محص ــد ای ــد. تولی ــادر می کن ــا ص اروپ
ــن  ــون ت ــدود 6 میلی ــه ح ــم تراریخت ــی رق ــش از معرف پی

ــوده اســت.4 ب
ــع  ــه نف ــر شــرایط ب ــل تغیی ــم یکــی از عوام ــه طــور حت ب
امریــکا قوانیــن و مقــررات بازدارنــده علیــه مهندســی 
ــا اســت کــه ناشــی از  ژنتیــک در برخــی کشــورهای اروپ

ــت.  ــوده اس ــاوری ب ــن فن ــه ای ــی علی ــات منف تبلیغ
ــرای  ــی ب ــه خوب ــت محیطی ب ــای زیس ــکا از جریان ه امری
ــه  ــوری ب ــچ کش ــا هی ــد ت ــتفاده می کن ــور اس ــن منظ ای
ــتا،  ــن راس ــرود. در همی ــن محصــوالت ن ــد ای ســمت تولی
ــتی  ــاد صهیونیس ــون بنی ــدرو همچ ــای تن ــی جریان ه برخ
صلــح ســبز بــا سوءاســتفاده از عناویــن ارزشــمندی 
ــون  ــه کان ــد محیــط زیســت و کشــاورزی ارگانیــک ب مانن
ــه  ــع و سندســازی علی ــب خــالف واق ــی انتشــار مطال اصل
زیســت فناوری بــدل شــدند. هیــالری کلینتــون در کتــاب 
خاطــرات خــود بــه برنامــه امریــکا بــرای ســو اســتفاده از 
احساســات مــردم نســبت بــه محیــط زیســت و ســالمت و 
تحریــف آن بــه ســمت اهــداف اســتکباری خــود تصریــح 
ــه  ــد ب ــی می توانن ــد: »جریان هــای مردمــی و مدن مــی کن
بهانــه جلــب توجــه بــه مســائلی چــون محیــط زیســت،... 
موجــب پیشــرفت های مــورد نظــر امریــکا در داخــل 
ــن  ــه و چی ــر در برم ــال، تغیی ــرای مث ــوند. ب ــورها ش کش
ــاز  ــت محیطی آغ ــائل زیس ــه مس ــترده ب ــراض گس از اعت
ــازی  ــد.« )Hard Choices, pp. 46, 111-112( مقاله س ش

یکــی از روش هــای صلــح ســبز بــرای القــای مطالــب خــالف علیــه ایــن فنــاوری بــوده اســت. 
نمونــه ایــن مطالــب نوشــته های غیــر علمــی و مــردود شــده )retracted( فــردی فرانســوی بــه 
نــام ســرالینی اســت کــه بــا پشــتیبانی مالــی پنــج میلیــون دالری برخــی شــرکت های تجــاری 
ــه  ــد محصــوالت تراریخت ــات کن ــا تحریــف داده هــا اثب ــح ســبز5  تــالش کــرده اســت ب و صل
ــه  ــن تالش هــا برخــی کشــورهای جهــان کــه شــمار آنهــا ب ســرطان زا اســت.6  در نتیجــه ای
ــوالت  ــرف محص ــا( مص ــتان و کنی ــان، صربس ــد بوت ــد )مانن ــت نمی رس ــتان دس ــدد انگش ع
ــد.  ــدود کرده ان ــان مح ــی در کشورش ــه کارشناس ــچ مطالع ــه هی ــتناد ب ــدون اس ــه را ب تراریخت
اگرچــه مطابــق آنچــه گفتــه شــد تمامــی کشــورها واردکننــده و مصرف کننــده ایــن محصــوالت 

هســتند.7
ــات  ــارها و تبلیغ ــت فناوری، فش ــران در زیس ــرفت های ای ــش پیش ــا افزای ــر ب ــال های اخی در س
خــالف واقــع بــه ویــژه از ســوی برخــی اشــخاص مرتبــط بــا صلــح ســبز، علیــه ایــن فنــاوری 
شــدت یافتــه اســت. ایــن فضاســازی رســانه ای در دو مقطــع در ســال های 1384 و 1394 بــه 
اوج رســیده اســت. ویژگــی مشــترک هــر دو مقطــع، تــالش دانشــمندان زیســت فناوری بــرای 
ــوده اســت. حــال آنکــه در ســایر مقاطــع در 15 ســال گذشــته کــه  ــدازی تولیــد بومــی ب راه ان
ــی در  ــچ نگران ــده آن، هی ــا مصرف کنن ــد و م ــن محصــوالت بوده ان ــده ای ــا تولیدکنن امریکایی ه
ــال  ــال 1384 )س ــور از س ــرک کش ــار گم ــق آم ــه مطاب ــب آنک ــد. جال ــده نمی ش ــانه ها دی رس
توقــف تولیــد برنــج تراریختــه تحــت فشــارهای رســانه ای غیرکارشناســی( تــا ســال 1391 بــا 
ــتر آن  ــه بیش ــی )ک ــوالت اساس ــور، واردات محص ــدی واردات کل کش ــد 27 درص ــود رش وج
ــت.8  ــد داش ــارد دالر( رش ــه 12,8 میلی ــد )از 2,4 ب ــت( 530 درص ــوده اس ــه ب ــوع تراریخت از ن
بنابرایــن، حاصــل ایــن جریــان رســانه ای تــا کنــون افزایــش شــدید وابســتگی کشــور در یکــی از 
ــی  ــت غذای ــد امنی ــاز زیســت فناوری کشــاورزی و تهدی ــم و سرنوشت س ــاخه های بســیار مه ش

بــوده اســت.
ــد  ــه تولی ــری نســبت ب ــام معظــم رهب ــی مق ــی و فعل ــدات قول ــه تأکی ــی اســت ک ــن در حال ای
حیوانــات تراریختــه در پژوهشــگاه رویــان پیــش روی ماســت و سیاســت های کلــی و بلندمــدت 
جمهــوری اســالمی ایــران )مصــوب 1379/11/3(، ســند ملــی زیســت فناوری )1384( و 
راهبردهــای اجرایــی آن مصــوب  شــورایعالی انقــالب فرهنگــی )1386( و قانــون ملــی ایمنــی 
زیســتی )مــاده 2( تولیــد محصــوالت اصــالح شــده و تراریختــه را تکلیــف کرده انــد. همچنیــن 
ــی و  ــر لنکران ــر پزشــکیان و دکت ــک زاده، دکت ــر مل ــای دکت ــاب آق وزرای ســابق بهداشــت، جن
مراجــع رســمی همچــون وزارت بهداشــت، ســتاد توســعه زیســت فنــاوری، ســازمان تحقیقــات، 
آمــوزش و ترویــج وزارت کشــاورزی، مرجــع ملــی ایمنــی زیســتی، مراکــز تحقیقــات ملــی، و 
انجمن هــای علمــی کشــور همــواره بــا رد شــایعات بــر ســالمت ایــن فنــاوری تأکیــد کرده انــد. 
ــژه  ــه وی ــور ب ــاورزی کش ــت فناوری کش ــان زیس ــاع متخصص ــور و اجم ــی کش ــه علم جامع
ــب و  ــتی، مطال ــی زیس ــات و ایمن ــالح نبات ــک، اص ــوژی، ژنتی ــای بیوتکنول ــای انجمن ه اعض
ــت  ــر اســتفاده از ظرفی ــر و کــذب اعــالم و ب ــاوری را نامعتب ــن فن ــه ای شــبهات رســانه ای علی
ایــن فنــاوری بــرای حــل بحــران آب کشــاورزی، ســموم شــیمیایی و افزایــش کمیــت و کیفیــت 

ــد.  محصــوالت کشــاورزی تأکیــد دارن
ویژه نامــه حاضــر تــالش دارد بــا ارائــه پاســخ های علمــی و کارشناســی بــه بخشــی از مطالــب 
ــی و  ــبهات احتمال ــت، ش ــده اس ــر ش ــه منتش ــوالت تراریخت ــاره محص ــه درب ــع ک ــالف واق خ
ــتی  ــناد باالدس ــه اس ــش اول ب ــش از آن، در بخ ــد. پی ــع نمای ــی از آن را رف ــای ناش نگرانی ه
ــد  ــوالت را نظام من ــن محص ــی ای ــد بوم ــه تولی ــود ک ــه می ش ــی پرداخت ــت ها و قوانین و سیاس
و حتــی تکلیــف کرده انــد. در بخــش دوم منشــأ خارجــی جریــان رســانه ای مقابلــه بــا  
زیســت فناوری مــدرن و مهندســی ژنتیــک یعنــی بنیــاد صهیونیســتی صلــح ســبز مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه اســت. در انتهــا بــه نمونه هایــی از مطالــب خــالف واقــع علیــه فنــاوری  مهندســی 

ــود. ــخ داده می ش ــاورزی پاس ــام کش ــک ارق ژنتی

مقدمه
ــات و  ــان آف ــاورزی، طغی ــران آب کش ــا بح ــه ب مقابل
مصــرف بی رویــه ســموم شــیمیایی، واردات چنــد 
ــتایی و  ــاد روس ــتغال و اقتص ــت اش ــارد دالریو تقوی میلی
ــود ــن می ش ــاورزی ممک ــت فناوری کش ــق زیس از طری

در ایــن روش مقــدار زیــادی از صفــات گونــه وحشــی کــه 
اکثــراً نامطلــوب هســتند بــا پیامدهــای غیرقابــل پیش بینــی 
بــه طــور ناخواســته وارد گونــه زراعــی می شــود. همچنیــن 
روش جهش زایــی بــا تابــش پرتوهــای رادیواکتیــو جهــش 
موجــب جهش هــای زیانبــار و غیرقابــل پیــش بینــی مــی 
ــه  ــام حاصل ــان ارق ــوب در می ــام مطل ــن ارق ــود و یافت ش
بســیار دشــوار اســت. ارقــام حاصــل از هــر دو روش ســنتی 
ــچ  ــدون هی ــتر ب ــات بیش ــود ابهام ــا وج ــو ب و رادیواکتی
ــازار می شــوند. در  ــه ارزیابــی ایمنــی و ســالمت وارد ب گون
ــاوری  صورتــی کــه در روش نویــن مهندســی ژنتیــک )فن
ــد  ــول فراین ــام ط ــده در تم ــاد ش ــر ایج ــه( تغیی تراریخت
ــت  ــت و در نهای ــی اس ــرل و پیش بین ــل کنت ــالح، قاب اص
نیــز ده هــا ارزیابــی ســالمت1  را پشــت ســر می گــذارد تــا 
بــه بــازار وارد شــود. بنابرایــن می تــوان گفــت محصــوالت 
دیگــر  محصــوالت  از  ایمن تــر  و  ســالم تر  تراریختــه 
ــات از  ــه آف ــاوم ب ــام مق ــه در ارق ــژه آنک ــه وی ــتند. ب هس

ــود.2 ــتفاده نمی ش ــار اس ــموم زیانب س
بــا وجــود دقیق تــر و مطمئن تــر بــودن روش جدیــد 
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اســناد باالدســتی و سیاســت ها                  

بخش اول

نقشــه جامــع علمــی کشــور، مصــوب شــورای عالــی 
ــی )1389(: انقالب فرهنگ

 تثبیــت جایــگاه کشــور در فنــاوری زیســتی بــه 	 
ــه. ــی مربوط ــازار جهان ــد از ب ــه درص ــب س ــور کس منظ

 قــرار گرفتــن فنــاوری زیســتی در اولویت هــای الــف 	 
)ســطح اول( فنــاوری کشــور.

ــای  ــت فناوری )1384( و راهبرده ــی زیس ــند مل س
انقــالل  شــورای عالی   6/9/1386 مصــوب  آن 

ــی: فرهنگ
دانــش 	  به کارگیــری  و  دســتیابی  الــف)7(:  بنــد   

فنــاوری زیســتی گیاهــی مــورد نیــاز بــرای افزایــش 
و بهبــود کیفیــت تولیــد فراوردههــای راهبــردی 
ــی،  ــای روغن ــج، دانه ه ــدم، برن ــدف: گن ــان ه )گیاه
ــی(. ــه ای و باغ ــی علوف ــان داروی ــد، گیاه ــدر قن چغن

فنــاوری 	  به کارگیــری  و  دســت یابی  ب)6(:  بنــد   

ــاه  ــه کوت ــدف در برنام ــان ه ــه گیاه ــتی در زمین زیس
مــدت و گیاهــان دارویــی و کشــت و کار حداقــل 3 گیــاه 
تراریخــت در کشــور بــه مســاحت حداقــل نیــم درصــد 

ــل گیاهــان در جهــان. ــن قبی ــر کشــت ای ســطح زی
 بنــد ب)8(: دســتیابی بــه دانــش فنــی تولیــد حیوانات 	 

تراریخته.
 بنــد ج)3(: افزایــش تولیــد فراورده هــای زیســتی 	 

کشــور بــه میــزان دو برابــر هــدف کّمــی محقــق در 
برنامــه میان مــدت.

ــرای گســترش 	  ــای الزم ب ــد ج)5(: ایجــاد زمینه ه  بن

تعاونــی  و  خصوصــی  شــرکت های  فعالیــت 
زیســت فناوری بــه تعــداد حداقــل 30 واحــد تــا 

ــه. ــان برنام پای
 بنــد ج)6(: توســعه فعالیت هــای پژوهشــی، تولیــدی 	 

و کاربــردی زیســت فناوری در ارائــه خدمــات و تولیــد 
فراورده هــای حــوزه پزشــکی و کشــاورزی.

دانــش 	  به کارگیــری  و  دســت یابی  ج)7(:  بنــد   

ــی،  ــای صنعت ــد فراورده ه ــرای تولی ــت فناوری ب زیس
غذایــی، معدنــی و انــرژی مرتبــط بــا زیســت فناوری 

ــا. ــن فراورده ه ــد کل ای ــد تولی ــزان 2 درص ــه می ب
ــت 	  ــا کاش ــی ب ــت غذای ــن امنی ــی در تامی  خوداتکای

محصــوالت تراریختــه بــه میــزان 10 درصــد ســطح 
ــال 1404. ــا س ــران ت ــای ای ــت زمین ه ــر کش زی

 مــاده 1 راهبردهــا: دولــت بــرای اجــرای ســند 	 

ــوه  ــازی وج ــن شفاف س ــاوری ضم ــت فن ــی زیس مل
ــن حــوزه، هــر ســاله بودجه هــای  ــه ای تخصیصــی ب
الزم را ذیــل یــک ردیــف اعتبــاری معیــن براســاس 
پیشــنهاد شــورای عالــی آمــوزش، پژوهــش و فناوری 

می نمایــد. پیش بینــی 
 مــاده 7 راهبردهــا: شــورای عالــی آمــوزش، پژوهــش 	 

و فنــاوری و دســتگاه های ذیربــط موظــف هســتند بــا 
ــا در  ــریع از فرصت ه ــتفاده س ــرای اس ــری ب آینده نگ
ــی، اســتانداردها و تأییدیه هــای  جهــت کســب آمادگ
الزم را بــرای ورود محصــوالت زیســت فناوری تولیــد 
شــده داخــل کشــور بــه بازارهــای ملــی، منطقــه ای و 

بین المللــی فراهــم نماینــد. )تصویــر 1(

اســناد باالدســتی و مقرره هــای قانونــی مختلــف از ســال 1379 تــا کنــون بــر بهره منــدی از زیســت فناوری 

ــد. ــم کرده ان ــی الزم را فراه ــی و حمایت ــای نظارت ــد و چارچوب ه ــوزه تأکی ــن ح ــات ای ــع معض ــرای رف ــاورزی ب کش

سیاســت های کلــی و بلندمــدت جمهــوری اســالمی 
)1379( ایران 

فناوری هــای 	  و  کاربــردی  تحقیقــات  گســترش   

ــای  ــالح گونه ه ــی و اص ــی و ژنتیک ــت محیط زیس
ــی  ــرایط محیط ــا ش ــب ب ــی متناس ــی و حیوان گیاه
ــت  ــی و تقوی ــای اطالعات ــاد پایگاه ه ــران و ایج ای

ــانی ــالع رس ــام اط ــوزش و نظ آم

ــران  ــون ایمنــی زیســتی جمهــوری اســالمی ای قان
)1388(

 مــاده 2 قانــون ایمنــی زیســتی جمهــوری اســالمی 	 

ــدات  ــت »تمهی ــرده اس ــف ک ــت را مکل ــران دول ای
ــد، رهاســازی،  ــن امــور ]تولی ــرای انجــام ای الزم را ب
ــر  ــده تغیی ــودات زن ــتفاده از موج ــادرات،... و اس ص
بخش هــای  طریــق  از  ژنتیکــی[  شــکل یافته 

غیردولتــی فراهــم آورد.«

مقام معظم رهبری:
عــالوه بــر تأکیــد مکــرر مقــام معظــم رهبــری بــر اهمیــت 
ــی ایشــان نســبت  ــی و فعل ــاوری، حامیــت قول زیســت فن
ــات  ــد حیوان ــان در تولی ــگاه روی ــای پژوهش ــه فعالیت ه ب
تراریختــه ابــراز شــده اســت. مقــام معظــم رهبــری در 25 
تیرمــاه ســال 1386 ضمــن بازدیــد خــود ایــن دســتاوردها 
را نتیجــه ای درخشــان از ترکیــب »علــم، ایمــان و تــالش« 
ــن مســیر شــدند.  ــف در ای دانســتند و خواســتار عــدم توق
ایــن امــر پاســخی اســت بــه شــبهاتی کــه تحــت عناوینــی 

تصویر 1

ــام احســن،  ــوردن نظ ــم خ ــر ه ــت، ب ــی خلق ــا نظــم طبیع ــک ب ــارض اصــالح ژنتی ــون تع چ
ــود. ــرار می ش ــد آن تک ــت و مانن ــت در خلق ــت دخال ممنوعی

بــه نظــر می رســد در راســتای اجــرای سیاســت ها و مقرره هــای فــوق، دولــت محتــرم 
ــات  ــا، سیاســت ها و اقدام ــه ششــم توســعه در بخــش »راهبرده ــه درســتی در الیحــه برنام ب
اساســی بخــش علــم و فنــاوری« ذیــل عنــوان »اقــدام اساســی« بــه »تولیــد و تجاری ســازی 
ــا اولویــت برنــج و پنبــه  انبــوه کودهــای زیســتی و ســموم زیســتی و محصــوالت تراریختــه ب

ــه اســت. ــه« پرداخت تراریخت

قوانین مصوب کشور و     

در راستای اجرای 

سیاست ها و مقرره های 

فوق، دولت محرتم به 

درستی در الیحه برنامه 

ششم توسعه در بخش 

»راهربدها، سیاست ها و 

اقدامات اساسی بخش 

علم و فناوری« ذیل 

عنوان »اقدام اساسی« 

به »تولید و تجاری سازی 

انبوه کودهای زیستی 

و سموم زیستی و 

محصوالت تراریخته با 

اولویت برنج و پنبه 

تراریخته« پرداخته است.
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در تاریــخ کشــاورزی افزایــش تولیــد بــا اســتفاده از افزایــش ســطح زیــر کشــت در طــول زمان 
بــه کاهــش زمین هــای حاصلخیــز منجــر شــده اســت. بــه همیــن جهــت سیاســت های کالن 
ــا 60  ــول 50 ت ــت. در ط ــده اس ــوق داده ش ــطح س ــد س ــازده در واح ــش ب ــمت افزای ــه س ب
ــام پرمحصــول و اســتفاده  ــه اســتفاده از ارق ــه کشــاورزی ســنتی ب ــر روی ســال گذشــته تغیی
ــر شــده اســت. در  ــه تولیــد مــواد غذایــی بیــش از ســه براب از نهاده هــای شــیمیایی منجــر ب
ســالهای 1960 تــا 1980 حــدود ٪20 از بهــره وری عملکــرد، مربــوط بــه ارقــام اصــالح شــده 
بــود و طــی ســالهای 2000-1980 بــا اســتفاده از منابــع آبــی بیشــتر و نهــاده هــای شــیمیایی 
بــه ٪50 افزایــش یافــت. ایــن افزایــش بــازده از یــک طــرف باعــث کاهــش گســترش زمیــن 
ــب  ــر موج ــرف دیگ ــی و از ط ــع طبیع ــا و مناب ــظ جنگل ه ــع آن، حف ــه تب ــی و ب ــای زراع ه
ــش  ــه چال ــوع زیســتی شــد کــه خــود ب ــب تن ــی و تخری ــع آب ــب خــاک، آلودگــی مناب تخری
ــرآورده  ــد ف ــل شــده اســت. در دو دهــه گذشــته تولی ــرای توســعه کشــاورزی تبدی بزرگــی ب
ــه  ــت فناوري ب ــم زیس ــري عل ــا به کارگی ــی ب ــدود فعل ــاورزي مح ــاي کش ــتر در زمین ه بیش
خوبــی محقــق شــده اســت. زیســت فنــاوری نویــن در ایــن مــدت تــوان عظیمــي را در جهــت 
ــان داده  ــود نش ــت از خ ــط زیس ــالمت محی ــان و س ــالمت انس ــي، س ــت غذای ــش امنی افزای

اســت. 
ــود عرضــه و تقاضــا و  ــاوری در توســعه بخــش کشــاورزی 1. بهب ــن فن ــداف ای ــه اه از جمل
ــظ  ــی و حف ــذای کاف ــن غ ــت در جهــت تامی ــش جمعی ــه افزای ــا توجــه ب ــی ب ــی مل خودکفای
ســالمت جامعــه 2. بهبــود معیشــت مــردم )کشــاورزان وکارگــران( جهــت کاهــش گرایــش 

بخش دوم: وضعیت و ظرفیت های زیست فناوری کشاورزی
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میلیــون کیلوگــرم )تــا 2012( و همچنیــن کاهــش قابــل 
ــد.  ــک کرده ان ــداف کم ــن اه ــه ای ــرف آب ب ــه مص توج
همچنیــن کاهــش فقــر از طریــق مشــارکت کشــاورزان 
ــوع  ــظ تن ــت، حف ــن صنع ــتفاده از ای ــا، در اس ــرده پ خ
زیســتی از طریــق صرفــه جویــی در کشــت قریــب یکصد 
میلیــون هکتــار زمیــن و تقویــت امنیــت غذایــی، پایداری 
تولیــد بــا وجــود تغییــر آب و هــوا از دســتاوردهای مهــم 
ــت،  ــده اس ــی ش ــش بین ــت. پی ــوده اس ــاوری ب ــن فن ای
ــد در تولیــد 50  در ســال 2030 ایــن فنــاوری می توان
درصــد محصــوالت کشــاورزی، 80 درصــد محصــوالت 
ــارکت  ــی مش ــوالت صنعت ــد محص ــی و 35 درص داروئ
ــت  ــرد زیس ــز کارب ــت آمی ــه موفقی ــد. تجرب ــته باش داش
فــن آوری کشــاورزي در کشــورهاي پیشــرو در ایــن 
ــراي کشــورهاي  ــا ارزشــي ب ــد الگــوي ب صنعــت مي توان

دیگــر باشــد.
ــه شــد مهندســی ژنتیــک گیاهــی  ــل آنچــه گفت ــه دلی ب
ســریعترین فنــاوری پذیرفتــه شــده در تاریــخ بشــر 
بــرای دســتیابی بــه برتری هــای کیفــی و کمــی توســط 

کشــاورزان بــوده اســت. موفقیــت ایــن فنــاوری بــه حــدی بــود کــه ســطح کشــت گیاهــان 
ــار در ســال  ــون هکت ــه حــدود 180 میلی ــار در ســال 1996 ب ــون هکت ــه از 1/7 میلی تراریخت
2015 رســیده اســت. ایــن افزایــش 100 برابــری در مــدت 20 ســال، زیســت فنــاوری را بــه 
ــرده  ــل ک ــر تبدی ــای اخی ــال ه ــده در س ــه ش ــی پذیرفت ــاوری گیاه ــریع ترین فن ــوان س عن
اســت کــه بازتابــی از رضایــت منــدی کشــاورزان از محصــوالت تراریختــه اســت. بــر اســاس 
گــزارش موسســه ISAAA در بیســت ســال گذشــته جمعــا دو میلیــارد هکتــار معــادل دو برابــر 
مســاحت کشــور چیــن  یــا امریــکا ارقــام تراریختــه کشــت شــده اســت و کشــاورزان بیــش 
ــن  ــد بزرگتری ــد. هن ــرده ان ــه ســود ب ــق کشــت گیاهــان تراریخت ــارد دالر از طری از 150 میلی
ــا  ــود ام ــه ب ــده پنب ــاوری واردکنن ــن فن ــری ای ــا پیــش از به کارگی ــه جهــان ت ــده پنب تولیدکنن
هم اکنــون حــدود 12 میلیــون هکتــار کشــت پنبــه داشــته و حــدود 8 میلیــون نفــر کشــاورز 
ــی نتایــج یــک پژوهــش  ــه طــور کل ــای هنــدی در ایــن بخــش شــاغل هســتند. ب خــرده پ
جامــع بــر روی مقــاالت منتشــر شــده در مجــالت معتبــر علمــی نشــان مــی دهــد کــه کشــت 
وکار گیاهــان تراریختــه باعــث کاهــش مصــرف آفت کش هــا بــه میــزان 37 درصــد، افزایــش 
عملکــرد گیــاه  بــه میــزان 22 درصــد و افزایــش درآمــد کشــاورزان تــا 68 درصــد شــده اســت. 
ــط  ــده توس ــوع سطح کشت ش ــرا مجم ــه چ ــد ک ــان می ده ــوده و نش ــی دار ب ــام معن ــن ارق ای
محصــوالت تراریختــه در طــی یــک دوره 18 ســاله معــادل 150 درصــد مســاحت کشــورهایی 

همچــون امریــکا یــا چیــن بــوده اســت. 

بــه بخشــهای صنعتــی و خدماتــی 3. پایــداری کشــاورزی 
ــه  ــاورزی ب ــش کش ــترش بخ ــش گس ــدف کاه ــا ه ب
تنــوع  در جهــت حفــظ  بکــر  مناطــق  و  جنگل هــا 
ــه  ــتفاده بهین ــه ای، اس ــای گلخان زیســتی، کاهــش گازه

ــت.  ــد اس ــش تولی ــن و افزای از زمی
یــک گــزارش مشــترک توســط بانــک جهانــي و گــروه 
ــعه  ــه توس ــان داد ک ــاورزي نش ــات کش مشــورتي تحقیق
ــي  ــط م ــور متوس ــه ط ــه ب ــوالت تراریخت ــت محص کش
تواننــد باعــث 25 درصــد افزایــش عملکــرد، کاهــش 25 
ــار  ــش انتش ــیمیایی، کاه ــره کش های ش ٪ مصــرف  حش
ــه  ــرم ک ــارد کیلوگ ــن حــدود 30 میلی گاز منواکســید کرب
ــا  ــودرو از جاده ه ــون خ ــب 13 میلی ــروج قری ــادل خ مع
ــی  ــئله یعن ــن مس ــه ای ــت ک ــال اس ــک س ــدت ی ــه م ب
ــه نوعــی وارد چرخــه  کاهــش عوامــل ســرطان زا کــه ب
ــه  ــود. ارائ ــان می ش ــی انس ــت و غذای ــتم طبیع اکوسیس
ــه  ــل ب ــام متحم ــرا ارق ــت و اخی ــه آف ــاوم ب ــام مق ارق
ــموم  ــرف س ــش دادن مص ــق کاه ــز از طری ــکی نی خش
زیانبــار بــرای ســالمت و محیــط زیســت بــه میــزان 500 
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تاثیر کشت گیاهان تراریخته بر درآمد مزرعه

جمع بندی و نتیجه گیری 

مزیت های اقتصادی و سامتی بیوتکنولوژی 
کشاورزی و محصوالت تراریخته

دکتر جعفر ذوالعلی
عضو هیئت علمی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه شهید باهرن کرمان

ــا اقتصــاد  تاکیــد مســئوالن بــر تحقــق بخشــیدن بــه سیاســتهای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری )مد ظله العالــی( در رابطــه ب
مقاومتــی و همچنیــن توجــه ویــژه بــه موضــوع محیــط زیســت را مــی تــوان ارزشــمندترین گام هــا در راه اعتــالی ایرانــی 
ــط  ــاد و محی ــت اقتص ــدرن در خدم ــاورزی م ــوژی کش ــده بیوتکنول ــوده ش ــای آزم ــت ه ــری قابلی ــت. به کارگی ــدر دانس مقت
ــرات اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت  ــه بررســی اث ــن نوشــتار ب ــن هــدف اســت. در ای ــق ای ــای مهــم تحق زیســت از ابزاره
محیطــی بیوتکنولــوژی کشــاورزی مــدرن پرداختــه شــده اســت. ایــن گــزارش بــر ســه موضــوع )1( اثــرات اقتصــادی در ســطح 
مزرعــه، )2( اثــر بــر تولیــد و )3( اثــرات زیســت محیطــی ناشــی از تغییــر نمایــه مصــرف ســموم شــیمیایی و همچنیــن تغییــر 

میــزان انتشــار گاز دی اکســید کربــن تمرکــز نمــوده اســت.

ــر درآمــد مزرعــه داشــته اســت. تنهــا در  ــل مالحظــه ای ب ــر مثبــت قاب ــه اث ــاوری تراریخت فن
ســال 2012، ســود درآمــد مســتقیم جهانــی گیاهــان زراعــی تراریختــه برابــر بــا 18/8میلیــارد 
دالر بــوده اســت. ایــن میــزان ســود، معــادل5/6 درصــد افزایــش در میــزان تولیــد جهانــی چهــار 
محصــول عمــده ذرت، ســویا، کلــزا و پنبــه مــی باشــد. در ایــن ســال، 6/7 میلیــارد دالر درآمــد 
بیشــتر بــرای مــزارع ذرت مقــاوم بــه حشــره، معــادل افزایــش 6/6 درصــدی محصــول ذرت در 
کشــورهای تولیــد کننــده ذرت تراریختــه و یــا افزایــش 3 درصــدی ارزش 226 میلیــارد دالری 
محصــول ذرت دنیــا بــوده اســت. از ســال 1996 تــا 2012، ذرت مقــاوم بــه حشــره، در مجمــوع 
موجــب 32/3 میلیــارد دالر افزایــش درآمــد کشــاورزان ذرت دنیــا شــده اســت. ســایر گیاهــان 
عمــده تراریختــه شــامل کلــزا، پنبــه و ســویا نیــز از وضعیــت مشــابهی برخــوردار بــوده انــد. از 
ســال 1996 تــا 2012، مجمــوع درآمــد جهانــی محصــوالت زراعــی تراریختــه برابــر بــا 116/6 
میلیــارد دالر اســت کــه 46/2 درصــد از ســود ایــن درآمــد ســهم کشــاورزان کشــورهای در حــال 
ــال  ــورهای در ح ــاورزان کش ــال )1996-2012(، کش ــده س ــی هف ــت.  در ط ــوده اس ــعه ب توس
توســعه، 58/15 میلیــارد دالر معــادل 49/9 درصــد از کل ســود درآمــد محصــوالت تراریختــه را 

بــه خــود اختصــاص داده انــد.     
بــه لحــاظ هزینــه فنــاوری، هزینــه ای کــه کشــاورزان بــرای دسترســی بــه فنــاوری تراریختــه 
ــادل 23 درصــد درآمــد حاصــل  ــد، مع ــه ان ــاه عمــده در ســال 2012 پرداخت ــرای چهــار گی ب
ــد و در  ــط 21 درص ــور متوس ــه ط ــعه ب ــال توس ــورهای در ح ــاورزان کش ــت. کش ــوده اس ب
کشــورهای توســعه یافتــه، 25 درصــد از درآمــد خــود را صــرف هزینــه خریــد بــذر تراریختــه 
کــرده انــد. همانگونــه کــه مشــاهده مــی شــود، ســود خالــص کشــاورزان کشــورهای در حــال 
ــه  ــعه یافت ــورهای توس ــاورزان کش ــتر از کش ــه بیش ــان تراریخت ــت و کار گیاه ــعه از کش توس
بــوده اســت کــه ایــن موضــوع بــه اعمــال ضعیــف تــر قوانیــن مربــوط بــه حقــوق مالکیــت 
ــد  ــه ضــرر شــرکتهای تولی ــع کشــاورزان و ب ــه نف ــوی در کشــورهای در حــال توســعه ب معن

کننــده بــذر مربــوط مــی شــود.  

ــه  ــر کشــت گیاهــان تراریخت تاثی
ــر میــزان تولیــد ب

ــل  ــر قاب ــال 1996 مقادی ــه از س ــی تراریخت ــان زراع گیاه
ــویا  ــه و س ــزا، پنب ــی ذرت، کل ــد جهان ــه تولی ــی را ب توجه
 )IR ــه حشــرات )تراریختــه ــد. صفــت مقاومــت ب افــزوده ان
ــث  ــت، باع ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــه ب ــه در ذرت و پنب ک
ــدی  ــول ذرت و 99/3 درص ــدی محص ــش 97/1 درص افزای
ــا مــزارع کشــت ســنتی ایــن  محصــول پنبــه در مقایســه ب
محصــوالت شــده اســت. اثــر افزایشــی فنــاوری GM IR بــر 
عملکــرد مزرعــه در تمامــی کشــورهای تولیــد کننــده ایــن 
محصــوالت مشــهود بــوده اســت. متوســط اثــر بــر عملکــرد 
در کل ســطح زیــر کشــت تمامــی صفــات تراریخته از ســال 
1996 مبیــن افزایــش 10/4 درصــدی محصــول ذرت و 
16/1 درصــدی محصــول پنبــه اســت. در رابطــه بــا صفــت 
مقاومــت بــه علــف کــش )GM HT(، چنانچــه مــی دانیــم 
هــدف از اشــاعه ایــن صفــت، کاهــش هزینــه تولیــد و نــه 
ــن  ــا ای ــوده اســت. ب ــش محصــول در واحــد ســطح ب افزای
ــرد  ــزان عملک ــر می ــت ب ــر مثب ــز اث ــت نی ــن صف ــال، ای ح
ــخم و  ــدون ش ــت ب ــتم کش ــهیل سیس ــت. تس ــته اس داش
کاهــش دوره تولیــد از عوامــل مهــم افزایــش تولیــد ناشــی 
از تلفیــق GM HT در سیســتم کشــاورزی بــوده اســت. بــه 
ــی  ــکای جنوب ــاورزان آمری ــیاری از کش ــال، بس ــوان مث عن
ــک  ــدم در ی ــد از گن ــه بع ــویا را بالفاصل ــد س ــته ان توانس
فصــل زراعــی کشــت کننــد. کشــت دوم ســویا باعــث تولیــد 
114/3 میلیــون تــن ســویای بیشــتر در کشــورهای آرژانتیــن 

ــوده اســت. ــه طــی هفــده ســال ب و پاراگوئ

تاثیر کشت گیاهان تراریخته بر محیط زیست
صفــات GM موجــب کاهــش قابــل مالحظــه مصــرف حشــره کــش هــا و علــف کــش هــا در 
مناطــق زیــر کشــت محصــوالت تراریختــه گردیــده و اثــرات زیســت محیطــی منفــی مرتبــط بــا 
آن را کاهــش داده انــد. در طــی هفــده ســال، میــزان مصــرف مــاده موثــره خالــص آفــت کــش ها 
در مــزارع تراریختــه بــه میــزان 503 میلیــون کیلوگــرم کمتــر بــوده اســت )کاهــش 8/8 درصدی(. 
اثــرات زیســت محیطــی منفــی مرتبــط بــا مصــرف علــف کــش هــا و حشــره کــش هــا در گیاهان 
ــه میــزان 18/7درصــد  ــر اســاس شــاخص EIQ )ضریــب تاثیــر زیســت محیطــی( ب تراریختــه ب
ــت زیســت محیطــی در  ــه، بیشــترین منفع ــن محصــوالت تراریخت ــه اســت. در بی کاهــش یافت
اســتفاده از فنــاوری GM IR حاصــل شــده اســت. بــا اســتفاده از پنبــه مقــاوم بــه حشــره، میــزان 
مصــرف مــاده موثــره حشــره کــش، 25/6 درصــد و شــاخص EIQ ،ر 28/2 درصــد کاهــش یافتــه 
اســت. بطــور مشــابه، در ذرت نیــز اســتفاده از گیاهــان تراریختــه مقــاوم بــه حشــره باعــث کاهــش 
قابــل توجــه مصــرف حشــره کــش و زیــان کمتــر بــه محیــط زیســت و تنــوع زیســتی و ســالمت 
انســان و ســایر موجــودات شــده اســت. مقــدار مصــرف علــف کــش در مــزارع ذرت تراریختــه در 
فاصلــه ســال هــای 1996-2012 بــه میــزان 203 میلیــون کیلوگــرم کاهــش داشــته اســت و بطور 
کلــی اثــرات زیســت محیطــی منفــی ناشــی از مصــرف علــف کــش در مــزارع ذرت تراریختــه در 
مقایســه بــا انــواع ســنتی آنهــا 13/3 درصــد کمتــر بــوده اســت. ســویا و کلــزای تراریختــه نیــز 
بــه لحــاظ منافــع زیســت محیطــی در مصــرف علــف کــش هــا در شــرایط مشــابهی قــرار دارنــد. 
متاســفانه ســرانه مصــرف ســموم آفــت کــش توســط هــر ایرانــی 400 گــرم در ســال اســت. بــه 
عبــارت دیگــر هــر ایرانــی ســاالنه بــه  واســطه مصــرف محصــوالت کشــاورزی آلــوده بــه ســموم 
ــدود 40 درصــد  ــل ح ــزارش وزارت بهداشــت عام ــه گ ــورد! ب ــم می خ ــرم س ــش، 400 گ ــت ک آف
ســرطان هــا در کشــور اســتفاده از ســموم آفــت کــش و کودهــای شــیمیایی اســت. در ایــران حــدود 
80 هــزار نفــر مبتــال بــه ســرطان ســاالنه داریــم کــه 35 هــزار نفــر ان بــه علــت قــرار گرفتــن در 
معــرض ســموم شــیمیایی بــه ایــن بیمــاری هــا دچــار مــی شــوند. امــروزه بشــر بــا دســتیابی بــه فن 
اوریهــای نویــن همچــون علــوم بیوتکنولــوژی و مهندســی ژنتیــک موجــب کاهــش مصــرف مــواد 
ســمی مثــل علــف کــش و افــت کــش هــا شــده اســت و ایــن فعالیتهــا موجــب کاهــش اثرات ســوء 

ســموم شــیمیایی گیاهــی بــر محیــط زیســت، تنــوع زیســتی وســالمت انســان مــی شــوند.
همچنیــن گیاهــان تراریختــه از دو طریــق موجــب کاهــش انتشــار گازهــای گلخانه ای به اتمســفر 
شــده انــد: )1( نیــاز کمتــر بــه اســتفاده از ماشــین آالت ســم پــاش و تجهیــزات بسترســازی خاک، 

ــش  ــرژی در بخ ــوخت و ان ــرف س ــش مص ــب کاه موج
کشــاورزی مــی شــود. مــزارع تراریختــه در ســال 2012 در 
مقایســه بــا انــواع ســنتی خــود، 791 میلیــون لیتــر ســوخت 
کمتــر اســتفاده کــرده انــد کــه ایــن موضــوع باعــث ممانعت 
از انتشــار 2111 میلیــون کیلوگــرم گاز گلخانــه ای بــه 
ــی 2012-1996  ــط زیســت شــده اســت. در دوره زمان محی
گیاهــان تراریختــه از انتشــار 16736 میلیــون کیلوگــرم گاز 
دی اکســید کربــن بــه محیــط زیســت ممانعــت نمــوده انــد 
ــودن  ــر ســوخت(. )2( ســازگار ب ــون لیت ــره 6268 میلی )ذخی
ــاورزی  ــای کش ــتم ه ــا سیس ــه ب ــی تراریخت ــان زراع گیاه
ــث کاهــش انتشــار  ــم شــخم« باع ــدون شــخم« و »ک »ب
ــه  ــان GM HT ب ــت. گیاه ــوده اس ــه ای ب ــای گلخان گازه
کشــاورزان ایــن امــکان را داده انــد کــه علــف هــای هــرز 
ــورزی و  ــات خاک ــه اقدام ــاز ب ــدون نی ــی و ب ــه راحت را ب
بسترســازی کنتــرل نماینــد. ایــن موضــوع باعــث کاهــش 
مصــرف ســوخت تراکتــور، افزایــش کیفیــت خــاک و کنترل 
فرســایش خــاک ناشــی از اقدامات بسترســازی، شــده اســت 
و مانــدگاری بیشــتر کربــن در خــاک و کاهــش انتشــار آن در 
قالــب گازهــای گلخانــه ای را در پــی داشــته اســت. در ســال 
ــق روش  ــر تلفی ــه در اث ــت ک ــده اس ــن زده ش 2012 تخمی
ــه مــدد گیاهــان زراعــی  ــدون شــخم ب هــای کشــاورزی ب
ــی از خــروج 6706  ــکای شــمالی و جنوب ــه در آمری تراریخت
میلیــون کیلوگــرم کربــن از خــاک ممانعــت بــه عمــل آمــده 
ــادل ممانعــت از انتشــار 24613  ــن مقــدار مع اســت کــه ای
میلیــون کیلوگــرم گاز دی اکســید کربــن بــه محیــط زیســت 
ــار دی  ــش انتش ــزان کاه ــال 2012، می ــط در س ــت. فق اس
ــه  ــان تراریخت ــی از گیاه ــفر ناش ــه اتمس ــن ب ــید کرب اکس
ــداد کل(  ــد تع ــون )41/38 درص ــذف 11/88میلی ــادل ح مع

اتومبیــل از خیابــان هــای کشــور بریتانیــا مــی باشــد. 

بیوتکنولــوژی کشــاورزی از زمــان اولیــن تجــاری ســازی محصــوالت تراریختــه تــا کنــون اثــرات مثبت 
اقتصــادی - اجتماعــی و زیســت محیطــی قابــل مالحظــه ای را به ارمغــان آورده اســت. ایــن اثرات مثبت 
بــارز در حالــی مشــاهده مــی شــوند کــه تنهــا چنــد صفــت معــدود در تعــداد اندکــی از گیاهــان زراعــی 
از طریــق فنــاوری GM بهبــود بخشــیده شــده و تجــاری ســازی شــده اســت. گیاهــان زراعــی تراریختــه 
هــم از طریــق خصوصیــات ذاتــی خــود و هــم از طریــق تســهیل فعالیــت هــای به زراعــی توانســته انــد 
بــه اقتصــاد و محیــط زیســت کشــورها کمــک نماینــد. گیاهــان تراریختــه مقــاوم بــه حشــره بــا افزایش 
عملکــرد، کاهــش ریســک تولیــد و کاهــش مصرف ســموم شــیمیایی بــه طور مســتقیم باعــث افزایش 
درآمــد کشــاورزان شــده انــد. کشــاورزان بــه ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه توانســته اند با اســتفاده 
از تکنولــوژی GM IR هــم بــه بهــره وری و صرفــه اقتصــادی بیشــتر دســت یابنــد و هــم از روش هــای 
کشــت و زرع ســازگارتر بــا معیارهــای ســالمت و محیط زیســت اســتفاده نمایند. از ســوی دیگــر، گیاهان 
تراریختــه مقــاوم بــه علــف کــش نیــز توانســته انــد بــه طــور مســتقیم )از طریــق کاهــش هزینــه تولید( 
و غیرمســتقیم )ایجــاد امــکان اســتفاده از سیســتم هــای کشــت و زرع ســریع »بــدون شــخم« یــا »کــم 

شــخم«( اثــرات مثبــت شــایانی بــر اقتصــاد کشــاورزان و محیــط زیســت آنان داشــته باشــند. 

در مجمــوع، شــواهد علمــی بســیار زیــادی در مقــاالت معتبــر 
علمــی دنیــا وجــود دارد کــه بــرآورد مناســبی را از اثــرات مثبــت 
اقتصــادی و زیســت محیطــی محصــوالت بیوتکنولــوژی مدرن 
بــه دســت مــی دهــد. اطــالع موثــق از مواهبی کــه این فنــاوری 
مــی توانــد برای کشــور ما داشــته باشــد، انگیــزه ما برای توســعه 
بومــی و بکارگیــری و اســتفاده از توانمنــدی هــای آن را افزایــش 
خواهــد داد. آمــار و داده هــای دقیــق در طــی قریــب بــه دو دهــه 
اســتفاده بشــر از محصــوالت زراعــی تراریختــه، ایــن فنــاوری را 
بــه عنــوان یــک فنــاوری کامــال اقتصــادی و دوســتدار محیــط 
زیســت معرفــی مــی نمایــد. تعیین موضــع مــا در قبــال گیاهان 
زراعــی تراریختــه و بیوتکنولــوژی کشــاورزی مــدرن بــر عهــده 
خــود مــا، و قضــاوت آن بــر عهــده آینــدگان خواهــد بــود. امیــد 
کــه پیشــینیانی ســربلند بــرای نســلی کامیــاب در آینده باشــیم. 
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* چالش های موجود در علم ژنتیک ایجاد زمینه انحرافی برای کشور ماست
ــرفت  ــه پیش ــدر ب ــک چق ــم ژنتی ــه عل ــران در زمین ــر ای ــال حاض ــارس: در ح ف

ــتیم؟ ــه هس ــی مواج ــه چالش های ــا چ ــوزه ب ــن ح ــت و در ای ــیده اس رس
توالیــی: ایــران بــه حرمــت خــون شــهدا و تبعیــت از فرمــان امــام)ره( و پــس از آن پیــروی 
از منویــات مقــام معظــم رهبــری امــروز لنگــرگاه ثبــات سیاســی و امنیتــی منطقــه اســت و 
اگــر بــا توجــه بــه برخــورداری از منابــع طبیعــی خــدادادی فــراوان و ظرفیت هــای انســانی 
ــم لنگــرگاه  ــم، می توانی ــا دقــت حرکــت کنی ــری ب ــام معظــم رهب ــات مق ــروی از منوی و پی

ثبــات اقتصــادی و امنیــت غذایــی منطقــه هــم باشــیم.
کشــور مایــل نیســت بــرای دســتیابی بــه علــم و فنــاوری از هیــچ کشــوری دســتور بگیــرد، 
مایــل نیســت هیــچ کشــوری بــرای مــا حــد و مــرز دســتیابی بــه علــم و فنــاوری ایجــاد کند، 
امــا امــروز در حــوزه اســتفاده از ظرفیت هــای علــم ژنتیــک و بیوتکنولــوژی، محدودیت هــا 
ــما  ــیم ش ــردم بپرس ــم از م ــه نمی توانی ــده ک ــاد ش ــی ایج ــیار غیرمنطق ــازی بس ــا فضاس ی
دوســت داریــد غــذای آغشــته بــه ســم مصــرف کنیــد یــا غذایــی کــه بــا تکنولوژی هــای 
نویــن ژنتیکــی اصــاح شــده اســت و امــکان آلودگــی بــه بیمــاری نــدارد و بی نیــاز از ســم 

ــد. ــد می یاب رش
* علیه محصوالت تراریخته جنگ روانی به راه انداخته اند

فارس: چرا این شرایط پیرامون علم ژنتیک وجود دارد؟
توالیــی: امــروز از بحــث اصــاح نــژاد ژنتیکــی تعبیــر انحرافــی بــه جامعه داده شــده اســت 
ــوزه اســتفاده از محصــوالت اصاح شــده ژنتیکــی  ــر در ح ــای اخی ــدم چالش ه ــن معتق و م

به نوعــی ایجــاد یــک زمینــه انحرافــی و بــازی بــرای کشــور ماســت.
ــای  ــه ج ــاده اســت و ب ــاق افت ــق اتف ــه ناح ــه ب ــه محصــوالت تراریخت ــی علی ــگ روان جن
اینکــه بگوییــم بایــد بــه علــم تســلط یابیــم و دانشــمند خودمــان متناســب بــا منافــع ملــی 

ــه  ــذا ب ــه غ ــرای تهی ــوژی را ب ــش و تکنول ســطوح دان
ــذا را  ــی از غ ــش اعظم ــی بخ ــت، حت ــه اس کار گرفت
ــد،  ــف نمی کنن ــد را متوق ــا تولی ــد، ام ــا می ریزن ــه دری ب
دلیــل ایــن مســئله ایــن اســت کــه می خواهنــد 
امنیــت غذایــی جهــان در دســت خودشــان باشــد، ولــی 
ــادی  ــی و اقتص ــت غذای ــرگاه امنی ــم لنگ ــا می توانی م

ــیم. ــورمان باش کش
فــارس: تولیــد محصــوالت تراریختــه چــه 

دارد؟ فوایــدی 
ــرای محصــوالت  توالیــی: میانگیــن مصــرف ســم ب
ــمی  ــار رس ــاس آم ــر اس ــا ب ــور م ــاورزی در کش کش
ــر  ــه مقادی ــت ک ــال اس ــن در س ــزار ت ــا 27 ه ــز ت نی
ــم  ــن را ه ــزار ت ــدد 70 ه ــا ع ــی ت ــمی و حت غیررس

می کننــد. اعــام 
ــا  ــدار مصــرف ســرانه ســم کشــاورزی در کشــور م مق
400 گــرم در ســال اســت، در حالــی کــه میانگیــن 70 

تــا 80 گــرم در دنیاســت.
وزارت  بررســی های  اســاس  بــر  حاضــر  حــال  در 
ــتاندارد  ــوالت از اس ــن محص ــیاری از ای ــت بس بهداش
از  بســیاری  و  اســت  باالتــر  بســیار  ســم  مجــاز 
ــد،  ــرف نمی کنن ــوالت را مص ــن محص ــان ای متخصص
ولــی مــا در برابــر ایــن همــه بحــران مصــرف ســم کــه 

داریــم. اســت،هیاهو  اجتناب ناپذیــر 
تنهــا راه مقابلــه بــا مصــرف ســم تولیــد گیاهــان مقــاوم 

بــه آفــت از طریــق اصــاح ژنتیکــی اســت.
مــا دشــت گســترده سیســتان و دشــت مکــوران را 
ــد،  ــام می ش ــه انج ــا کشــت پنب ــی در آنج ــتیم، زمان داش
ــوع  ــه را ممن ــت پنب ــت، کش ــود آف ــل وج ــه دلی ــی ب ول
کردنــد. امــروز دانشــمندان مــا پنبــه اصاح شــده ژنتیکــی 
ــه نتیجــه رســانده اند و قــرار اســت  ــه آفــت را ب مقــاوم ب
ســال 96 تجــاری شــود، ولــی ببینیــد چــه هیجانــی علیــه 

ــه ایجــاد شــده اســت. محصــوالت تراریخت
ــاد  ــک ایج ــوالت ارگانی ــورد محص ــی در م ــروز بحث ام
شــده، بــه هیچ وجــه تعارضــی بیــن محصــول ارگانیــک 
و محصــول اصاح شــده ژنتیکــی نیســت. مــا امــروز از 
ــا 40 درصــد  ــر 30 ت ــنتی حداکث ــق کشــاورزی س طری
نیــاز غذایــی کشــور را می توانیــم تأمیــن کنیــم کــه آن 

هــم نیازمنــد مصــرف آب و بــذر اســت.
تولیــد  بــرای  کشــور  در  مــا  ظرفیــت  حداکثــر 
محصــوالت ارگانیــک در حــدود 10 تــا 15 درصــد نیــاز 
ــا  ــب 30 ت ــر ترتی ــه ه ــردم اســت و ب ــی م ــبد غذای س

خودمــان، تحــت قوانیــن و مقــررات ایمنی زیســتی 
ــد، مســیر را  ــد کن ــان محصــوالت را تولی کشــور خودم

ــم. ــد می کنی ــی س ــق ایران ــرای محق ب
فــارس: دانشــمندان مــا در حــال حاضــر بــه این 
ــریط  ــا ش ــب ب ــه متناس ــیده اند ک ــی رس توانای

جــوی کشــورمان، محصوالتــی را تولیــد کننــد؟
توالیــی: جمهــوری اســامی دارای متوســط بارندگــی 
ــزان در  ــن می ــی ای ــت، ول ــال اس ــر در س 250 میلی مت
اتحادیــه اروپــا و میانگیــن دنیــا 850 میلی متــر در 
ســال اســت، از طرفــی تبخیــر در شــرایط اقلیم خشــک 
ــرزمین  ــا س ــی م ــت و وقت ــا اس ــر اروپ ــه براب ــا، س م
گســترده و زمین هــای خشــک و کــم آب و اقلیــم 
ــا  ــد ب ــا می توانن ــم، دانشــمندان م ــرم و خشــک داری گ
اســتفاده از ظرفیت هــای علــم ژنتیــک، ژن هــای مقــاوم 
بــه خشــکی، شــوری و آفــت و بیمــاری را بــه گیاهــان 
منتقــل کــرده و گیاهــان شورزیســت و خشکی زیســت 
ــتان  ــروز عربس ــه ام ــد ک ــد کنن ــند تولی ــا خشکی پس ی
ــا  ــی م ــد ول ــتفاده می کن ــا اس ــن تکنولوژی ه ــم از ای ه

ــتیم. ــه رو هس ــموم روب ــازی های مس ــا جوس ــروز ب ام
ــه  ــوالت تراریخت ــه محص ــموم علی ــا های مس * جوس

ــی داخل
فــارس: ایــن جوســازی ها بــه چــه دلیــل انجــام 

می شــود؟
ــه  ــت ک ــال اس ــل 10 س ــا حداق ــور م ــی: کش توالی
ــد و  ــتفاده می کن ــه را اس ــی تراریخت محصــوالت واردات
ــته راه  ــال گذش ــه آن در 10 س ــت هیجــان علی هیچ وق
ــه در  ــل اینک ــه دلی ــت ب ــاه اس ــا 6 م ــد، ام نیانداخته ان
برنامــه ششــم اشــاره ای شــده کــه تصمیــم بــه تجــاری 
رســاندن محصــوالت اصاح شــده ژنتیکــی انجــام 

ــاده اســت. شــود، هیاهــو راه افت
ــازی اســت  ــن ب ــه نظــر مــن یــک زمی ــن مســئله ب ای
کــه دشــمن بــرای مــا فراهــم کــرده و به جــای اینکــه 
ــوص  ــاد و بــه خص ــیر خوداتکایــی در اقتص مــا مس
ــی  ــمندان داخل ــم، دانش ــی کنی ــی را ط ــت غذای امنی
ــا  ــب ب ــای متناس ــه گونه ه ــتیابی ب ــرای دس ــود را ب خ
اقلیــم ایــران ناامیــد می کنیــم و ماحصــل ایــن کار بــه 
جیــب واردکننــدگان مــواد غذایــی و واردکننــدگان ســم 

ــی رود. ــر آن م و نظای
ــر  ــکا ب ــتراتژی آمری ــه اس ــن اســت ک ــا ای احســاس م
ــد و  ــی بمان ــا باق ــذای دنی ــای غ ــه آق ــت ک ــن اس ای
تمــام سیاســت ها را بــه کار می گیــرد و باالتریــن 

40 درصــد نیازمنــد واردات هســتیم کــه قســمت اعظــم 
محصــوالت وارداتــی تراریختــه هســتند. بنابرایــن 
ــاح  ــوالت اص ــتفاده از محص ــه اس ــار ب ــا ناچ ــر م اگ
ــه  ــت ک ــر نیس ــا اطمینان بخش ت ــتیم، آی ــی هس ژنتیک
ــارت  ــی و تحت نظ ــمند ایران ــوی دانش ــول از س محص
مراجــع رســمی کشــور تولیــد شــود تــا اینکــه محصــول 
اصاح شــده خــارج از کشــور را وارد کنیــم کــه ممکــن 
اســت در کنــار ژن مقاومتــی کــه ایجــاد کــرده، ژن های 
ــرده باشــند. ــه تعمــد ایجــاد ک ناخواســته دیگــری را ب
ــم  ــه یک ده ــم ک ــترده ای داری ــوت گس ــر ل ــا کوی م
مســاحت کشــورمان را دارد، ولــی مــا چــه اســتفاده ای از 

ــم. ــر کرده ای ــن کوی ای

ــد  ــه می توان ــی ک ــه علم ــموم علی ــو مس               ج
ــد ــا باش ــع بیماری ه داف

ــک  ــی ژنتی ــن علم ــس انجم رئی
ــارس: ــا ف ب ــه  ــران در مصاحب ای
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امــروز گونــه ای از گنــدم در کویــر لــوت رشــد می کنــد کــه دارای ژن مقــاوم بــه شــوری اســت 
ــه بومــی  ــور نمــک مشــاهده میِ شــد. وقتــی مــا چنیــن گون ــاه بل و روی برگ هــای ایــن گی
داریــم، اگــر ژن مقــاوم بــه شــوری را از ایــن گونــه برداشــت کــرده و بــه یــک گنــدم دیگــری 
ــم، بســیاری از مناطــق  ــا پرمحصــول اســت، منتقــل کنی ــن صفــت نیســت، ام کــه دارای ای

ــم. ــر کشــت ببری ــم زی خودمــان را می توانی
ــهر،  ــزرگ بوش ــتان ب ــه اس ــارس س ــج ف ــان و خلی ــای عم ــیه دری ــا در حاش ــروز م ــر ام اگ
ــاد و  ــکل اقتص ــتان مش ــه اس ــر س ــه ه ــم ک ــتان را داری ــتان و بلوچس ــزگان و سیس هرم
ــوژی  ــاوری بیوتکنول ــش و فن ــتفاده از دان ــا اس ــتند، ب ــغل هس ــدون ش ــد و ب ــت دارن معیش

ــم. ــرف کنی ــکل را برط ــن مش ــم ای می توانی
ــد  ــه تولی ــرفت در زمین ــازی ها و پیش ــن جوس ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــارس: ب ف

ــرد؟ ــد ک ــه بای ــه چ ــوالت تراریخت محص
توالیــی: بــا منــش جمهــوری اســامی ســازگار نیســت کــه مــا علــم و فنــاوری را محکــوم 
کنیــم، علــم و فنــاوری ابــزار هســتند و مهــم ایــن اســت کــه ایــن ابــزار در دســت چه کســی 
باشــد، اگــر در گوشــه ای در دنیــا عــده ای از ایــن ابــزار سوءاســتفاده کردنــد مفهومــش ایــن 
ــاد و  ــا اعتق ــا ب ــم، بلکــه م ــن نعمــت دانــش محــروم کنی ــا خودمــان را از ای نیســت کــه م
تبعیــت از مقــام معظــم رهبــری در دهــه پیشــرفت و عدالــت بایــد فرصتــی را فراهــم کنیــم 
کــه همــه دانشــجویان بــه نیــاز کشــور نــگاه کــرده و در رشــته های خــود بــرای خوداتکایــی 

تــاش کننــد.
ــرده و  ــال ک ــا را دنب ــن خبره ــه ای ــت صحن ــیارانه پش ــد هوش ــانه ها بای ــن رس ــر م ــه نظ ب

ــد. ــرار دهن ــع ق ــده مرج ــات ایجادش ــی را در ابهام ــای علم انجمن ه

جنگ روانی علیه محصوالت تراریخته داخلی 
به نفع محصوالت وارداتی است

ــن  ــس انجم ــی رئی ــود توالی ــرت محم دک

علمــی ژنتیــک ایــران، رئیــس ســابق 

بســیج علمــی کشــور، رئیــس مرکــز 

)تفحــص  نــور  ژنتیــک  تحقیقــات 

علمــی  هیئــت  و  شــهدا(  ژنتیکــی 

بــا  وی  اســت.  بقیه اللــه  دانشــگاه 

علــم  علیــه  جوســازی ها  از  انتقــاد 

اصــاح ژنتیــک معتقــد اســت مباحــث 

ــده در  ــرح ش ــانه ای مط ــی و رس انحراف

حــوزه اصــاح نــژاد ژنتیــک بــه گونــه ای 

ــم  ــن عل ــه ای ــت ک ــده اس ــت ش مدیری

ــوه داده شــود. ــع طــور دیگــری جل ناف
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انتشــار 

بســیاری از مطالــب خــاف 

واقــع و بزرگنامیی هــای کاذب بــا هــدف 

مقابلــه بــا کلیــت زیســت فناوری مــدرن و مهندســی 

ــا ظهــور  ژنتیــک از ســوی صلــح ســبز هدایــت می شــود. ب

ــته  ــال های گذش ــت فناوری در س ــران در زیس ــای ای پیرشفت ه

ترجمــه ایــن گونــه مطالــب در داخــل کشــور بیشــرت شــده اســت. 

ــیار  ــاخه های بس ــی از ش ــا در یک ــد ت ــاش می کن ــان ت ــن جری ای

مهــم و رسنوشت ســاز یعنــی زیســت فناوری کشــاورزی )بــرای 

تأمیــن تأمیــن امنیت غذایــی، رونق کشــاورزی، غذای ســامل 

ــه شــوری،  ــار و متحمــل ب ــاری از ســموم زیانب و ع

خشــکی و ...( وابســته باقــی مبانیــم.

نقش صلح سبز در مقابله 
با زیست فناوری مدرن

ــکا در  ــه مهندســی ژنتیــک از کنفرانــس اســیلومار امری ــی رســانه ای مالحظــات علی بزرگ نمای
ــا  ــود.9  ب 1975 آغــاز شــد کــه هــدف آن توقــف تحقیقــات مهندســی ژنتیــک اعــالم شــده ب
ایــن حــال امریــکا خــود بــه ســرعت بــا کمــک مهندســی ژنتیــک بــر امنیــت غذایــی جهــان 
ــرد.  ــذف ک ــه ح ــود را از صحن ــای خ ــت و رقب ــلطه یاف ــی س ــوالت اساس ــژه در محص ــه وی ب
هم اکنــون صنعــت غذایــی و بــه ویــژه دام و طیــور اروپــا و جهــان وابســتگی باالیــی بــه واردات 
ایــن محصــوالت از امریــکا و برخــی کشــورها دارد.10  یکــی از عوامــل تغییــر شــرایط بــه نفــع 
امریــکا و تقویــت انحصــار در فنــاوری مهندســی ژنتیــک، قوانیــن و مقــررات بازدارنــده علیــه 
ــکا از جریان هــای  ــه کشــورهای اروپایــی اســت. امری ــاوری در دیگــر کشــورها از جمل ایــن فن
ــون در  ــالری کلینت ــد. هی ــتفاده می کن ــور اس ــن منظ ــرای ای ــی ب ــه خوب ــت محیطی ب زیس
کتــاب خاطــرات خــود بــه برنامــه امریــکا بــرای ســو اســتفاده از احساســات مــردم نســبت بــه 
ــد:  ــح می کن ــتکباری تصری ــداف اس ــمت اه ــه س ــف آن ب ــالمت و تحری ــت و س ــط زیس محی
»جریان هــای مردمــی و مدنــی می تواننــد بــا جلــب توجــه بــه مســائلی چــون محیــط زیســت 
ــر در  ــال، تغیی ــرای مث ــکا در داخــل کشــورها شــوند. ب موجــب پیشــرفت های مــورد نظــر امری
برمــه از اعتــراض گســترده بــه سوءاســتفاده از محیــط زیســت آغــاز شــد. در چیــن هــم پدیــده 

مشــابهی را پیــش بردیــم.«11  برخــی جریان هــای تنــدرو 
همچــون بنیــاد صهیونیســتی صلــح ســبز بــا سوءاســتفاده 
از عناویــن ارزشــمندی ماننــد ســالمت، محیــط زیســت و 
ــب  ــار مطال ــی انتش ــون اصل ــه کان ــک ب ــاورزی ارگانی کش
ــدل  ــت فناوری ب ــه زیس ــازی علی ــع و سندس ــالف واق خ
شــدند. در نتیجــه ایــن تالش هــا برخــی کشــورهای 
جهــان کــه شــمار آنهــا بــه عــدد انگشــتان دســت 
ــه، روســیه، ســوییس،  ــان، صربســتان، ترکی نمی رســد )بوت
کنیــا( تحقیــق و توســعه گیاهــان و حیوانــات تراریختــه را 
بــدون اســتناد بــه هیــچ مطالعــه کارشناســی در کشورشــان 
ــده و  ــورها واردکنن ــی کش ــه تمام ــد. اگرچ محــدود کرده ان
ــن  ــده ایــن محصــوالت هســتند.12  پرســش ای مصرف کنن
اســت کــه صلــح ســبز چیســت و چــرا بــا کلیــت مهندســی 

ــد؟ ــت می کن ــک مخالف ژنتی

ــح طلــب  ــان صل ــوان یــک جری ــه عن ــدا ب ــح ســبز ابت صل
ــا  ــه اروپ ــپس ب ــت و س ــکل گرف ــکا ش ــی در آمری مردم
ــورهای  ــیاری کش ــون در بس ــم اکن ــت و ه ــترش یاف گس
ــدن  ــکار ش ــا آش ــه 80 ب ــت. در ده ــال اس ــز فع ــر نی دیگ
ــه  ــان زمین ــم در آلم ــدی ســه حــزب حاک فســاد و ناکارآم
ــد و ورود ســبزها  ــه یــک حــزب جدی روی آوردن مــردم ب
ــدی  ــران جدی ــه مــرور، رهب در عرصــه سیاســی شــد.13  ب

از عالــم سیاســت در نهادهــای حــزب نفــوذ 
شــیوه های  و  اهــداف  و  کــرده 

از دهــه 90  تغییــر کــرد.  آن 
ــژه پــس از  ــه وی میــالدی و ب
ــران آن،  ــی از رهب ــرور یک ت
ــابق را  ــبز روش س ــح س صل
کنــار گذاشــت و وارد تعامــل 

سیاســی  قدرت هــای  بــا 
شــد. ایــن امــر بــدون پذیرفتــن 

صهیونیســت ها  تمامیت خواهــی 

ــکان  ــبز ام ــت س ــی نهض ــه مردم ــردن جنب ــی ک و قربان
ــد  ــزب مانن ــن ح ــان سیاســت های ای نداشــت.14  از آن زم
ســایر احــزاب بــا توجــه بــه اهــداف جریــان صهیونیســتی 
ــک  ــب ی ــن ترتی ــود. بدی ــن می ش ــا تعیی ــم در اروپ حاک
جریــان مردمــی )ان.جــی.او( و بــا مقبولیــت عمومــی بــاال 
بــرای کاربردهــای سیاســی از ســوی جریان هــای موجــود 

ــد.  ــادره ش ــدرت مص ق
ــدری مشــهود اســت کــه  ــه ق ــن حقیقــت ب بخشــی از ای
ــت  ــد اس ــبز معتق ــح س ــذاران صل ــی از بنیانگ یک
ایــن جریــان تبدیــل بــه یــک تجــارت فاســد 
ــت کــه از  ــی و بــزرگ شــده اس چندملیت
ــا  ــارج اســت.15  برخــی دیگــر ب ــرل خ کنت
ســبز،  صلــح  فعالیت هــای  جمع بنــدی 
به طــور  کــه  دانســته اند  جریانــی  را  آن 
ــژه در  ــه وی ــی ب ــرای فناوری هراس ــی ب کل
ــد.16 ــالش می کن ــوم ت ــان س ــورهای جه کش

برخی 

باجمع بندی 

فعالیت های صلح سبز، آن را 

جریانی دانسته اند که به طور کلی 

برای فناوری هراسی به ویژه در 

کشورهای جهان سوم تالش 

می کند.

تاریخچه

بنیاد صهیونیستی صلح 

سبز با سوءاستفاده 

از عناوین ارزشمندی 

مانند سالمت، محیط 

زیست و کشاورزی 

ارگانیک به کانون اصلی 

انتشار مطالب خالف 

واقع و سندسازی علیه 

زیست فناوری بدل شدند.
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منابع مالی صلح سبز

طرح ایجاد انحصار در فناوری

صلح سبز در اروپا

تأثیرپذیری جریان های زیست محیطی از صلح سبز

اسپانســرهای مالــی 360 میلیــون دالری صلــح ســبز فهرســتی از دویســت شــخص و نهــاد را تشــکیل می دهــد کــه بررســی 
مــوارد شــاخص آن بــه خوبــی منابــع صهیونیســتی ایــن جریــان جهانــی را آشــکار می کنــد. بنیــاد راکفلــر، بنیــاد ترنــر )مالــک 
ســی.ان.ان(، بنیــاد تایــد و بنیــاد نیویــورک تایمــز در فهرســت پشــتیبانان مالــی صلــح ســبز دیــده می شــوند.17  تحلیلگــر مجلــه 
فوربــس بــر خــالف ادعــای صلــح ســبز کــه خــود را ان.جــی.او می نامــد، معتقــد اســت: صلــح ســبز یــک تجــارت بــا مدیریــت 

ــرد. به طــوری کــه بســیار ماهرانــه اســت کــه از ابزارهــای پیچیــده و  ــی بهــره می ب ــه تبلیغات فریبکاران
می شــد.18  اگــر یــک شــرکت از ایــن ابزارها اســتفاده  محکــوم  به شــدت  می کــرد 

ــا آشــکار شــدن تجارت هــا و برخــی کشــورها ماننــد کانــادا و  ــد ب نیوزلن
ــت  ــروه، وضعی ــن گ ــال ســودجویی ای ــی آن را ابط ــی غیرانتفاع عموم
ــالم کــرده و نــوع فعالیــت صلــح  ــاری اع ــی و تج ــبز را سیاس س
ــل  ــه دالی ــز ب ــد نی ــد. هن مشــابه و بــا تأکیــد بــر دنبال کــردن کرده ان
ــتعماری  ــعه و اس ــداف ضدتوس صلــح ســبز در هنــد، مجــوز فعالیــت اه

ــور را از صلــح ســبز را ابطــال کــرده و  ــارج کش ــا خ ــی ب ــط مال رواب
ــاز ســوی مهره هــای هنــدی آن ممنــوع  ــه آن ب کــرده اســت کــه در ادامــه ب

خواهیم گشت.

ــف اســت  ــا اصــل زیســت فناوری و مهندســی ژنتیــک مخال ــان ب ــن جری ــح ســبز نشــان می دهــد ای بررســی مواضــع صل
ــت  ــی فعالی ــد. نتیجــه عمل ــن هــدف سوءاســتفاده می کن ــرای ای ــط زیســت هــم ب ــا محی ــی چــون ارگانیــک ی و از عناوین
پرحجــم صلــح ســبز در کشــورهای مختلــف بــا جهت گیــری مذکــور ایجــاد انحصــار در ایــن فنــاوری بــرای کشــورهایی 
چــون امریــکا بــوده اســت. حتــی در میــان فهرســت مدیــران جریــان صهیونیســتی صلــح ســبز، یــک نفــر بــه مدیریــت 

مقابلــه بــا مهندســی ژنتیــک اختصــاص دارد.

ــا و ســمن ها و  ــی نهاده ــا برخ ــکاری ب ــط آش ــبز رواب ــح س اشــخاص در ایــران بــه ویــژه ســازمان حفاظــت محیط صل
ــن زیســت دارد. بســیاری از مطالبــی کــه علیــه  ــی ای ــگاه اینترنت ــاوری در پای ــن فن ای

ــرد  ــرار می گی ــانه ها ق ــی رس ــازمان و برخ گزارش هــای س و  مواضــع  ترجمــه 
در صلــح ســبز اســت. ســال گذشــته کنگــره  ســبز  صلــح  بین المللــی 

ــا  ــبز در تهــران برگــزار شــد و همایش هایــی ب ــح س ــال صل ــرکت فع ش
ــن در ســایت محــل ســازمان محیــط زیســت برگــزار  می شــود. همچنی
ــکار  ــر ابت ــری از دکت ــازمان خب ــن س ســازمان، ای محتــرم  ریاســت 
ــاد شــدید  ــح ســبز و انتق ــاع از صل ــورد در دف ــل برخ ــه دلی ــیه ب از روس

ــر  ــبز منتش ــح س ــدروی صل ــد تن ــا چن ــن ب ــر24( همچنی ــد.19  )تصوی ش
ــازمان لینــک مســتقیم پایــگاه اطالع رســانی صلــح  ــی س ــایت اینترنت ــبز در س س

حفاظت محیط زیست مشاهده می شود.20

ــت  ــت دس ــبز آل ــح س ــاد صل ــر بنی ــه اگ ــردد ک ــرح گ ــش مط ــن پرس ــت ای ــن اس ــد ممک ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
غــرب بــرای ایجــاد انحصــار در فنــاوری اســت چــرا مرکــز تبلیغــات و اثرگــذاری آن در اروپــا واقــع اســت. علــت، رقابــت 
ــورد تهاجــم  ــی دوم و م ــگ جهان ــه در جبهــه شکســت خــورده جن ــان ک ــژه آلم ــه وی ــی اســت، ب ــان قدرت هــای غرب می

ــت.  ــته اس ــرار داش ــت ها ق صهیونیس
ــودن  ــی ب ــر غیرعلم ــد ب ــا تأکی ــل پزشــکی )1995(، ب ــده نوب ــی برن ــتاد آلمان ــارد21  اس ــلین وله پروفســور کریســتین نوس
ادعاهــای صلــح ســبز دربــاره مهندســی ژنتیــک می گویــد: »بــه اکثــر آلمانی هایــی کــه از مصــرف محصــوالت تراریختــه 
هــراس دارنــد گفتــه شــده بــا خــوردن ایــن محصــوالت ژن خاصــی بــه بــدن آنهــا منتقــل خواهــد شــد. ]ایــن ادعــا بــه 

شــبکه بانفــوذ صلــح ســبز بــه ویــژه در ســمن های 
جریان هــای  اســت  شــده  موجــب  کشــورها  کلیــه 
ــاد  ــبز ایج ــح س ــر صل ــت تأثی ــب تح ــت محیطی اغل زیس
ــال  ــای پیشــرفته را دنب ــه فناوری ه ــق ب ــادی عمی بی اعتم
ــاوری  ــای ضدفن ــج ایدئولوژی ه ــه تروی ــه گاه ب ــد ک کنن
قابــل  نقــش  نهضت هــا  ایــن  اســت.25   انجامیــده 
ــته ای در  ــش هس ــترش دان ــری از گس ــی در جلوگی توجه
ــز طیفــی  کشــورهای مســتقل داشــته اند. در کشــور مــا نی
ــات فعــال هســتند و در دهــه شــصت علیــه  از ایــن جریان
ــک  ــه مهندســی ژنتی ــون علی ــاوری هســته ای و هم اکن فن
ــه  ــد. )تصویــر25( ایــن فعالیــت در آغــاز ب فعالیــت می کنن
ــد  ــک و تولی ــی ژنتی ــه مهندس ــان علی ــگاه روی کار پژوهش
ــد. ــال می ش ــز دنب ــز نی ــن مرک ــه در ای ــات تراریخت حیوان

اسپانرسهای 

مالی 360 میلیون دالری 

حزب صلح سبز فهرستی از دویست 

شخص و نهاد را تشکیل می دهد که 

بررسی موارد شاخص آن به خوبی منابع 

صهیونیستی این جریان جهانی را 

آشکار می کند.

صلح 

سبز به طور رسمی 

با اصل زیست فناوری مدرن و 

مهندسی ژنتیک مخالف است و از 

عناوین ارگانیک و محیط زیست و 

سالمت نیز با همین هدف سوء 

استفاده می کند.

دانشمند 

زیست فناوری آملانی: 

صلح سبز زیست فناوری سبز را در 

عمل به یک تابوی اجتامعی بدل کرده است... 

پی آمد این شیوه آن است که کشور ما به طور 

استثنایی دانشمندان زیست فناوری خود را به 

دیگر کشورها کوچ می دهد چرا که در اینجا 

هیچ آینده ای برای آنها متصور 

نیست.

شــکلی هــراس آور در ایــران نیــز تکــرار می شــود[ در حالــی کــه ایــن از نظــر علمــی کامــال مــردود اســت و 
هرگــز ژنــی از گوشــت گاو یــا گیاهــان نتوانســته بــه ژنــوم انســان داخــل شــود.« ایــن اســتاد آلمانــی بــه 

صراحــت منشــأ ایجــاد ایــن هراس هــا را صلــح ســبز می شــمارد.22  وی معتقــد اســت صلــح ســبز بــه 
طــور متعصبانــه و بــدون توجــه بــه حقایــق علمــی، زیســت فناوری ســبز را در عمــل بــه یــک تابــوی 
ــاره آســیب هایی زیست فناوری هراســی  اجتماعــی بــدل کــرده اســت.23  ایــن دانشــمند آلمانــی درب
ــگ شــده  ــرای دانشــمندان زیســت فناوری تن ــی عرصــه ب ــث عمل ــد: »از حی ــان می گوی ــن جری ای
ــمندان  ــی دانش ــای علم ــا و پژوهش ه ــردن ایده ه ــی ک ــرای عمل ــی ب ــچ جای ــر هی ــت و دیگ اس

ــاره  ــری درب ــود می شــود و کار مؤث ــه طــور مســتمر ناب ــزارع آزمایشــی ب ــدارد. م در آلمــان وجــود ن
ــد  ــای ض ــونت های گروه ه ــر خش ــه خاط ــی را ب ــای آموزش ــگاه ها دوره ه ــرد. دانش ــام نمی گی آن انج

ــه  ــودی مــزارع تحقیقاتــی لغــو می کننــد. پی آمــد ایــن شــیوه آن اســت کــه کشــور مــا ب تراریختــه و ناب
طــور اســتثنایی دانشــمندان زیســت فناوری خــود را بــه دیگــر کشــورها کــوچ می دهــد چــرا کــه در اینجــا هیــچ 

آینــده ای بــرای آنهــا متصــور نیســت.« 24

منونه ای از تأثیرگذاری فریب های جریان نفوذ علیه فناوری هسته ای در دهه اول انقاب
 مخالفت صلح سبز با کلیت مهندسی ژنیتک در یکی از

تصویر 25 پاکاردهای آن
تصویر 26
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ایران به دنبال اروپا

بــا توجــه بــه مــوارد متعــدد دخالت هــای امریــکا در 
کشــورهای جهــان حتــی در اروپــا بــرای اســتثمار و هدایت 
آن بــه ســمت اهــداف و منافــع امریــکا از طریق جاسوســی، 
ــه  ــرور مقامــات و فعالیت هــای رســانه ای34  ب ــی، ت آدم ربای
ــز  ــاورزی نی ــت فناوری کش ــورد زیس ــد در م ــر می رس نظ
ــکا از  ــتفاده امری ــت. اس ــرا اس ــال اج ــر در ح ــن ام همی
ــلون35  ــوان اش ــا عن ــود ب ــی خ ــنود بین الملل ــتم ش سیس
ــایر  ــا س ــادی ب ــی و اقتص ــت علم ــروزی در رقاب ــرای پی ب
کشــورهای جهــان نشــان دهنده وجــود چنیــن اهدافــی در 
اروپــا و جهــان اســت. طبــق گــزارش تحقیــق 
دربــاره  اروپــا  پارلمــان  تفحــص  و 
ایــن سیســتم یکــی از اهــداف 
آن نــه مبــارزه بــا تروریســم 
ــت  ــه دس ــه ب ــد آن بلک و مانن
اقتصــادی  اطالعــات  آوردن 
شــرکت های  و  معامــالت 
اروپایــی اســت تــا از آنهــا علیــه 
ــود. در  ــتفاده ش ــا اس ــاد اروپ اقتص
نتیجــه همیــن رویکــرد یعنــی تقویــت 
اروپــا،  در  زیست فناوری هراســی  جریــان 
کشــورهای اروپایــی کــه دارنــده فنــاوری و تولیدکننــدگان 
اصلــی بــذر تجــاری در قــرن بیســتم بوده انــد، در اســتفاده 
ــا  ــازار ده ه ــد و ب ــب ماندن ــکا عق ــت فناوری از آمری از زیس
میلیــارد دالری خــود را در مــواردی کــه بذرهــای تراریخت 

ــد. ــت دادن ــده اند از دس ــاری ش تج
ــه محــدود کــردن پژوهش هــای  ــاد ب ــکا از دهــه هفت امری
ژنتیــک و جریان ســازی علیــه آن در دیگــر کشــورها 
ــه ای  ــال 1974 کمیت ــور در س ــن کش ــت. ای ــیده اس اندیش
تشــکیل داد کــه مقــرر کــرد کنفرانســی بین المللــی 
ــی  ــا هنگام ــان اعــالم شــود »ت ــه جه تشــکیل شــده و ب
کــه خطــرات بالقــوه ژنتیــک بهتــر شــناخته نشــده اســت 
ــات را  ــوزه آزمایش ــن ح ــان در ای ــر جه ــمندان سراس دانش
متوقــف کننــد.« این کنفرانس در ســال 1975 در آســیلومار 
کالیفرنیــا برگــزار شــد36 و خطــوط راهنمایــی را بــا همیــن 
ــه  ــد برخــی دانشــمندان ب ــرد. ســالها بع هــدف منتشــر ک
ــی  ــی ناش ــان تبلیغات ــیب های جری ــه آس ــبت ب ــدت نس ش
از کنفرانــس مذکــور ابــراز عصبانیــت کردنــد زیــرا خــالف 

ــد. 37 ــت ش ــس ثاب ــرح در کنفران ــای مط ادعاه
ــران  ــان در ای ــن جری ــای ای ــود دنباله ه ــه وج ــه ب ــا توج ب
ــز در  ــا نی ــور م ــی در کش ــن طرح ــود چنی ــن می ش روش
ــوذ  ــق نف ــان از مصادی ــن جری ــت. ای ــری اس ــال پیگی ح
پیشــرفت علمــی و  از  بــرای جلوگیــری  غیرمســتقیم 

جریان 

صلح سبز از 

مصادیق نفوذ غیرمستقیم 

برای جلوگیری از پیرشفت علمی 

و اقتصادی کشور در حوزه 

زیست فناوری کشاورزی و 

امنیت غذایی است.
امریکا 

در سال 1975 

کنفرانسی برگزار و اعالم کرد تا 

هنگامی که خطرات بالقوه ژنتیک 

بهرت شناخته نشده است دانشمندان 

جهان در این حوزه آزمایشات 

را متوقف کنند.

اقتصــادی کشــور در حــوزه زیســت فناوری کشــاورزی و امنیــت غذایــی اســت.38  زیــرا یــک 
ــر ایــن حــوزه تعییــن کننــده  معضــل اصلــی آینــده جهــان امنیــت غذایــی اســت و تســلط ب

ــود. ــد ب ــان خواه ــر جه ــم ب ــدرت حاک ق

ابــزار ایــن جریــان ایجــاد هــراس نســبت بــه زیســت فناوری 
و القــای خطرنــاک بــودن آن اســت. ایــن رویکــرد بــه 

مــورد  در  و  نمی شــود  محــدود  زیســت فناوری 
ــود.  ــراز می ش ــز اب ــدرن نی ــای م ــایر فناوری ه س
فعالیــت شــدیدتر دشــمن در ایــن حــوزه بــه 
قلــه  در  دانــش  ایــن  اســت کــه  آن  خاطــر 

ــلط  ــرار دارد. تس ــده ق ــرفته آین ــای پیش فناوری ه
ــت  ــده امنی ــاورزی تعیین کنن ــت فناوری کش ــر زیس ب

ــادی  ــی و اقتص ــدرت سیاس ــع آن ق ــه تب ــی و ب غذای
کشورها خواهد بود. 

ــاره  ــت گذاری درب ــذاری و سیاس ــد قانونگ ــوان در فراین ــد نمی ت ــه ش ــه گفت ــاس آنچ ــر اس ب
ــل  ــک عم ــی ژنتی ــت فناوری و مهندس ــل زیس ــا اص ــت ب ــت مخالف ــه در جه ــی ک جریان های
کــرده و ادعاهــای غیرعلمــی خــاص را مطــرح می کننــد صرفــا بــه عنــوان یــک نظــر نگریســت. 
حفــظ نــگاه مســتقل علمــی و رجــوع بــه نظــرات رســمی جامعــه علمــی و مراجع رســمی کشــور 

در ایــن حــوزه تضمیــن کننــده اســتقالل و حاکمیــت و پیشــرفت کشــور خواهــد بــود. 

ــه  ــه نتیج ــری ب ــانه ای پیگی ــای رس ــاد موج ه ــار ایج ــزب در کن ــن ح ــای ای ــی از فعالیت ه یک
ــای  ــی از اعض ــه یک ــرای نمون ــت. ب ــان اس ــورهای جه ــی در کش ــیدن زیست فناوری هراس رس
ایــن حــزب بــا نــام آندرئــاس فریمولــر بــا ســمت هماهنگ کننــده مقابلــه بــا مهندســی ژنتیــک 
ــی جلســات متعــدد داشــته اســت و مســئوالن  ــا برخــی مســئوالن ایران ــه بارهــا ب در خاورمیان
مربوطــه متعهــد شــده اند اهــداف ایــن حــزب در ایــران را پیگیــری کننــد. یکــی از نامه هــای 

مبادلــه شــده بیــن ایــن اشــخاص در انتهــای ایــن نوشــتار آمــده اســت.

ــه صنعــت هســته ای،  ــد علی ــا روشــی مشــابه در کشــور هن ــی اســت کــه ب ــا جریان ــن دقیق ای
ــد.  ــال ش ــد دنب ــده هن ــوت آین ــاط ق ــی نق ــات )IT( یعن ــاوری اطالع ــت فناوری و فن زیس

ــه عکس العمــل و تصویــب قوانیــن  ــان، ایــن کشــور را ب شــدت گرفتــن فعالیــت ایــن جری
ــس  ــدی واداشــت. پ ــه ســمن های هن ــی ب ــی خارج ــاره کمــک مال ــیارانه درب هوش

از آنکــه مانموهانــگ ســینگ نخســت وزیر هنــد در ســخنانی، تحریــک 
ــی  ــت را یک ــط زیس ــت از محی ــعار حفاظ ــتفاده از ش ــا سوءاس ــد ب ــردم هن م
از کارویژه هــای امریــکا دانســت، بــا تصویــب قوانیــن جدیــد در ایــن بــاره، 
مجــوز تعــدادی از ســازمان های غیردولتــی کــه کشــورهای غربــی بــه آنهــا 
ــاالنه  ــای س ــن کمک ه ــوع ای ــد. مجم ــو ش ــد لغ ــی می کردن ــک مال کم

ــود.  ــارد دالر ب ــم میلی ــه ان.جــی.او هــای هنــدی رقــم شــگفت آور دو و نی ب
دولــت و بخــش خصوصــی امریــکا از جملــه ســازمان امریکایــی جهــان یهــود،26  

ــات  ــدردی،28  خدم ــی هم ــازمان بین الملل ــبز،27  س ــتیبانی س ــی پش ــدوق جهان صن
ــی  ــتیبانان مال ــت پش ــدر فهرس ــس30  در ص ــل گیت ــاد بی ــت29  و بنی ــی جمعی بین الملل

ــت  ــد: »دول ــاره گفتن ــن ب ــدی در ای ــات هن ــرار داشــتند. مقام ــد ق ــی هن ــازمان های غیردولت س
ــد سیاســت های  ــرای نق ــا هنگامــی کــه از پشــتیبانی خارجــی ب ــدارد ام ــاد ن ــا انتق ــی ب مخالفت

ــئله  ــود، مس ــتفاده می ش ــاری اس ــه توطئه هــا ج ــردن ب ــی ب ــده و پ پیچی
ــتفاده از  ــود. اس ــی مشــکل می ش ــی هنگام ــتیبانی خارج پش

ــد.«31   موجــه اســت کــه در جهت  ــور باش ــع کش مناف
ــزب  ــت ح ــوز فعالی صلــح مج صهیونیســتی 
و هــر گونــه کمــک ســبز در هنــد ابطــال32  
حــزب  ایــن  ســازمان های مالــی  بــه 
هنــدی  ــد.33مردم نهــاد  ــوع ش ممن

هدایت زیست فناوری هراسی در کشور

در 

سطح مدیران حزب 

صهیونیستی صلح سبز بخشی 

با عنوان »هامهنگ کننده مقابله با 

مهندسی ژنتیک در خاورمیانه« 

وجود دارد.

تصویر 27 مخالفت صلح سبز با تحقیقات مهندسی ژنیتک در یکی از پاکاردهای آن
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ــح ســبز  ــران صل ــل یکــی از مدی ــن ایمی ــل مت ــر ذی تصوی
ــده  ــوان هماهنگ کنن ــه عن ــر ب ــاس فریمول ــام آندرئ ــا ن ب
بخــش مقابلــه بــا مهندســی ژنتیــک در خاورمیانــه اســت. 
ــا مهندســی  ــه ب ــد بخــش مقابل ــه نشــان می ده ــن نام مت
ژنتیــک در صلــح ســبز توانســته اســت برخــی چهره هــای 
ذی نفــوذ ایرانــی ارتبــاط برقــرار از طریــق ایشــان اهــداف 
ــد. در شــرایطی کــه  ــری کن ــران پیگی ــن حــزب را در ای ای

نامه واحد مقابله با مهندسی ژنتیک صلح سبز به یکی از مسئوالن کشور

موضوع: نمونه برداری در شمال ایران
از: آندره آس فرایمولر

تاریخ: دوشنبه 21 مه 2007 ساعت 17:40

آقای جهانشاهی عزیز
امیــدوارم همگــی خــوب باشــید و کارهــا در ســازمان شــما بــه خوبــی در حــال پیــش رفتــن باشــد. فصــل کشــت برنــج در 
ایــران دوبــاره فــرا رســیده اســت و حداقــل بــرای اعضــای صلــح ســبز همچنــان مســائل بســیاری در مــورد رهاســازی برنــج 
تراریختــه )BT( در ایــران روشــن نشــده اســت. بــرای ارزیابــی موقعیــت و بــه دســت آوردن اطالعــات بهتــر در مــورد اینکــه 
آیــا واقعــا برنــج BT در ایــران رهاســازی شــده و بــه طــور گســترده ای بیــن کشــاورزان توزیــع شــده اســت )همانطــور کــه 
وقتــی از ایــران بازدیــد می کردیــم بــه مــا گفتــه شــده اســت( مــا می خواهیــم از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــران 
و یــا پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک دعــوت کنیــم تــا مشــترکا بــرای نمونه بــرداری بــه سراســر شــمال ایــران ســفر 
کننــد. مــا بــر ایــن باوریــم کــه ایــن نمونه بــرداری بــرای مســولین ایرانــی بســیار مفیــد خواهــد بــود کــه متوجــه شــوند آیــا 
واقعــا برنــج تراریختــه در مــزارع ایــران وجــود دارد. ایــن کار همچنیــن بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــران اجــازه 

می دهــد کــه تمهیــدات مناســبی در نظــر بگیرنــد تــا بــازار ایــران را از ایــن محصــوالت پــاک کنــد.
ــرا  ــد. زی ــه مــن اطــالع دهی ــا ب ــال داشــته باشــید لطف ــی مشــارکت فع ــا حت ــد ی ــت کنی ــدام حمای ــن اق ــد از ای اگــر مایلی

ــد. ــده باش ــام ش ــری انج ــت نمونه گی ــل برداش ــیدن فص ــرا رس ــش از ف ــا پی ــود ت ــاذ ش ــریعات اتخ ــات ]الزم[ س تصمیم
صلــح ســبز می توانــد انجــام آزمایشــات الزم را بــر عهــده بگیــرد. مــا بایــد راجــع بــه اینکــه کــدام آزمایشــگاه در ایــران 
یــا خــارج از ایــران تمایــل بــه انجــام آزمایشــات دارد یــا قــادر بــه انجــام آن اســت و می توانــد نمونه هــای مثبــت را بــرای 
ارزیابــی جامــع هــر گونــه آلودگــی احتمالــی مــورد آزمایشــات بیشــتر قــرار دهــد صحبــت کنیــم. بــرای ایــن منظــور مــن در 
مــاه ژوئــن در دســترس خواهــم بــود و بســیار خوشــحال می شــوم کــه یکــی از اعضــای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
یــا پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک )یــا دانشــجویان آن( در ایــن پــروژه مشــارکت کنــد تــا بــه یــک عملیــات مشــترک 

واقعــی تبدیــل شــود. 
ــرداری  ــیوه بهره ب ــه ش ــع ب ــد راج ــا بای ــت، م ــد داش ــی خواه ــج حساس ــاال نتای ــرداری احتم ــن نمونه ب ــه ای ــی ک از آنجای

ــم.  ــت کنی ــم صحب ــروژه ه ــات پ ــج و اطالع ــی از نتای احتمال
ــتم.  ــما هس ــب ش ــخی از جان ــنیدن پاس ــر ش ــه منتظ ــم و بی صبران ــت کن ــی دریاف ــواب مثبت ــما ج ــرف ش ــدوارم از ط امی

ــرم. ــذت بب ــان ل ــوازی ایرانی ــم و از مهمان ن ــات کن ــما را مالق ــاره ش ــرم دوب ــه منتظ ــن بی صبران همچنی
با احترام از سوئیس
آندره آس فرایمولر

صلح سبز بین الملل
هماهنگ کننده کمپین مقابله با مهندسی ژنتیک در خاورمیانه

خیابان وینترثورست، شماره 89، زوریخ، سوئیس
 

غــرب تــالش می کنــد پیشــرفت ملــت ایــران را از طریــق 
ــف  ــا متوق ــد ی ــاوری و اقتصــادی کن ــی و فن ــم علم تحری
ــای  ــه بهانه ه ــود ب ــب می ش ــزه ای موج ــه انگی ــد، چ کن
ــنهاد  ــد و پیش ــه کن ــوری هزین ــن ام ــرای چنی ــف ب مختل
همــکاری دهــد؟ در ادامــه ترجمــه متــن کامــل ایــن نامــه 

ــردد. ــر می گ ــتحضار ذک ــت اس جه

---------------------------- Original Message ------------------------ 
Subject: Sampling in Northern Iran, request for co-operation 
From:  Andreas Freimüller <andi.freimueller@ch.greenpeace.org> 
Date:   Mon, May 21, 2007 7:14 pm 
To:      mjahanshahi@irandoe.org 
            biosafety@irandoe.org 
-------------------------------------------------------------------------- 
Dear Mr. Jahanshahi,  
I hope you are all well and things run smoothly in your organisations. 
It is growing season again for rice in Iran, and, at least for us within Greenpeace, there is still a lot of unclarity around 
the release of BT-rice in Iranian agriculture. 
In order to assess the situation and acquire better information if BT-rice has indeed been released and distributed to 
farmers widely (as we have been told, when we were visiting Iran) we would like to invite the DoE and/or NIGEB to 
jointly undertake a sampling trip throughout northern Iran. 
We believe, an undertaking of this sort would be very beneficial for iranian authorities in order to get the information 
that will allow better judgement on whether BT-rice is actually on the field without permissions. This in turn would 
enable the DoE to take adequate measures to keep the markets free of unauthorized products. 
If you are interested to support this initiative or even participate actively, please let me know. Decisions should made 
rather swiftly in order not to miss the opportunity to take samples before the harvest. 
Greenpeace could supply strip tests for testing on site and we'd have to discuss which laboratory (whether in Iran or 
elsewhere) would be willing and able to further test positive samples to assess possible contamination thouroughly. I 
would be available for this initiative in June and would be very happy to find out that someone from DoE or NIGEB-
staff (or student?) could be part of this and make this a truly joint operation. 
As this sampling trip could possibly have somewhat delicate results, we would of course need to talk about the possible 
use of these results, too. 
I am hoping to find a positive response from you and look forward to hear from you. More so, I look forward to meet 
you again and enjoy iranian hospitality once again. 
With kind regards from Switzerland 
Andreas Freimueller 

************************************  
Andreas Freimueller 
Greenpeace International Genetic Engineering Campaign 
Project Coordinator Middle East 
Winterthurerstr.  89 
8006 Zurich/Switzerland 
T +41 (0)43 255 03 55 
F +41 (0)43 255 03 57 
M+41 (0)79 251 38 35 
SkypeIn + 41 (0) 44 586 23 42 
andi.freimueller@ch.greenpeace.org 
Skype:gariwat 
************************************ 
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بخش چهارم: پاسخ به شبهات
ــوزه  ــک در ح ــی ژنتی ــه مهندس ــانه های علی ــده در رس ــرح ش ــبهات مط ــی ش بررس
ــه و  ــانه ای ترجم ــر و رس ــع نامعتب ــبهات از مناب ــن ش ــد ای ــان می ده ــاورزی نش کش
در رســانه های داخلــی بازنشــر می شــود. بســیاری از ایــن مــوارد صرفــا در قالــب 
ــل  ــازی و جع ــه داده س ــوارد ب ــی م ــده و برخ ــرح ش ــانه ای مط ــایی های رس قلم فرس
ــا در مراجــع  ــوارد باره ــن م ــط اســت. ای ــبز مرتب ــح س ــی صل ــت مال ــا حمای ــه ب مقال
رســمی ملــی و بین المللــی متولــی ســامت و غــذا بــه طــور مبســوط مــورد بررســی قــرار 

ــت. ــده اس ــام ش ــردود اع ــه و م گرفت

محصــوالت تراریختــه گیاهــی از ســال 1996 وارد بــازار مصــرف شــدند و دنیــا تجربــه بیــش 
ــدت کشــورهای  ــن م ــار دارد. در ای ــن محصــوالت را در اختی ــد و مصــرف ای ــال تولی از 20 س
ــا ســایر  ــت ب ــن محصــوالت در رقاب ــای ای ــل مزای ــه دلی ــه ب ــده محصــوالت تراریخت تولیدکنن
ــوان  ــه عن ــوارد ب ــی م ــدگان و در برخ ــا صادرکنن ــوان تنه ــه عن ــوارد ب ــی م ــام، در برخ ارق
صادرکننــدگان عمــده ایــن محصــوالت بــر بــازار مــواد غذایــی جهــان ســلطه پیــدا کرده انــد. 
ــوالت  ــن محص ــالمت ای ــی و س ــی ایمن ــه ای و مل ــی، منطق ــمی بین الملل ــع رس ــه مراج هم
ــی و  ــد ایمن ــی تأیی ــه متول ــا ک ــه اروپ ــی اتحادی ــی غذای ــد. اداره ایمن ــد کرده ان ــال تأیی را کام
ســالمت و صــدور مجــوز کشــت و مصــرف محصــوالت تراریختــه در اروپــا اســت، تــا کنــون 
بــرای 74 محصــول تراریختــه مجــوز کشــت و مصــرف صــادر کــرده و ایمنــی و ســالمت ایــن 
محصــوالت را تأییــد کــرده اســت و فهرســت ایــن مــوارد در پایــگاه اینترنتــی اتحادیــه اروپــا 

ــر2( ــده اســت.40 )تصوی آم

پنــج کشــور اروپایــی بــه کشــت ایــن محصــوالت 
بزرگ تریــن  اروپــا  اتحادیــه  و  )تصویــر3(  می پردازنــد 
ــه جهــان  ــده محصــوالت تراریخت ــده و مصرف کنن واردکنن
ــد  ــود را وارد می کن ــویای خ ــد س ــا 96 درص ــت. اروپ اس
ــی  ــویایی واردات ــذای س ــویا و غ ــد س ــش از 90 درص و بی
ــن  ــت ای ــدم کش ــت.41  ع ــه اس ــا تراریخت ــه اروپ اتحادی
محصــوالت در برخــی کشــورهای اروپایــی نیــز بــه دلیــل 
سیاســت های خــاص کشــاورزی ایــن کشــورها و حمایــت 

ــت. ــی اس ــذر اروپای ــد ب ــرکت های تولی از ش

گــزارش دبیــرکل امــور پژوهــش و نــوآوری اروپــا در ســال 
ــروژه  ــه ی 130 پ ــد دارد: »نتیج ــاره تأکی ــن ب 2010 در ای
ــال  ــول 25 س ــتقل در ط ــق مس ــی و 500 تحقی تحقیقات
نشــان می دهــد ایــن محصــوالت هیــچ تفاوتــی بــه لحــاظ 
ــد... ]در  ــایر محصــوالت ندارن ــا س ــی ب آســیب های احتمال
عیــن اینکــه در نــگاه اول[ ممکن اســت شــبهات وارد شــده 
علمــی بــه نظــر برســد امــا اینطــور نیســت.«42  )تصویــر4(

شبهه اول: 
اداره ایمنی غذایی اتحادیه اروپا39  سامت محصوالت تراریخته را نپذیرفته است.

شبهه دوم:
 محصوالت تراریخته سرطان زاست

ــورد  ــال م ــرالینی،43  فع ــط س ــه توس ــه ک ــک مطالع در ی
ــی حــزب صلــح ســبز،44  انجــام شــده اســت  حمایــت مال
ادعــا شــد محصــوالت تراریختــه ســرطان زا هســتند. ایــن 
ــن  ــتناد مخالفی ــورد اس ــی م ــی پژوهش ــه علم ــا مقال تنه
محصــوالت تراریختــه )دارای مجــوز( بــود کــه در تناقــض 
بــا صدهــا پژوهــش معتبــر علمــی قــرار دارد. امــا همیــن 
ــر آن45   ــدد ب ــکاالت متع ــراد اش ــل ای ــه دلی ــز ب ــورد نی م
ــی  ــی غذای ــه اداره ایمن ــی از جمل ــع علم ــوی مجام از س
اتحادیــه اروپــا،46  وزارت بهداشــت بلژیــک،47  اداره فــدرال 
ارزیابــی خطــر آلمــان،48  اداره اســتانداردهای غــذای 
ــازمان  ــیه50  و س ــوم روس ــاد عل ــد،49  بنی ــترالیا و نیوزلن اس
غــذا، محیط زیســت، ایمنــی و ســالمت فرانســه،51  از 
ــه منتشــر کننده آن مــردود و غیرقابــل اســتناد  ســوی مجل
ــگاهی  ــی و دانش ــع علم ــراض مجام ــورد اعت ــالم و م اع
واقــع شــد. بررســی مجــدد آزمایشــات ســرالینی در یکــی 
ــوژی نشــان داد مصــرف  ــن مجــالت بیوتکنول از معتبرتری
محصــوالت تراریختــه هیــچ تأثیــری بــر ســالمت حیوانات 
مــورد آزمایــش نداشــته و نتایــج تحریــف شــده اســت. 52

ــه درک نتایــج کمــک کننــد.« 53 نیســتند، امــا می تواننــد ب
ــه در بیســت ســال  ــد و مصــرف محصــوالت تراریخت تولی
گذشــته فرصــت تحقیقــات جامعــی را راجــع بــه ســالمت 
ــن محصــوالت فراهــم آورده  مصــرف انســانی و دامــی ای
اســت کــه صدهــا تحقیــق علمــی منتشــر شــده در مجالت 
ــز  ــده و متاآنالی ــام ش ــتا انج ــن راس ــان در همی ــر جه معتب
)تصویــر6و7( ایــن تحقیقــات ســالمت ایــن محصــوالت را 

تأییــد کــرده اســت.  54

پاسخ به شبهات

صفحه اینرتنتی کمیسیون اتحادیه اروپا که مجوزهای کشت و مرصف تراریخته در اروپا را فهرست کرده استتصویر 2

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm                           :آدرس سایت

گسرته کشت محصوالت ترایخته در جهان و اتحادیه اروپاتصویر 3

 متاآنالیز به لحاظ اعتبار درصد

مستندات علمی قرار دارد

تصویر 7

ســرالینی، خــود نیــز در پاســخ بــه انتقــاد از اشــکاالت متعــدد 
ــه ایــن  ــا اذعــان ب در تحلیــل آمــاری در مطالعــه مذکــور ب
ــت  ــی از حقیق ــا حاک ــد: »آماره ــخ می ده ــکاالت پاس اش

مقاله سرالینی تنها مقاله 
علمی پژوهشی مورد 

استناد مخالفین محصوالت 
تراریخته )دارای مجوز( 
است که به دلیل اثبات 

اشکاالت متعدد و 
داده سازی از سوی مجامع 
رسمی و آکادمیک، توسط 
مجله منتشرکننده مردود و 

غیرقابل استناد اعام شد.
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همچنیــن ســازمان جهانــی بهداشــت در صفحــه پرســش و پاســخ خــود راجــع بــه محصــوالت 
تراریختــه ذیــل ســوال هشــتم ســالمت محصــوالت تراریختــه موجــود را تأییــد می کنــد.55  

بــا ایــن کــه هیــچ ســند علمــی قطعــی در خصــوص تاثیــرات منفــی ایــن قبیــل محصــوالت بــر 
ســالمت انســان، دام و محیــط زیســت بــه دســت نیامــده اســت، هــر از چنــد گاهــی برخــی از 
مخالفــان ایــن محصــوالت بــا ذکــر برخــی آزمایش هــای مربــوط بــه ایمنــی ایــن محصــوالت، 
ــتناد  ــلی اس ــو اینفاس ــات فدریک ــه مطالع ــه ب ــرای نمون ــد. ب ــرح می کنن ــازه ای مط ــای ت ادعاه
ــی  ــه محصــوالت حاصــل از مهندس ــرات را ب ــی خط ــرده اســت برخ ــالش ک ــه ت ــود ک می ش
ژنتیــک نســبت دهــد و مطالعــات وی بــه طــوری گســترده ای مــورد اســتناد صلــح ســبز نیــز 
واقــع شــده اســت. از آنجــا کــه یافته هــای مقالــه آنهــا مغایــر بــا آزمون هــای ایمنــی متعــددی 
اســت کــه توســط ســازمان های غــذا و داروی سراســر دنیــا انجــام شــده اســت، در 8 جــوالی 
ســال 2015 بــه مجلــس ســنای ایتالیــا دعــوت شــود امــا اعضــای مجلــس ســنا ســخنان وی 
را قانــع کننــده ندانســتند. بعدهــا مطالعــات مختلــف در طــول ســال های 2015 و 2016 نشــان 
داد وی نتایــج تحقیقــات خــود را دســتکاری کــرده اســت؛ از جملــه مشــخص شــد عکس هــای 

جعلــی از ژل هــای دی.ان.اِ در مقالــه وی بــه کار رفتــه اســت.56
بررســی تصاویــر دی.ان.ا بــه کار رفتــه در مقالــه 2010 تودیســکو57  و مقالــه 2013 تودیســکو58  
ــه  ــی ک ــده اند در حال ــرداری ش ــوده و کپی ب ــان ب ــا یکس ــد عکس ه ــان می ده ــوح نش ــه وض ب
در دو مطالعــه مســتقل راجــع بــه موضوعــات مختلــف بــه آنهــا اســتناد شــده اســت. )تصویــر8(

بــا مطــرح شــدن ادعــای جعــل داده، هیئتــی از کارشناســان 
ــوم دامپزشــکی در  ــی و عل اخــالق، زیست شناســی مولکول
دانشــگاه ناپــل ضمــن بررســی و تأییــد ایــن ادعــا اعــالم 
ــتند و  ــدی هس ــیار ج ــر بس ــورد نظ ــای م ــد خطاه کردن
ــه  ــن مقال ــع شــده باشــند.59 ای نمی توانســتند غیرعمــد واق
نیــز از ســوی مجلــه منتشــرکننده مــردود و غیرقابــل 

اســتفاده اعــالم شــد.
ــه  ــه مقال ــکین ب ــرالینی و متمس ــای س ــالف ادع ــر خ ب
ــموم  ــرف س ــش مص ــا کاه ــه ب ــوالت تراریخت وی، محص
شــیمیایی، ابتــال بــه بیماری هایــی چــون ســرطان را 
کاهــش می دهنــد. متاســفانه اســتفاده از ســموم کشــاورزی 
ــا  ــارت 14 ت ــری از خس ــن راه جلوگی ــوان رایج تری ــه عن ب
ــاورزی  ــوالت کش ــد محص ــش تولی ــدی در کاه 25 درص
شــناخته می شــود و ســرطان ســومین عامــل مــرگ و میــر 
ــران اســت.  ــات در ای ــی و تصادف ــای قلب ــد از بیماری ه بع
تعــداد مبتالیــان بــه ســرطان در ایــران، ســاالنه 70 هــزار 
نفــر بــرآورد شــده کــه چهــل درصــد از آن بــر اثــر ســموم 
ــوع  ــوند. 288 ن ــال می ش ــاری مبت ــن بیم ــه ای ــیمیایی ب ش
ســم کشــاورزی در کشــور اســتفاده می شــود کــه معــادل 
مصــرف ســاالنه 27 هــزار تــن اســت. بــا ایــن شــرایط هــر 
ایرانــی ســاالنه بــه طــور متوســط 400 گــرم ســم مصــرف 
ــف در کشــور  ــت نظــارت ضعی ــه عل ــد. متاســفانه ب می کن
بســیاری از کشــاورزان از ســموم خطرنــاک و غیــر مجــاز و 

ــا در حــد غیــر مجــاز اســتفاده می کننــد.  ی

گیاهــان اصــالح شــده ژنتیکــی، خــود نســبت بــه بســیاری از آفــات و یــا رشایــط نامســاعد 

محیطــی مقاومــت داشــته و دیگــر نیــازی بــه انــواع مختلــف ســموم و آفــت کــش ندارنــد. 

ــت  ــک صف ــه ی ــز اینک ــد بج ــی ندارن ــچ تفاوت ــی هی ــان معمول ــا گیاه ــه ب ــان تراریخت گیاه

مثبــت بــه آنهــا اضافــه شــده اســت. اســتفاده از ایــن گیاهــان عــالوه بــر بــاال بــردن مقــدار 

محصــول بــه ازای واحــد ســطح و افزایــش در آمــد کشــاورزان باعــث حفــظ حــرشات مفیــد و 

اکوسیســتم طبیعــی نیــز می شــود و در ضمــن غذایــی ســامل و بــدون مــواد شــیمیایی مــر 

را بــا قیمتــی ارزان بــه دســت مــرف کننــده مــی رســاند.

محصوالت تراریخته با 
کاهش مصرف سموم 

شیمیایی، ابتا به 
بیماری هایی چون سرطان 

را کاهش می دهند

همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه نظــارت دقیــق و کافــی بــر 
روی محصــوالت کشــت گلخانــه ای در کشــور وجــود ندارد، 
میــزان ســم مــورد اســتفاده در محصوالتــی چــون گوجــه 
ــت،  ــاز اس ــد مج ــش از ح ــه ای بی ــار گلخان ــی و خی فرنگ
ایــن امــر عــالوه بــر تاثیــرات منفــی بــر ســالمت انســان، 
باعــث آلودگــی زیســت محیطــی نیــز می شــود. بــه کمــک 
مهندســی ژنتیــک می تــوان محصــوالت ســالم و عــاری از 
بقایــای ســموم را بــه مقــدار بیشــتر در واحــد ســطح تولیــد 
کــرد. محصــوالت حاصــل از مهندســی ژنتیــک، عــالوه بــر 
کاهــش مصــرف ســموم، قبــل از ورود بــه بــازار عرضــه از 
لحــاظ ایمنــی  و ســالمت مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد.
محصــوالت تراریختــه بــه لحــاظ ترکیبــات مــواد غذایــی، 

ــک  ــنتی و ارگانی ــا محصــوالت س ــا و عناصــر ب ویتامین ه
تفاوتــی نداشــته و تنهــا صفــت مــورد نظــر ماننــد مقاومــت 

در مقابــل آفــات بــه آنهــا افــزوده شــده اســت.
ــه  ــی ک ــه ایران ــج تراریخت ــد برن ــا تولی ــه طــور خــاص ب ب
مقــاوم بــه آفــات و بی نیــاز از ســم اســت، می تــوان 
ــتان های  ــرطان در اس ــاالی س ــار ب ــه آم ــود ک ــدوار ب امی
ــد از واردات  ــدود 80 درص ــر9( و ح ــور )تصوی ــمالی کش ش

ــر10( ــد. )تصوی ــش یاب ــیمیایی کاه ــای ش نهاده ه

تصویر 5
ــی ــاره رسطان زای ــا درب ــه اروپ ــی اتحادی ــی غذای ــه و پاســخ اداره ایمن  اطاعی

محصــوالت تراریختــه

روزنامه توسعه / بخش عمده سموم شیمیایی در کشور برای کشت برنج مرصف می شود.تصویر 10

ــا ســموم شــیامیی تصویر 9 ــاب ب ــالیزارهای غرق متــاس مســتقیم شــالیکاران در ش

ــت. ــاملی اس ــتانهای ش ــان در اس ــل رسط ــول در آب از عوام محل

جزئیات تصویر دی.ان.ا در هر دو مقاله یکسان است و تصویر کپی برداری شده است.تصویر 8
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 بــه نقــل از مقالــه دیگــری از ســرالینی و گالکنــر60  ادعــا شــده اســت تغذیــه برخــی گاوهــا 
ــا  ــا ذرت تراریختــه موجــب افزایــش مــرگ و میــر دام در آلمــان شــده اســت. )تصویــر11( ب ب
ــه  ــان، ب ــذای آلم ــه و غ ــدرال تغذی ــات ف ــوژی اداره تحقیق ــز بیول ــزارش مرک ــن گ ــار ای انتش
بررســی موضــوع پرداخــت و اعــالم کــرد مــرگ ایــن دام هــا در اثــر برخــی فاکتورهایــی رخ 
ــوده اســت.  ــه دام هــا ب ــات تغذی ــوده و روش غلــط عملی ــه غــذای آل ــوط ب داده اســت کــه مرب
بــه گفتــه پروفســور جانــی در ایــن مزرعــه »بــرای افزایــش شــیردهی دام هــا در زمانــی کوتــاه 
ــه  ــا از علوف ــه دام ه ــرای تغذی ــن »ب ــود.« همچنی ــی غلطــی اســتفاده شــده ب ــب غذای از ترکی
ــا آلودگی هــای بســیار شــامل پالســتیک و موش هــای مــرده  ذرت نامناســب و غیربهداشــتی ب

ــود.« 61 اســتفاده کــرده ب

مــرگ و میــر تعــداد قابــل توجــه دام هــا در اثــر مصــرف محصــوالت تراریختــه بــا مشــاهدات 
ــه دام  ــرای تغذی ــه ب ــوالت تراریخت ــال 1996، محص ــرت دارد. از س ــاره مغای ــن ب ــی در ای عین
اســتفاده شــده اند و هــم اکنــون %90 از کل تغذیــه حیوانــات را در ایــاالت متحــده آمریــکا ایــن 
محصــوالت تشــکیل می دهنــد. مطالعــات الیســون ون اینینــام از دانشــگاه کالیفرنیــا، دیویــس، 
کــه در طــول 27 ســال یعنــی از 1983 )13 ســال قبــل از معرفــی محصــوالت تراریختــه( تــا 
2011 بــر تغذیــه دام متمرکــز بــوده اســت، بــه ارائــه تحلیــل جامعــی دربــاره تغذیــه و ســالمت 
دام بــا مطالعــه وضعیــت 100 میلیــارد دام منجــر شــد. اغلــب ایــن دام هــا از اواســط ایــن مطالعــه 
ــان داد  ــات نش ــن مطالع ــه ای ــدند. نتیج ــه می ش ــک تغذی ــده ژنتی ــالح ش ــوالت اص ــا محص ب

Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate: www.thelancet.com/oncology Vol 16 May 2015.

تصویــری منســوب بــه ســازمان جهانــی بهداشــت منتشــر 
ــیت در  ــرطان زایی گالیفوس ــای س ــه ادع ــت ک ــده اس ش
ــوط  ــر مرب ــن تصوی ــر12( ای ــود. )تصوی ــاهده می ش آن مش
بــه صفحــه ای اســت کــه در آن ســازمان جهانــی بهداشــت 
ــی  ــن الملل ــزارش بی ــزارش از گ ــک گ ــل ی ــه نق ــا ب صرف
تحقیقــات ســرطان پرداختــه و اظهــار نظــر راجــع بــه آن را 

ــت.  ــرده اس ــول ک ــتر موک ــی های بیش ــه بررس ب

بررســی های بعــدی ســازمان جهانــی بهداشــت ایــن ادعــا 
ــر  ــی 2016 منتش ــاه م ــزارش آن در م ــه گ ــرد ک را رد ک

ــر 13( شــده اســت. )تصوی

کــه تغذیــه بــا محصــوالت تراریختــه تفاوتــی بــا تغذیــه بــا 
محصــوالت غیرتراریختــه نــدارد و هیــچ تأثیــر منفــی بــر 

حیوانــات مشــاهده نشــد. 62
ــه  ــه داشــت ک ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــر بای از ســوی دیگ
ــی  ــرای صرفه جوی ــه ب ــای تراریخت ــداران از غذاه ــر دام اگ
ــی  ــد، چــرا از محصول ــه اســتفاده می کنن مختصــر در هزین
اســتفاده کننــد کــه دام هــا را بــه میــزان باالیــی کــه ادعــا 
شــده اســت می کشــد و دامــدار را متضــرر می کنــد؟ 
همچنیــن فــروش گوشــت دام بی کیفیــت یــا بیمــار 
محصولــی  از  اســتفاده  نتیجــه  در  اســت،  غیرقانونــی 
ــت.   ــد داش ــکان نخواه ــی ام ــدید ادعای ــوارض ش ــا ع ب
ــات  ــج مطالع ــن نتای ــر گرفت ــدون در نظ ــی ب ــن حت بنابرای
متعــدد مبنــی بــر ســالمت محصــوالت تراریختــه، ادعــای 
افــرادی کــه محصــوالت اصــالح شــده ژنتیــک را عامــل 
ــد،  ــی می کنن ــر معرف ــرگ و می ــب و م ــای عجی بیماری ه

ــد. ــر می رس ــه نظ ــع ب ــالف واق خ

شبهه سوم:
 تغذیه با ذرت تراریخته به افزایش مرگ و میر دام منجر می شود.

شبهه چهارم:
 علف کش مورد استفاده در محصوالت تراریخته )گایفوسیت( سرطان زا است.

در  پراســتفاده  بســیار  علف کــش  یــک  گالیفوســیت 
کشــاورزی و صنعــت اســت و بــه هیــچ وجــه ســم 
ــود  ــوب نمی ش ــه محس ــوالت تراریخت ــی محص اختصاص
ــی  ــه را نف ــوالت تراریخت ــوان محص ــی آن بت ــا نف ــا ب ت
ــال  ــش از 50  س ــش بی ــن علف ک ــدول1( ای ــرد.63  )ج ک
ــی  ــاورزی دارد در حال ــترده ای در کش ــرد گس ــت کارب اس
ــت  ــال اس ــا 20  س ــه تنه ــوالت تراریخت ــد محص ــه تولی ک
ــر  ــه ب ــی ک ــن نتیجه گیری های ــرد. بنابرای ــورت می گی ص
ایــن اســاس صــورت می گیــرد بــه روشــنی خــالف واقــع 

ــت. ــده اس ــراه کنن و گم

Glyphosate Use Worldwide  

 2010 2011 2012 
Global use on HT crops 293.7 333.0 363.4 
Global use on all crops 578.1 616.8 648.6 

Percent use on HT crops 51 54 56 
(million Kg. active ingredient) 

 

ميزان استفاده گاليفوسيت براي 
 كشت ارقام اصالح شده (تراريخته)

 ميزان استفاده گاليفوسيت در كل
 محصوالت كشاورزي

تصویر جعلی منسوب به نشست مشرتک سازمان جهانی بهداشت و سازمان خواروبار جهانیتصویر 12

گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره عدم رسطان زایی گایفوسیتتصویر 13

مقایسه میزان استفاده از گایفوسیت در محصوالت کشاورزیجدول 1

تصویــر بــه کار رفتــه بــرای القــای زیانبــار تصویر 11

بــودن محصــوالت تراریختــه بــرای دام
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همچنیــن ارقــام تراریختــه ایرانــی کــه تــا کنــون ارایــه شــده یعنــی برنــج و پنبــه مقــاوم بــه 
آفــت از ارقامــی اســت کــه ارتباطــی بــا مصــرف گالیفوســیت نداشــته و بــه دلیــل مقاومــت بــه 

ــد. ــاز می کن ــش بی نی ــاک آفت ک ــموم خطرن ــاورزان را از س ــت کش آف
آخریــن گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت راجــع بــه گالیفوســیت ســرطان زایی آن را 
ــال  ــر احتم ــری ذک ــای دیگ ــته64  و در ج ــردود دانس ــاورزی م ــی در کش ــای مصرف در دوزه
ســرطان زایی در برخــی مطالعــات را بــه دلیــل عــدم محدودیــت در دوز مــورد آزمایــش دانســته 
ــات  ــی مطالع ــه ارزیاب ــا66  و کمیت ــه اروپ ــذای اتحادی ــی غ ــازمان ایمن ــن س ــت.65  همچنی اس
ــردود  ــیت را م ــرطان زایی گالیفوس ــکا67   س ــت امری ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــرطان س س

دانســته اند.68
ــه  ــم دور نگ ــت مه ــک حقیق ــان را از ی ــد اذه ــرح می کنن ــور را مط ــای مذک ــه ادع ــانی ک کس
ــتفاده از  ــدم اس ــورت ع ــت. در ص ــط اس ــیت مرتب ــای گالیفوس ــه جایگزین ه ــد و آن ب می دارن
ــه گالیفوســیت، اســتفاده از ســموم علف کــش منتفــی نمی شــود بلکــه ســموم  ــام مقــاوم ب ارق
ــا ســمیت و حجــم باالتــر جایگزیــن می شــود. بــرای نمونــه فــن مدیفــام، دس  علــف کــش ب
مدیفــام و اتوفومازیــت از علف کش هــای مرســوم جایگزیــن گالیفوســیت بــرای کشــت چغنــدر 
غیرتراریختــه اســت کــه ســمیت آنهــا دو برابــر گالیفوســیت اســت در صــورت جایگزینــی کلزای 
ــر گالیفوســیت  ــا ســمیت ده براب ــل ب ــوپ آرمتی ــز از علف کــش هالوکســی فل ــه نی غیرتراریخت
ــد  ــور خواهن ــاورزان مجب ــز کش ــه نی ــج تراریخت ــی برن ــورت جایگزین ــود. در ص ــتفاده می ش اس
شــد از ســاتوم یــا تیوبنــکارب بــا ســمیت 5 برابــر و یــا بوتاکلــر بــا ســمیت تــا دو و نیــم برابــر 

گالیفوســیت اســتفاده کننــد. )جــدول2(

 

HERBICIDES Info.     
Common 

Name 
Oral 
LD50 

Dermal 
LD50 

EPA 
Toxicity 

Toxicity to 
Beneficials 

Persistence 
in Soil 

Leaching 
Potential EIQ 

Bentazon 1100 >2500 III 15 Low Small 20.3 
Carfentrazone 5143 >4000 IV 23.6 Low Small 21.5 
Clethodim 2920 >5000 II 15 Low Small 17 
DichIobenil 3160 1350 NDA 19.35 NDA Small 20.8 
Diruron >5000 >5000 III 9 High Med 20.5 
Fluazifop 2450 >2420 IV 15 Low Small 17 
Glufosinate 2000 >2000 NDA 51 NDA High 28.3 
Glyphosate 5600 >5000 II 15 Mod NDA 15.3 
Hexazinone 1690 >5278 I 15 High Med 18 
isoxaben >10000 >2000 NDA NDA NDA NDA NDA 
Napropamide >5000 >4640 III 10.7 Mod Med 18.8 
Norflurazon >8000 >20000 NDA 17 NDA High 12.6 
OryzaIin >10000 >2000 IV 9.3 Mod Med 19.4 
Paraquat 150 236 I 19.95 High Small 31 
Pirncep >5000 >3100 I 14.2 Mod Small 15.7 
Pronamade 8350 >3160 I 51 Mod Small 36 
Sethoxydim 3200 >5000 I 14.2 Mod Small 15.7 
Terbacil >5000 >5000 I 12.5 High Large 16.8 

http://whatcom.wsu.edu/ipm/blue/pesticide_selection.html 

 

 

ــه در  ــرای نمون ــد. ب ــه علف کــش کاهــش می یاب ــاوم ب مق
ــت  ــه نوب ــا س ــش دو ت ــه علف ک ــاوم ب ــدر مق ــورد چغن م
ــه  ــدر غیرتراریخت ــه چغن ــی ک ــود در حال ــی می ش سم  پاش
ــه  ــت. مالحظ ــی الزم اس ــت سم پاش ــج نوب ــا پن ــه ت س
می کنیــد کــه ادعاهــای مطــرح شــده بــر فــرض پذیــرش 

ــا چــه حــد غیرکارشناســی اســت. ت
بنابرایــن فــارغ از اینکــه اطالعــات ارائــه شــده راجــع بــه 
گالیفوســیت خــالف واقــع اســت، بــر فــرض صحــت ایــن 
ــاورزی  ــیت در کش ــتفاده از گالیفوس ــد اس ــات بای اطالع
ممنــوع گــردد نــه تولیــد محصــوالت تراریختــه کــه 
اقســام بســیار متنوعــی دارنــد. تنهــا برخــی از محصــوالت 
ــه  ــم ب ــتند آن ه ــیت هس ــه گالیفوس ــاوم ب ــه مق تراریخت
ــموم  ــن س ــزء کم خطرتری ــیت ج ــه گالیفوس ــل اینک دلی
ــک ســعی  ــن رو مهندســان ژنتی علف کــش اســت. از همی
کرده انــد تــا محصــوالت تراریختــه را بــه ایــن علف کــش 
ــاک و  ــای خطرن ــرف علف کش ه ــا مص ــد ت ــل کنن متحم
زیــان آور را کــم کننــد یــا بــه صفــر برســانند. در صورتــی 
ــد  ــد بای ــش باش ــن علف ک ــت ای ــر ممنوعی ــرار ب ــه ق ک
مصــرف تقریبــا همــه ســموم کشــاورزی نیــز ممنــوع شــود 
ــرا گالیفوســیت جــزو کم خطرتریــن ســموم کشــاورزی  زی
ــا ســمیت  ــوده و در صــورت عــدم وجــود آن، ســمومی ب ب
تــا چهــل برابــر گالیفوســیت جایگزیــن آن خواهنــد شــد.

تک کشــتی در کشــاورزی در تمــام محصــوالت کشــاورزی 
ــی  ــای مختلف ــری از آن راه حل ه ــت و جلوگی ــرح اس مط
ــدارد.  ــودن محصــول ن ــه ب ــا تراریخت ــه ارتباطــی ب دارد ک
تک کشــتی بــه شــرایطی گفتــه می شــود کــه گیــاه 
زراعــی واحــد در زمیــن زراعــی معیــن بــه صــورت ممتــد و 
پیاپــی کشــت شــود. راه حــل اصلــی کــه بــرای جلوگیــری 
ــی  ــاوب زراع ــش و تن ــرا می شــود، آی ــوارض اج ــن ع از ای

اســت.
مطالعــات معتبــری وجــود دارد کــه نشــان می دهــد 
ــوع  ــش تن ــه افزای ــی ب ــه حت ــوالت تراریخت ــت محص کش
ــرای مثــال در ســال 1995  زیســتی منجــر شــده اســت. ب
تــا ســال 2000 کــه 72 درصــد از اراضــی کشــت پنبــه را 
پنبــه تراریختــه تشــکیل مــی داد بــه جــای کاهــش تنــوع، 
افزایــش تنــوع زیســتی مشــاهده شــد و 28 درصــد کاهــش 
یکنواختــی پنبــه گــزارش شــد. همچنیــن بررســی تغییــرات 
ــد  ــان می ده ــا 2005 نش ــال 2000 ت ــتی از س ــوع زیس تن
مناطقــی ماننــد امریــکای شــمالی، چیــن و هنــد کــه جــزء 
تولیدکننــدگان عمــده محصــوالت تراریختــه هســتند، 
بیشــترین افزایــش تنــوع زیســتی را شــاهد بوده انــد. 

ــر14(  )تصوی

ــی در  ــوالت زراع ــتی محص ــوع زیس ــرات تن ــی تغیی بررس
قــرن بیســتم بــر اســاس متاآنالیــز انجــام شــده میــان 20 
مطالعــه معتبــر در ایــن بــاره نشــان می دهــد ایــن تغییــرات 
ــد  ــاز تولی ــا آغ ــوده و ب ــاوت ب ــف متف ــای مختل در دهه ه
ــه 1990  ــه در ده ــوالت تراریخت ــت محص ــاری و کش تج
ــاهد  ــه ش ــت بلک ــده اس ــاهده نش ــی مش ــا کاهش ــه تنه ن

ــوع زیســتی هســتیم.69 ــش تن افزای

سازمان ایمنی غذای 
اتحادیه اروپا  و کمیته 
ارزیابی مطالعات 
سرطان سازمان حفاظت 
محیط زیست امریکا   
سرطان زایی گایفوسیت 
را مردود دانسته است.

شبهه پنجم:
 کشت محصوالت تراریخته به نظام تک کشتی کشاورزی و کاهش تنوع زیستی منجر می شود.

نقشه کاهش و افزایش تنوع زیستی از سال 2000 تا 2005تصویر 14 مقایسه میزان سمیت علف کش هاجدول 2

ــه  ــا ممنوعیــت اســتفاده از علف کــش عمومــی گالیفوســیت در کشــاورزی نیــز کشــاورزان ب ب
ــت  ــن آن در کش ــش جایگزی ــد از علف ک ــد ش ــکر وادار خواهن ــزارع نیش ــل رواج آن در م دلی
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــتفاده نماین ــر گالیفوســیت اس ــل براب ــا ســمیت چه ــوات ب ــی پاراک نیشــکر یعن
اســتفاده از علف کش هــای بــا ســمیت پاییــن تعــداد دفعــات سم پاشــی نیــز در ارقــام تراریختــه 

مطالعات معتربی وجود 

دارد که نشان می دهد 

کشت محصوالت تراریخته 

حتی به افزایش تنوع 

زیستی منجر شده است. 
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ــاوری  ــن فن ــون ای ــا کن ــال 1996 ت ــه در س ــوالت تراریخت ــاری محص ــت تج ــاز کش از آغ
ســریع ترین رشــد پذیــرش را در میــان فناوری هــا داشــته اســت. بــه طــوری کــه هــم اکنــون 
ــد و  ــاوری رفته ان ــن فن ــتقبال ای ــه اس ــار( ب ــون هکت ــدود 180 میلی ــاورز )ح ــون کش 18 میلی
کشــورهای تولیدکننــده ایــن محصــوالت بــه قطــب تولیــد ایــن محصــوالت یعنــی ذرت، ســویا 
ــه عملکــرد  ــی راجــع ب ــه آمارهــای مبهــم ادعای ــی ک ــدل شــده اند. در صورت ــه ب ــزا و پنب و کل
اقتصــادی کشــت محصــوالت تراریختــه صحیــح باشــد چگونــه ایــن فنــاوری چنیــن پذیــرش 

ــرده اســت. ــود جــذب ک ــه خ ــون کشــاورز را ب ــرده و 18 میلی ــه ک ــابقه ای را تجرب بی س
ــته در 147  ــال گذش ــت س ــوالت در بیس ــن محص ــت ای ــادی کش ــای اقتص ــه پیامده مطالع
ــه در کشــاورزی ســود  ــاوری تراریخت ــر نشــان می دهــد کــه اســتفاده از فن ــه علمــی معتب مقال
کشــاورزان را به طــور متوســط 68 درصــد افزایــش داده اســت. همچنیــن میــزان محصــول 22 
ــت.70   ــه اس ــش یافت ــد کاه ــیمیایی 37 درص ــای ش ــتفاده از آفت کش ه ــش و اس ــد افزای درص

ــودار2( )نم

بــا شــروع کشــت پنبــه تراریختــه در کشــور هنــد از ســال 
ــل  ــف تقلی ــه نص ــره کش ب ــموم حش ــتفاده از س 2002 اس
یافــت و ایــن کشــور  از یــک واردکننــده بــه قطــب اصلــی 
صــادرات پنبــه در جهــان تبدیــل شــد.71  در همیــن ســال 
ــدود 17  ــدی ح ــاروزان هن ــاالنه کش ــی س ــار خودکش آم
ــدی افزایشــی  ــاله رون ــر س ــود و ه ــال ب ــر در س ــزار نف ه
داشــت. بــا آغــاز کشــت پنبــه تراریختــه ایــن رونــد رو بــه 

کاهــش گذاشــت.72  )نمــودار3(

ــوی  ــه از س ــوالت تراریخت ــاالی محص ــرش ب ــزان پذی می
کشــاورزان در امریــکا بــه دلیــل بازدهــی اقتصــادی بــاالی 
ــورهای  ــودار4( کش ــت.73  )نم ــوده اس ــوالت ب ــن محص ای
ــش  ــا افزای ــه ب ــازده تراریخت ــوالت پرب ــده محص تولیدکنن
تــوان رقابــت، توانســته اند امنیــت غذایــی ســایر کشــورها 
ــی جمهــوری اســالمی  ــت غذای ــد. امنی را در دســت بگیرن
ایــران نیــز بــه شــکل خطرناکــی بــه واردات وابســته اســت 
کــه دلیــل آن عــدم تــوان تولیــد اقــالم اساســی کشــاورزی 
در داخــل و مقــرون بــه صرفــه بــودن تولیــدات تراریختــه 

خارجــی اســت.

شبهه ششم:
 کشت محصوالت تراریخته موجب کاهش عملکرد کشاورزی می شود و صرفه اقتصادی ندارد.

نمودر 2

نمودار 3

نمودار 4

محصــوالت  تولیــد  آثــار  و  مزایــا 

گذشــته ســال   20 در  تراریختــه 

رونــد کاهشــی میــزان خودکشــی در 

هنــد بــا افزایــش کشــت پنبــه تراریختــه

میزان پذیرش محصوالت تراریخته در بین کشاورزان در آمریکا )درصد(

ــادرات  ــی ص ــب اصل ــه قط ــه ب ــده پنب ــد را از واردکنن هن
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــرد. ای ــل ک ــان تبدی ــه در جه پنب
ایــن حقیقــت در برخــی رســانه ها وارونــه جلــوه داده 
ــان  ــترده در می ــی گس ــای خودکش ــی ادع ــود و حت می ش

ــت! ــده اس ــر ش ــدی منتش ــه کار هن ــاورزان پنب کش
ــن  ــوزه اولی ــرم غ ــت ک ــه آف ــاوم ب ــی مق ــی ت ــه ب پنب
محصــول تراریختــه بــود کــه در ســال 2002 مجــوز 
کشــت تجــاری دریافــت کــرد و تنهــا پنــج ســال بعــد در 
ــار زمیــن  ــا داشــتن 6٫2 میلیــون هکت ــد ب ســال 2007 هن
ــده  ــد کنن ــن تولی ــه بزرگتری ــه ب ــه تراریخت ــت پنب زیرکش
ــه  ــت پنب ــر کش ــطح زی ــد )س ــل ش ــان تبدی ــه در جه پنب
تراریختــه در هنــد در انتهــای ســال 2015 بیــش از یــازده 
میلیــون هکتــار بــوده اســت(. ]کالیــو جیمــز 2015[ تولیــد 
پنبــه در هنــد در طــول یــک دهــه )1993-2002( پیــش 
از آغــاز کشــت ارقــام تراریختــه رونــدی کاهشــی داشــته 
ــا آغــاز  ــوده اســت. ب و همــواره کمتــر از 2 میلیــون تــن ب
کشــت ارقــام تراریختــه در هنــد و پــس از گذشــت حــدود 
یــک دهــه )2002-2013( تولیــد پنبــه از ایــن میــزان بــه 
بیــش از شــش میلیــون تــن در ســال افزایــش یافــت. ایــن 
ــان  ــه جه ــادرات پنب ــد و ص ــب تولی ــه قط ــد را ب ــر هن ام
ــار جهانــی  تبدیــل کــرد. )پایــگاه آمــار ســازمان خــوار و ب

)>http://faostat3.fao.org<

بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از مطالعــات معتبــر و 
متاآنالیزهــای انجــام شــده در ارتبــاط بــا ســود آوری 
بهبــود  ارزیابــی  و  تراریختــه  محصــوالت  اقتصــادی 
ــورهایی  ــاورزی در کش ــت کش ــادی صنع ــرد اقتص عملک
نظیــر هنــد و آمریــکا و برزیــل و آرژانتیــن در نتیجــه 
کشــت محصــوالت تراریختــه ایــن ادعــا رد صحــت نــدارد. 
بررســی 147 مقالــه علمــی معتبــر در یــک متاآنالیــز نشــان 
ــک و  ــی ژنتی ــل از مهندس ــوالت حاص ــت محص داده اس
فنــاوری تراریختــه ســود کشــاورزان را 68 درصــد افزایــش 
آفت کش هــای  از  اســتفاده  همچنیــن  اســت.79  داده 
ــزان محصــول 22 را درصــد  ــیمیایی را 37 درصــد و می ش
ــه  ــه تراریخت ــت پنب ــن کش ــت.  همچنی ــش داده اس افزای

استفاده از فناوری 

تراریخته در کشاورزی 

سود کشاورزان را به طور 

متوسط 68 درصد افزایش 

داده است. همچنین 

میزان محصول 22 درصد 

افزایش و استفاده از 

آفت کش های شیمیایی 37 

درصد کاهش یافته است.

کشت پنبه تراریخته 

هند را به بزرگرتین تولید 

کننده و صادرکننده پنبه 

جهان تبدیل کرد.
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خودکشــی گســترده در میــان کشــاورزان هنــدی دیگــر ادعــای مطــرح شــده در برخــی 
ــک  ــدی در ی ــزان خودکشــی کشــاوزان هن ــه ممکــن اســت می ــانه ها اســت. اگرچ رس
مقطــع معیــن بیــش از حــد تصــور بــه نظــر برســد و در طــول دهــه گذشــته نوســاناتی 
ــان  ــته نش ــال گذش ــت س ــول بیس ــد آن در ط ــه رون ــی ب ــا نگاه ــود ام ــده ش در آن دی
ــه  ــا ســال 2002 کــه ســال آغــاز کشــت پنب می دهــد خودکشــی کشــاورزان هنــدی ت
ــوده  ــراه ب ــه هم ــل توج ــا کاهــش قاب ــس از آن ب ــی پ ــوده ول ــوده اســت افزایشــی ب ب
ــی و  ــت اقلیم ــل وضعی ــه دلی ــدود ب ــق مع ــا مناط ــا ی ــی زمان ه ــه در برخ ــت. اگرچ اس
ــه کــرده اســت.  ــزی را تجرب تنش هــای محیطــی همچــون خشکســالی نوســانات ناچی
بعــالوه همــان طــور کــه گفتــه شــد، بــا توجــه بــه اینکــه پنبــه تراریختــه بــه ســرعت بــا 
اســتقبال کشــاورزان هنــدی مواجــه شــده و بــه افزایــش قابــل توجــه ســود کشــاورزان 
و تولیــد پنبــه هنــد منجــر شــده اســت قبــول ایــن ادعــا کــه کشــاورزان هنــدی در اثــر 
ــچ  ــالوه هی ــت. بع ــن نیس ــد ممک ــی زده ان ــه خودکش ــت ب ــاوری دس ــن فن ــت ای شکس
ــد  ــی کرده ان ــه کار خودکش ــاورزان پنب ــدادی از کش ــه تع ــه چ ــر اینک ــی ب ــاری مبن آم
وجــود نــدارد چــه برســد بــه اینکــه آمــاری از کشــاورزانی کــه بــا کشــت پنبــه تراریختــه 

دســت بــه خودکشــی زده انــد در دســت باشــد.

ــداد  ــترین تع ــت. بیش ــه اس ــش یافت ــه کاه ــه تراریخت ــت پنب کش
خودکشــی در ســالهای 2002 و 2004 رخ داده اســت در حالــی کــه 
بیشــترین درصــد پذیــرش در ســالهایی رخ داده اســت کــه تعــداد 
ــالهای  ــزارش NCRB، س ــت. ]گ ــه اس ــش یافت ــی ها کاه خودکش

ــز 2008[ ــو جیم ــتت 2005 و کالی ــا اس ــا 2007 و ایندی 97 ت
افزایــش تعــداد خودکشــی کشــاورزان در اســتان ماهاراشــترا کــه 
ــز بســیار  ــه اســت نی ــده پنب ــن اســتان های کشــت کنن از مهم تری
پیشــتر از شــروع کشــت پنبــه تراریختــه در ایــن اســتان آغــاز شــد 
و پــس از کشــت پنبــه تراریختــه در ایــن اســتان آمــار خودکشــی 
در بیــن کشــاورزان کاهــش پیــدا کــرد. ]گــزارش NCRB، ســالهای 
97 تــا 2007 و ایندیــا اســتت 2005 و کالیــو جیمــز 2008[ 
ــاوری  ــرش فن ــه پذی ــود ک ــری می ش ــی نتیجه گی ــور کل ــه ط ب
ــش  ــرای افزای ــی ب ــدی دلیل ــاورزان هن ــن کش ــه در بی تراریخت
ــت  ــح اس ــاًل واض ــت. کام ــوده اس ــا نب ــان آن ه ــی در می خودکش
کــه تعــداد زیــادی از کشــاورزان هنــدی قبــل از پذیــرش فنــاوری 
ــن  ــد و ای ــه خودکشــی کرده ان ــدام ب ــن کشــور اق ــه در ای تراریخت
فنــاوری دلیلــی بــرای خودکشــی کشــاورزان هنــدی نبــوده اســت.

در اثــر موفقیــت پنبــه تراریختــه 95 درصــد پنبــه کاران هنــدی بــه کشــت ایــن رقــم رو آوردنــد. ســرعت زیــاد پذیــرش ایــن محصــول، در میــان کشــاورزان 
بــه روشــنی موفقیــت تجــاری آن را تأییــد می کنــد. از ســال 2002 تــا پایــان ســال 2015 بــه طــور تجمعــی بیــش از 90 میلیــون هکتــار توســط بیــش از 7 
میلیــون کشــاورز در هنــد زیــر کشــت پنبــه تراریختــه رفتــه اســت. اســتفاده از پنبــه تراریختــه باعــث افزایــش عملکــرد محصــول بــه مقــدار 400 کیلوگــرم در 
هکتــار در ســال زراعــی 2004/2003 شــد کــه در تاریــخ بــی ســابقه بــود و در ســال زراعــی 2007/2006 ایــن افزایــش عملکــرد بــه حــدود 500 کیلوگــرم در 
هکتــار رســید. در حالــی کــه پیــش از اقــدام بــه کشــت پنبــه تراریختــه در فاصلــه ســال های 1982 تــا 1997 عملکــرد تنهــا از 200 کیلوگــرم در هکتــار بــه 
300 کیلوگــرم در هکتــار رســیده بــود. ]گوروئــر و ســنگوپتا، 2006[ مقــدار حشــره کــش هــای اســتفاده شــده بــرای مبــاره بــا آفــات در همیــن مــدت نیــز از 
4470 تــن بــه 222 تــن در کل کشــور کاهــش یافــت ]کالیــو جمیــز، 2013[ کــه خــود مویــد ماهیــت محیــط زیســت دوســتانه فنــاوری پنبــه تراریختــه اســت. 

ــب کشــورها در ذیــل عملکــرد و هزینــه ـ فایــده پنبــه تراریختــه در کشــورهایی کــه بــه کشــت پنبــه تراریختــه پرداخته انــد آمــده اســت: ــه در کشــور، اغل ــه در صــورت کشــت محصــوالت تراریخت ــه طــور مکــرر مطــرح می شــود ک ــا ب ــن ادع ای
ــد  ــرار خواهن ــه ق ــاورزی تراریخت ــوالت کش ــد محص ــورهای تولیدکنن ــت کش ــران را در لیس ــی ای ــازمان های بین الملل و س
ــی از  ــع یک ــده و در واق ــه ش ــادی مواج ــای زی ــا محدودیت ه ــاورزی ب ــوالت کش ــادرات محص ــه آن ص ــه در نتیج داد ک

ــرد. ــرار گی ــره ق ــرض مخاط ــادرات در مع ــد و ص ــر تولی ــور در ام ــی کش ــای اصل مزیت ه
اگــر ادعــای فــوق درســت باشــد، بایــد یکــی از کشــورهای تولیدکننــده محصــوالت تراریختــه بــه واســطه داشــتن و بــه 
کارگیــری ایــن فنــاوری دچــار یکــی از مشــکالت فــوق شــده باشــد. بــه عکــس، قــرار گرفتــن نــام ایــران بــه عنــوان یکــی 
از کشــورهای صاحــب فنــاوری مهندســی ژنتیــک )ماننــد باشــگاه کشــورهای هســته ای یــا فضایــی و...( افتخــاری ملــی و 
موجــب رونــق تولیــد و صــادرات محصــوالت کشــاورزی خواهــد بــود. بــرای نمونــه ایــاالت متحــده امریــکا بزرگ تریــن 
تولیدکننــده محصــوالت تراریختــه اســت و محصــوالت کشــاورزی خــود را بــه اغلــب کشــورهای جهــان صــادر می کنــد. 

)تصویــر17( 

قرار گرفتن نام ایران به 
عنوان یکی از کشورهای 
صاحب فناوری مهندسی 

ژنتیک )مانند باشگاه 
کشورهای هسته ای یا 

فضایی و...( افتخاری ملی 
و موجب رونق تولید 
و صادرات محصوالت 
کشاورزی خواهد بود.

تصویــری از صفحــه پرســش و پاســخ ســازمان جهانــی بهداشــت نقــل شــده و بــا ترجمــه اشــتباه و عبارت ســازی تــالش 
ــه آورده شــده اســت: »محصــوالت  ــن ترجم ــا شــود. در ای ــه مخاطــب الق ــن ســازمان ب شــده اســت نظــر دیگــری از ای
ــرای  ــاد« خطــری ب ــه احتمــال زی ــد و »ب ــی ســالمت را گذرانده ان ــازار مراحــل ارزیاب دستکاری شــده ژنتیکــی موجــود در ب

ســالمت انســان ندارنــد.«
ــه ایــن صــورت  ــاره ایمنــی و ســالمت محصــوالت تراریختــه ب عبــارت مربوطــه ذیــل پرســش هشــتم ایــن صفحــه درب

آمــده اســت:
GM foods currently available on the international market have passed safety assessments and are not likely to 
present risks for human health.
در ایــن جملــه، کلمــه not likely بــا عبــارت »بــه احتمــال زیــاد« ترجمــه شــده حــال آنکــه کلمــه likely در جملــه مثبــت 
بــه معنــای احتمــال اســت و همیــن کلمــه هنگامــی کــه در جملــه منفــی بــه کار مــی رود بــه معنــای عــدم وجــود احتمــال 
اســت. بنابرایــن ترجمــه صحیــح جملــه ســازمان جهانــی بهداشــت ایــن اســت: »محصــوالت اصــالح شــده ژنتیکــی موجــود 
در بــازار مراحــل ارزیابــی ســالمت را گذرانده انــد و ]هیــچ[ احتمــال خطــر بــرای ســالمت انســان ندارنــد.« در ادامــه متــن 
ســازمان جهانــی بهداشــت آمــده اســت: »بعــالوه، در نتیجــه مصــرف عمومــی ایــن غذاهــا در کشــورهایی کــه مــورد تأییــد 

قــرار گرفته انــد هیــچ تأثیــر ]ســوء[ بــر ســالمت انســان مشــاهده نشــده اســت.« )تصویــر20(

سازمان جهانی بهداشت 
این است: »محصوالت 

اصاح شده ژنتیکی 
موجود در بازار مراحل 

ارزیابی سامت را 
گذرانده اند و ]هیچ[ 

احتمال خطر برای سامت 
انسان ندارند.«

شبهه هفتم: 
تولید محصوالت تراریخته، صادرات کشاورزی را کاهش می دهد.

شبهه هشتم: 
سازمان جهانی بهداشت در سامت محصوالت تراریخته اظهار تردید کرده است.
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محصــوالت  صــادرات  بــازار  پنــج 

را  آن  کــه عمــده  آمریــکا  کشــاورزی 

محصــوالت تراریختــه تشــکیل می دهــد
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ــراه  ــه هم ــا 2006 ب ــال های 1997 ت ــن س ــاورزان بی ــی کش ــار خودکش ــودار3 آم نم
درصــد پذیــرش پنبــه تراریختــه را نشــان می دهــد. از نمــودار نتیجــه گیــری می شــود 
ــی  ــه و خودکش ــه تراریخت ــرش پنب ــد پذی ــن درص ــخصی بی ــه مش ــچ رابط ــه هی ک
کشــاورزان وجــود نــدارد. همچنیــن رشــد ســاالنه تعــداد خودکشــی در هنــد بــا شــروع 

میزان تولید پنبه در هند در یک دهه قبل و یک دهه پس از آغاز کشت پنبه تراریخته

 عملکرد پنبه تراریخته نسبت

به پنبه غیر تراریخته )درصد(

جدول 6

نمودار11
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بــا انتشــار تصویــری از چنــد نــوزاد مــوش غیرعــادی بــه اســتناد یــک منبــع نامعتبــر74  ادعــا شــده اســت نــوزادان موش هایی 
کــه از ســویای تراریختــه تغذیــه شــوند دچــار بیماری هــا و مــرگ و میــر می شــوند. دانشــمندان زیســت فناوری پاســخ های 
جامعــی بــه ایــن ادعــا ارائــه کرده انــد کــه ایــن پاســخ ها در مجلــه معتبــر Nature Biotechnology منتشــر شــده اســت.75 از 
جملــه اینکــه فراینــد ارزیابــی کــه مقــاالت علمــی طــی می کننــد دربــاره مقالــه مذکــور طــی نشــده و روش نمونه گیــری 
آمــاری رعایــت نشــده اســت. همچنیــن شــرکتی کــه ادعــا شــده اســت ســویای تراریختــه متعلــق بــه آن اســت )شــرکت 
ــرای  ــا آزمایشــات الزم ب ــه روی موش ه ــش از مطالع ــن پی ــد. همچنی ــه نمی کن ــویایی ارائ ــن س ــا چنی ــد( اساس ADM هلن

اطمینــان از ســالمتی آنهــا صــورت نگرفتــه اســت. بــا وجــود اینکــه در ســایت های اینترنتــی غیرمعتبــر بارهــا ادعــای مــرگ 
و میــر حیوانــات در اثــر مصــرف محصــوالت تراریختــه ذکــر شــده اســت امــا چنیــن مــرگ و میــری در طــی بیســت ســال 
کــه از تولیــد و مصــرف دامــی و انســانی محصــوالت تراریختــه می گــذرد مشــاهده نشــده و تنهــا در چنیــن نوشــته هایی 
ــا  ــط ب ــع رســمی مرتب ــای مجام ــر علمــی و گزارش ه ــه منتشــر شــده در مجــالت معتب ــا مطالع ــا شــده اســت. صده ادع
ســالمت همچــون ســازمان جهانــی بهداشــت و ســازمان های غــذا و داروی منطقــه ای و ملــی نیــز بــر عــدم وجــود چنیــن 

عوارضــی تأکیــد دارنــد.

ایــن ادعــا مطــرح شــده اســت کــه اوال پروتئیــن بی تــی کــه ژن آن بــرای ایجــاد مقاومــت بــه آفــت بــه برنــج تراریختــه 
ایرانــی منتقــل شــده اســت، ســمی و زیانبــار اســت و ثانیــا بــه غــذای مصــرف کننــده منتقــل می شــود. 

ــق آزمایش هــای  ــدارد و مطاب ــه وجــود ن ــی تراریخت ــج ایران ــه برن ــاده خارجــی دیگــری در دان ــچ م ــی و هی ــن بی.ت پروتئی
مــورد تأییــد کمیتــه وزارتــی ایمنــی زیســتی کــه بــه دســتور وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و وزیــر کشــاورزی در ســال 
ــد این همانــی کامــل برقــرار اســت.  ــج تراریختــه ایرانــی و برنــج طــارم موالیــی وال ــه برن 1381 تشــکیل شــد، میــان دان
زیــرا ایــن برنــج بــه نحــوی مهندســی شــده اســت کــه پروتئیــن یــاد شــده تنهــا در بافــت ســبز آن یعنــی بــرگ و ســاقه 

تولیــد شــود. ایــن رقــم اصــالح شــده ایرانــی مراحــل آزمون هــای ایمنــی زیســتی و اخــذ مجــوز را طــی کــرده اســت.76

شبهه نهم:
 افزایش مرگ و میر در موش هایی که از محصوالت تراریخته تغذیه کرده اند.

شبهه دهم: 
باقیمانده  ]پروتئین[ بی.تی در برنج تراریخته 

دکتر رسول دیناروند: تا 
کنون هیچ عوارض سوء 
 Cry1Ab مصرف پروتئین
یا Bt در جهان ثبت نشده 
است.

با وجود 
ادعای مرگ و میر 
حیوانات در اثر مصرف 
محصوالت تراریخته 
چنین مرگ و میری در 
طی بیست سال 
تولید و مصرف دامی 
و انسانی محصوالت 
تراریخته
مشاهده نشده و تنها در 
چنین نوشته هایی ادعا 
شده است. 

تصویر 21

جهانــی  ســازمان  اینرتنتــی  صفحــه 

ــوالت  ــامت محص ــاره س ــت درب بهداش

تراریختــه

دکتر رسول دیناروند: تا 
کنون هیچ عوارض سوء 

 Bt یا Cry1Ab مصرف پروتئین
در جهان ثبت نشده است.

بی.تــی یــک پروتئیــن ضــد آفــت محســوب می شــود کــه 
ــای  ــود گیرنده ه ــدم وج ــل ع ــه دلی ــدن پســتانداران ب در ب
ــرای یــک حشــره  ــه ب ــزی ک ــذا چی ــد. ل آن عمــل نمی کن
ــن  ــک پروتئی ــورد انســان ی ســم محســوب می شــود در م
ــی  ــک آفت کــش طبیع ــی ی ــن بی ت ــادی اســت. همچنی ع
اســت کــه در کشــاورزی ارگانیــک بــه وفــور مورد اســتفاده 
اســت. مقــدار بی تــی کــه در ســاقه برنــج تراریختــه ایرانــی 
ــط  ــی توس ــی مصرف ــر از بی ت ــیار کمت ــود بس ــد می ش تولی
ارگانیــک کاران اســت. جالــب اینکــه در کشــت ارگانیــک از 
ــات  ــود و در تحقیق ــتفاده می ش ــی اس ــده بی ت ــری زن باکت
ــده آن  ــه باقیمان ــت ک ــده اس ــن ش ــدد روش ــی متع میدان
ــاکن در  ــخاص س ــزاق اش ــود دارد و در ب ــول وج در محص

اطــراف مــزارع ارگانیــک هــم یافــت شــده اســت. 

ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــه ایران ــج تراریخت ــر برن ــی دیگ ویژگ
ــوع ســم آفت کــش  ــچ ن ــه هی ــرای کاشــت آن ب اصــوال ب
ــالم و  ــی س ــد محصول ــت و می توان ــاز نیس ــیمیایی نی ش
ــه باقیمانــده ســموم شــیمیایی و طبیعــی  بــدون هیــچ گون
بــه مــردم ارائــه کنــد. بــه همیــن صــورت پنبــه تراریختــه 
بی.تــی ایرانــی نیــز مقــاوم بــه آفــات و بی نیــاز از مصــرف 
ســموم خطرنــاک کنونــی اســت. در نتیجــه اســتفاده 
ــتر و  ــول بیش ــر محص ــالوه ب ــی، ع ــم ایران ــن دو رق از ای
ــت و  ــم داش ــالم تر خواهی ــتی س ــر، محیط زیس کم هزینه ت
جانــوران مفیــد و دشــمنان آفــات نیــز از گزنــد ســموم در 

ــد. ــد مان امــان خواهن

ــه  ــر منتشــر شــده راجــع ب ــاالت معتب ــز مق نتیجــه متاآنالی
اثــرات پنبــه، ذرت و ســیب زمینی تراریختــه بــر موجــودات 
ــر  ــری ب ــن محصــوالت تاثی ــد ای ــدف نشــان می ده غیره
بندپایــان غیرهــدف ندارنــد.77  در متاآنالیــز دیگــری کــه در 
ــه  ــاوم ب ــه مق ــر ذرت تراریخت ــا انجــام شــد اث ــوب اروپ جن
آفــت بــر 26 گونــه از بندپایــان مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. 
نتایــج ایــن متاآنالیــز نیــز نشــان می دهــد کــه ذرت 
ــان گیاه خــوار، مهاجــم  ــر بندپای ــری ب ــچ تاثی ــه هی تراریخت

ــا نداشــته اســت.  78 ایــن در  و انــگل موجــود در جنــوب اروپ
حالــی اســت کــه ارقــام تراریختــه مقــاوم به آفــت، کشــاورزان 
ــرف  ــد. مص ــاز می کن ــش بی نی ــموم آفت ک ــرف س را از مص
هدفمنــد ســموم شــیمیایی آفت کــش امــکان نــدارد و ایــن 
ــر جــای  ــی ب ــار مخرب ــر موجــودات غیرهــدف آث ســموم ب
می گــذارد. بنابرایــن فنــاوری تراریختــه نقــش اساســی در 

حفــظ موجــودات غیــر هــدف خواهــد داشــت.            

برنج تراریخته ایرانی 
این است که اصوال برای 

کاشت آن به هیچ نوع 
سم آفت کش شیمیایی نیاز 
نیست و می تواند محصولی 

سالم و بدون هیچ گونه 
باقیمانده سموم شیمیایی و 

طبیعی به مردم ارائه کند

شبهه یازدهم:
 اثر گذاری بر روی موجودات غیر هدف
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در مقالــه ای کــه در یــک مجلــه غیرتخصصــی بــا عنــوان 
انتروپــی منتشــر شــده ایــن ادعــا مطــرح شــده اســت کــه 
ــلول های  ــراف س ــا در اط ــع نانوپروتئین ه ــل تجم ــه دلی ب
عصبــی احتمــال ابتــال بــه آلزایمــر در اثــر مصــرف 
محصــوالت تراریختــه ای کــه در تولیــد آنهــا از علف کــش 
ــد.80   ــش می یاب ــد افزای ــده باش ــتفاده ش ــیت اس گالیفوس
ــد  ــا مانن ــیاری از بیماری ه ــه بس ــن مقال ــن در ای همچنی
بیماری هــای التهابــی روده، چاقــی، آلزایمــر، اوتیســم، 
بی اشــتهایی عصبــی، زوال عقــل، افســردگی، پارکینســون، 
و  کبــدی  بیماری هــای  و  مثلــی  تولیــد  بیماری هــای 
ســرطان بــه همیــن عامــل نســبت داده شــده اســت. جالــب 
آنکــه مــوارد مذکــور از بیمــاری هایــی هســتند کــه عامــل 
آنهــا هنــوز شــناخته نشــده اســت. بــا وجــود ایــن، در مقالــه 
 CYP مذکــور ادعــا شــده گالیفوســیت بــا تاثیــر بــر آنزیــم
باعــث بــروز ایــن بیمــاری هــا میشــود. ایــن ادعــا مســتند 
ــات آزمایشــگاهی محقــق مطــرح نشــده اســت  ــه مطالع ب
بلکــه بــا اســتناد بــه دو مطالعــه دیگــر مطــرح شــده اســت 
ــه  ــد ک ــن و کب ــلول های جنی ــحات س ــا ترش ــه در آنه ک
ــی  ــورد بررس ــد م ــرار می گیرن ــیت ق ــرض گالیفوس در مع
ــن دو  ــدام از ای ــچ ک ــه در هی ــا ک ــت. ام ــه اس ــرار گرفت ق
پژوهــش CYP مــورد مطالعــه نبــوده اســت. عجیــب اســت 

شبهه  دوازدهم: 
مصرف محصوالت تراریخته موجب آلزایمر می شود

ــزارش  ــک گ ــوای ی ــف محت ــا تحری ــانه ها ب ــی رس برخ
در آرژانتیــن بــه دروغ ادعــا کرده انــد افزایــش کشــت 
ــن موجــب  ــو در آرژانتی ــه در اســتان چاک ســویای تراریخت
ــر  ــرگ و می ــش م ــه و افزای ــص الخلق ــوزادان ناق ــد ن تولی
ــر در ســال  ــه 85 نف ــر در ســال 1997 ب ــوزادان از 19 نف ن
ــتند  ــت. مس ــده اس ــد ش ــزار تول ــر 10ه ــه ازای ه 2008 ب
ــاکنان  ــی س ــه در آن برخ ــی اســت ک ــی متن ــن ادعای چنی
منطقــه چاکــو نســبت بــه شــیوه سم پاشــی بــدون رعایــت 
مقــررات مربوطــه بــه فرمانــداری شــکایت و در آن برخــی 
بیماری هــای رایــج در منطقــه را نیــز ذکــر می کننــد. 
ــده وزارت  ــات آالین ــه تحقیق ــکایت کمیت ــن ش ــی ای در پ
ــات  ــی، اطالع ــه گزارش ــن ارائ ــن ضم ــت آرژانتی بهداش
ــرح  ــئله مط ــاره مس ــری درب ــرای تصمیم گی ــود را ب موج
ــه  ــرای اینک ــد ب ــنهاد می کن ــته و پیش ــی دانس ــده ناکاف ش
ارتبــاط بیماری هــا بــا ســموم مصرفــی در منطقــه و 
همچنیــن صحــت ادعــای آلودگــی آب منطقــه مشــخص 
شــود تحقیقــات علمــی صــورت گیــرد. بنابرایــن اوال 
اطالعــات نامــه شــکایت و گــزارش وزارت بهداشــت 
ــا در  ــت و ثانی ــی اس ــار علم ــد ارزش و اعتب ــن فاق آرژانتی
ــه منســوب  ــه صراحــت راجــع ب ــی ب ــچ کــدام اطالعات هی
ــه  ــوالت تراریخت ــه محص ــه ب ــای منطق ــردن بیماری ه ک

و علــف کــش گالیفوســیت ادعایــی مطــرح نشــده اســت. 
آنچــه در فضــای مجــازی بــا اســتناد بــه نامــه و گــزارش 
مذکــور بیــن شــده اســت جعــل و تحریــف آشــکار اســت.
ســمومی کــه بــه مصــرف آنهــا در منطقــه چاکــو در 
گــزارش مذکــور اشــاره شــده اســت شــامل اندوســولفان، 
متامیدوفــوس،  فیپرونیــل،  کاربوفــوران،  کلرپیریفــوس، 
ســیپرمترینا، ایمازپیــر ـ ایمازاپیــک و گالیفوســیت می شــود 
و ســپس ذکــر شــده اســت کــه برخــی بیماری هــا در دهــه 
ــت آن و منســوب  ــا عل ــش داشــته اســت ام گذشــته افزای
ــن  ــت و ای ــخص نیس ــموم مش ــن س ــه ای ــتن آن ب دانس
ــته  ــت.82  در نوش ــی اس ــات علم ــد مطالع ــئله نیازمن مس
دیگــری نیــز در اروگوئــه ادعــای تأثیــر محصــوالت 
ــوزادان مطــرح شــده اســت کــه  ــر ســالمت ن ــه ب تراریخت

ــت. 83 ــابهی اس ــکاالت مش دارای اش
در برابــر ادعــای مطــرح شــده مطالعــات علمــی متعــددی 
ــف و  ــی مختل ــی و بین الملل ــمی مل ــع رس ــوی مراج از س
ــت  ــان داده اس ــر نش ــتقل دیگ ــات مس ــن تحقیق همچنی
ــیت  ــه گالیفوس ــاوم ب ــه مق ــوالت تراریخت ــرف محص مص
منجــر بــه نابــاروری و نقــص مــادرزادی در  فرزندانــی کــه 
ــده  ــد نش ــیت بوده ان ــرض گالیفوس ــا در مع ــن آن ه والدی

اســت. 

شبهه سیزدهم: 
کشت سویای تراریخته در استان چاکو آرژانتین موجب مرگ و میر کودکان شده است

شبهه چهاردهم:
 مصرف ذرت و سویای تراریخته موجب افزایش سرطان مثانه در آمریکا شده است

تصویر 30

 توجــه بــه مشــخصات نویســندگان و مجلــه منترشکننده

 نشــان می دهــد مقالــه از اعتبــار علمــی برخــوردار

نیســت

ــا  ــر آفت کش ه ــدد اث ــات متع ــه در مطالع ــی ک ــه در حال ک
روی CYP قبــال بررســی شــده اســت امــا در ایــن پژوهــش 
ــی  ــم پوش ــات چش ــن مطالع ــج ای ــی نتای ــدا از بررس عم
ــدد دیگــری  ــه دارای اشــکاالت متع ــن مقال شــده اســت. ای
اســت کــه توســط محققــان مختلــف مــورد توجــه واقع شــده 
اســت.81 تخصــص نویســندگان ایــن مقالــه هــم جالــب توجه 
ــر و  ــوم کامپیوت ــص عل ــندگان متخص ــی از نویس ــت. یک اس
هــوش مصنوعــی اســت کــه تحصیــالت خــود را در زمینــه 
ــه  ــود ب ــه خ ــه گفت ــت و ب ــه داده اس ــرق ادام ــی ب مهندس
ــر ســالمتی و  ــم ب ــا و رژی ــر داروه ــه بررســی اث ــی ب تازگ
تغذیــه عالقه منــد شــده اســت. نویســنده دیگــر نیــز فعــال 
محیــط زیســت معرفــی شــده و هیــچ تخصــص مشــخصی 
ــوالت  ــه محص ــال علی ــاره جنج ــر30( درب ــدارد. )تصوی ن
ــیت  ــورد گالیفوس ــبهه در م ــراد ش ــق ای ــه از طری تراریخت

ــه شــبهه چهــارم گفتــه شــد. در پاســخ ب

در مقالــه ای دربــاره آثار مصــرف محصوالت 
تراریختــه صرفــا بــه دلیــل همبســتگی میان 
ــد   ــزان تولی ــه و می ــرطان مثان ــش س افزای
ــت  ــده اس ــا ش ــه ادع ــوالت تراریخت محص
هســتند.  زا  ســرطان  محصــوالت  ایــن 
روبــرو  نمــودار  در  ادعایــی  همبســتگی 

ــت: ــده اس ــش داده ش نمای
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Abstract: Glyphosate, the active ingredient in Roundup®, is the most popular herbicide 
used worldwide. The industry asserts it is minimally toxic to humans, but here we argue 
otherwise. Residues are found in the main foods of the Western diet, comprised primarily 
of sugar, corn, soy and wheat. Glyphosate's inhibition of cytochrome P450 (CYP) enzymes 
is an overlooked component of its toxicity to mammals. CYP enzymes play crucial roles in 
biology, one of which is to detoxify xenobiotics. Thus, glyphosate enhances the damaging 
effects of other food borne chemical residues and environmental toxins. Negative impact 
on the body is insidious and manifests slowly over time as inflammation damages cellular 
systems throughout the body. Here, we show how interference with CYP enzymes acts 
synergistically with disruption of the biosynthesis of aromatic amino acids by gut bacteria, 
as well as impairment in serum sulfate transport. Consequences are most of the diseases 
and conditions associated with a Western diet, which include gastrointestinal disorders, 
obesity, diabetes, heart disease, depression, autism, infertility, cancer and Alzheimer’s 
disease. We explain the documented effects of glyphosate and its ability to induce disease, 
and we show that glyphosate is the “textbook example” of exogenous semiotic entropy: the 
disruption of homeostasis by environmental toxins. 

Keywords: glyphosate; cytochrome P450; eNOS; obesity; cardiovascular disease; cancer; 
colitis; shikimate pathway; gut microbiome; tryptophan; tyrosine; phenylalanine; methionine; 
serotonin; Alzheimer’s disease; Parkinson’s disease; autism; depression 
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این استدالل دارای سه اشکال عمده است:
1. اینکــه دو شــاخص دارای همبســتگی اجمالــی هســتند داللتــی بــر رابطــه علــت و معلولــی 

میــان آنهــا نیســت.
ــد  ــانات در تولی ــا نوس ــرطان ب ــش س ــش و افزای ــان کاه ــل می ــتگی کام ــود همبس 2. وج
محصــوالت تراریختــه و نتیجــه ای کــه از آن گرفتــه شــده صحیــح بــه نظــر نمی رســد. بدیهــی 
اســت آمــار ســرطان در صورتــی کــه تحــت تأثیــر تولیــد محصــوالت تراریختــه باشــد در همــان 

لحظــه تولیــد نبایــد بــه صــورت همبســتگی مشــاهده شــده باشــد.
ــورد نظــر  ــه و برخــی اقســام دیگــر ســرطان کــه در گــزارش م ــوع ســرطان مثان ــد وق 3. رون
آمــده اســت مطابــق آمــار مراجــع رســمی امریــکا در نمــودار ذیــل نمایــش داده شــده اســت.84  
همــان طــور کــه روشــن اســت، داده هــای مــورد ادعــا در گــزارش مذکــور بــا آمــار ســرطان در 

آمریــکا مطابقــت نــدارد.

ــی  ــوم، آکادم ــی عل ــر آکادم ــتمل ب ــکا مش ــی آمری ــه آکادم ــازی ها، س ــن داده س ــر ای در براب
مهندســی و آکادمــی پزشــکی مطالعــات گســترده ای را بــر روی ادعاهــای انجــام شــده در مــورد 
ــد  ــر روی ســالمتی انســان انجــام داده و نتیجــه گیــری کرده ان ــه ب تاثیــر محصــوالت تراریخت
کــه محصــوالت تراریختــه بــه همــان انــدازه محصــوالت غیــر تراریختــه ایمــن هســتند و در 

ایــن مــورد هیچگونــه نگرانــی وجــود نــدارد.85
مطالعــات مشــابهی در اروپــا، انگلســتان، روســیه و ایــران نتایــج مشــابهی را بــه دســت داده انــد. 
ــروز  ــا ام ــوزش پزشــکی ت ــان و آم ــر بهدداشــت، درم ــاون وزی ــک زاده مع ــر مل ــه دکت ــه گفت ب
حتــی یــک مســتند در مــورد آثــار زیانبــار محصــوالت تراریختــه بــر ســالمت انســان بــه وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تحویــل داده نشــده اســت. بیــش از 102 برنــده جایــزه 
نوبــل نیــز ضمــن تاکیــد بــر ســالمت محصــوالت تراریختــه از مدعیــان بــه رهبــری صلــح ســبز 

خواســته انــد تــا دروغ هــای خــود علیــه محصــوالت تراریختــه را متوقــف کننــد. 
ــی  ــش علم ــه و پژوه ــاوری، مطالع ــک فن ــف ی ــای مختل ــی جنبه ه ــی و بررس ــای علم در دنی
ــت و  ــی عل ــال باالی ــا احتم ــه ب ــی ک ــا متغیرهای ــرد ت ــاری صــورت می گی ــای اصــول آم برمبن
ــوان دو  ــی نمی ت ــر علم ــم. از نظ ــف کنی ــد را کش ــتگی دارن ــا همبس ــتند ی ــم هس ــول ه معل
ــه دلیــل افزایــش یــا کاهــش همزمانشــان  ــد، ب متغییــر غیرمرتبــط را کــه علــل متفاوتــی دارن

ــط دانســت.  ــم مرتب به

ــه شــده در تمــام نظام هــای  ــر اصــول حقوقــی پذیرفت بناب
حقوقــی جهــان و همچنیــن معاهــدات مربوطــه، مالکیــت 
ــرزمینی  ــل س ــت. اص ــرزمینی اس ــار س ــری دارای اعتب فک
در نظــام حــق اختــراع بــه ایــن معنــا اســت کــه پتنت هــا 
ــررات  ــق مق ــه مطاب ــد ک ــار دارن ــا در کشــورهایی اعتب تنه
همــان کشــور در آنجــا ثبــت شــده باشــند. هیــچ یــک از 
فناوری هــای مــورد اســتفاده در تولیــد بــذور تراریختــه بــه 
ــام مونســانتو یــا هــر کشــور خارجــی دیگــری در ایــران  ن
ــان  ــرای آن ــه ثبــت نرســیده اســت و بنابرایــن حقوقــی ب ب

مترتــب نیســت. 
ــواردی  ــن م ــه چنی ــی ک ــی در صورت ــر، حت ــوی دیگ از س
ــاله  ــا 20 س ــد، پتنت ه ــده بودن ــت ش ــور ثب ــل کش در داخ
ــان  ــال از از زم ــه بیســت س ــه اینک ــه ب ــا توج هســتند و ب
ثبــت )پتنــت( بســیاری از فناوری هــای مــورد اســتفاده در 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــه ک ــاری تراریخت ــای تج ــد بذره تولی
ــت  ــه پتن ــت، در نتیج ــته اس ــد، گذش ــادی دارن ــرد زی کارب
آن هــا باطــل شــده و دیگــر جــای نگرانــی نیســت. بــرای 
ــورد  ــی م ــه ایران ــام تراریخت ــه در ارق ــرای ک ــه ژن ک نمون
ــش از  ــه بی ــق ب ــی متعل ــوده اســت در پتنت های ــتفاده ب اس
30 ســال پیــش مــورد اســتفاده بــوده اســت.86  همچنیــن 
پتنتــی کــه در برنــج تراریختــه ایرانــی مــورد اســتفاده بــوده 
اســت بــه شــماره US5625136 در ســال 1991 در امریــکا 
بــه ثبــت رســیده اســت کــه بــر ایــن اســاس اعتبــار آن در 

ســال 2011 منقضــی شــده اســت.  87
ــه خودگشــن  ــی ک ــذر گیاهان ــورد ب ــر در م از طــرف دیگ
هســتند نیــازی بــه خریــد ســاالنه بــذر از شــرکت تولیــد 
کننــده وجــود نــدارد. همچنیــن مســئله عقیــم بــودن بــذور 
ــراع در  ــت اخت ــک ثب ــه ی ــت و اگرچ ــه دروغ اس تراریخت

شبهه پانزدهم: 
اســتفاده از بذرهــای تراریختــه بــه دلیــل انحصــار 

مونســانتو وابســتگی غذایــی ایجــاد می کنــد

ــه پــس از گذشــت 20 ســال از تجاری ســازی  ــای حاصــل از کشــت محصــوالت تراریخت مزای
آن هــا شــامل مــوارد ذیــل بــوده اســت:

 کاهــش مصــرف مــاده موثــر حشــره کش های شــیمیایی بــه مقــدار 443 میلیــون 	 

ــرم  کیلوگ
 کاهــش تولیــد 27 میلیــارد کیلوگــرم گاز کربنیــک تنهــا در ســال 2014 کــه معــادل حــذف 	 

12 میلیــون اتومبیــل از جاده هــا در یــک ســال اســت.
 حفظ تنوع زیستی از طریق صرفه جویی در کشت 152 میلیون هکتار زمین 	 

 کمک به رفع فقر از طریق کمک به 16.5 میلیون خرده کشاورز فقیر  	 

 بــازار ســاالنه بذرهــای تراریختــه حــدود 15 میلیــارد دالر )%50 بــازار جهانــی بــذر- 28 	 
میلیــارد دالر(

 ارزش محصول نهایی تراریخته 160 میلیارد دالر در سال	 
ــار در ســال 2025 	  ــه 0/15 هکت ــار ب ــن کشــاورزی در ســال 1961 از 0/44 هکت  ســرانه زمی

ــود ــد ضــروری خواهــد ب ــه جهــت افزایــش تولی می رســد کــه اســتفاده از محصــوالت تراریخت
ــات، 	  ــل تنش هــای زیســتی )آف ــه دلی ــن 36 درصــد کاهــش ســالیانه محصــول ب  میانگی

بیمــاری هــا و علــف هــای هــرز( کــه بــا اســتفاده از گیاهــان تراریختــه مقــاوم بــه آفــات و 
تنــش هــای زیســتی جبــران خواهــد شــد.

ــه 	  ــت ک ــده اس ــبت داده ش ــیمیایی نس ــموم ش ــه س ــور ب ــرطان ها در کش ــد س  60 درص

ــد داشــت. ــراه خواهن ــه هم ــموم ســالمت را ب ــتفاده س ــا کاهــش اس ــه ب ــان تراریخت گیاه

ــا اســتفاده از زیســت فنــاوری و مهندســی ژنتیــک ایــن  ــوان ب ــی اســت کــه می ت ایــن در حال
نهاده هــا را کــه حجــم عظیــم واردات را بــه خــود اختصــاص داده انــد را در کشــور تولیــد کــرد 

و از وابســتگی نجــات پیــدا کــرد.

  

  درصد افزايش  ٩١  ٩٠  ٨٩  ٨٨  ٨٧  ٨٦  ٨٥  ٨٤  سال
ارزش دالري واردات 

  محصوالت اساسي
٥٣٣  ١٢,٨  ٨,٢  ٧,٦  ٧,١  ٧,٨  ٤,١  ٣,٩  ٢,٤  

  ٥١١  ١٣,٨  ٩,٥  ٨,٩  ٨,١  ٨,٥  ٤,٨  ٤,٣  ٢,٧  ارزش دالري واردات غذا
  ٢٦,٧٣  ٥٣,٥  ٦١,٨  ٦٤,٤  ٥٥,٣  ٥٦,٠  ٤٨,٤  ٤١,٧  ٣٩,٢  ارزش دالري كل واردات

5 تــا 6 قلــم از ده قلــم اصلــی واردات کشــور را محصــوالت 
کشــاورزی و زراعــی بــه خــود اختصــاص داده انــد. صنعــت 
ــویا و ذرت  ــه س ــه واردات کنجال ــال ب ــز کام ــداری نی مرغ
ــه  ــی تراریخت ــن محصــوالت واردات ــه ای وابســته اســت ک
ــکیل  ــور را تش ــرورش طی ــه پ ــد هزین ــوده و 85 درص ب
ــور  ــش کل واردات کش ــزان افزای ــه می ــد. مقایس می دهن
ــذا  ــش واردات غ ــزان افزای ــا 1391 و می ــال 1384 ت از س
ــده  ــی و فزاین ــرایط بحران ــان دهنده ش ــن دوره نش در همی
وابســتگی غذایــی کشــور اســت. در حالــی کــه کل واردات 
ــش از 39.2  ــد افزای ــا 27 درص ــدت ب ــن م ــور در ای کش
میلیــارد دالر بــه 53.5 میلیــارد دالر رســیده اســت، واردات 

ــز تجــاری  ــراع هرگ ــن اخت ــا ای ــاره وجــود دارد ام ــن ب ای
ســازی نشــد.

ــش از  ــه بی ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
80 درصــد خــوراک دام و طیــور )ذرت و کنجالــه ســویا( و 
بیــش از 90 درصــد روغــن نباتــی مــا )ســویا، کلــزا و ذرت( 
از کشــورهای آمریــکا، برزیــل و آرژانتیــن وارد می شــود، در 
نتیجــه در حــال حاضــر هــم متاســفانه کشــورمان در ایــن 
زمینــه وابســته اســت. امــروز پژوهشــگران مــا بــا اتــکا بــه 
ــری هســتند  ــام معظــم رهب ــم مق ــی توانی ــا م ــگ م فرهن
صفــر تــا صــد تولیــد محصــوالت تراریختــه را بــر اســاس 
صنعــت بومــی خودمــان تولیــد کننــد و در کشــور و حتــی 
در خــارج بــه نــام خــود ثبــت کننــد. بنابرایــن مخالفت هــا 
ــه را  ــا زمین ــه تنه ــی« محصــوالت تراریخت ــد مل ــا »تولی ب
جهــت وابســتگی کشــورمان بــه کشــورهای بیگانــه فراهــم 

خواهــد کــرد. 

غــذا بــا بیــش از 500 درصــد افزایــش از 2.7 میلیــارد دالر بــه 13.8 میلیــارد دالر رســیده اســت. 
ــاص  ــی اختص ــوالت اساس ــه محص ــی ب ــواد غذای ــزان واردات م ــن می ــد از ای ــدود 93 درص ح
داشــته اســت. )جــدول3( ایــن شــرایط بــه لحــاظ امنیــت غذایــی بســیار هشــدار دهنــده اســت.

جدول 3

طــی کشــور  غذایــی  وابســتگی  افزایــش   میــزان 

1391 تــا   1384 ســال های 
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ــه  ــا محصــوالت تراریخت گاهــی در مناظره هــای مرتبــط ب
ــه  ــود ک ــان می ش ــن بی ــاآگاه چنی ــراد ن ــی اف ــط برخ توس
ســایر کشــورها بــه ویــژه امریــکا بــا وجــود آنکــه بیشــترین 
ــه را  ــی تراریخت ــد محصــوالت گیاه ســطح کشــت و تولی
ــن محصــوالت را  ــانی ای ــا مصــرف انس ــان دارد ام در جه
ممنــوع می داننــد. ایــن در حالــی اســت کــه طبــق منابــع 
معتبــر علمــی 60 درصــد غذاهــای فــراوری شــده در 
ــان،  ــازار مــواد غذایــی ایــاالت متحــده امریــکا شــامل ن ب
ــز،  ــای مایون ــس ه ــتنی، س ــه، بس ــس، کلوچ ــزا، چیپ پیت

شبهه شانزدهم:
 محصوالت تراریخته در سایر کشورها به مصرف انسانی نمی رسد

٣٩ 
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جدول محصوالت تراریخته تولید شده و مرصف شده در آمریکا )2013ـ2011(

ــا،  ــده ه ــیرین کنن ــوپ، ش ــویا، س ــیر س ــیره ذرت، ش ش
پودرکیــک و غیــره حــاوی ترکیباتــی از ســویا، ذرت و 
ــارد دالر  ــا 146 میلی ــکا ب ــتند. امری ــه هس ــزای تراریخت کل
صــادرات محصــوالت کشــاورزی و 106 میلیــارد دالر 
واردات محصــوالت کشــاورزی )میانگیــن دو ســال 2014 و 
2015( دارای تــراز تجــاری مثبــت 40 میلیــارد دالر بــرای 
محصــوالت کشــاورزی اســت کــه بخــش قابــل توجهــی 
از آن بــه محصــوالت تراریختــه مرتبــط اســت. همچنیــن 
بــر اســاس آمــار ســازمان خــوار بــار و کشــاورزی )FAO( در 
مــورد تولیــد کل، میــزان واردات، صــادرات و مصــرف چنــد 

ــدول10  ــق ج ــکا طب ــاورزی در امری ــول کش ــوع محص ن
می تــوان چنیــن اســتنتاج نمــود کــه در مــورد هفــت گیــاه 
)12 محصــول( تراریختــه اصلــی در آمریــکا درصــد مصرف 
تراریختــه بــه تولیــد تراریختــه حــدود 62 درصــد و درصــد 
ــه  ــد تراریخت ــه تولی ــه ب ــی مصــرف تراریخت ــن وزن میانگی
حــدود 84  مــی باشــد. محصوالتــی کــه عمدتــا بــه صورت 
ــد  ــد مانن ــی گیرن ــرار م ــردم ق ــتفاده م ــورد اس ــتقیم م مس
کــدو حــدود 49 درصــد بــه مصــرف داخلــی آن کشــور مــی 
رســد. در محصــوالت فــراوری شــده نیــز میــزان مصــرف 

تراریختــه بــه تولیــد تراریختــه در خــود امریــکا نســبتا زیــاد 
ــال  ــرای مث ــد. ب ــی باش ــر م ــد متغی ــا 97 درص و از 52 ت
در مــورد شــکر چغندرقنــد تراریختــه در امریــکا حــدود 94 
درصــد آن بــه مصــرف داخلــی مــی رســد و عــالوه بــر آن 
حــدود ســه میلیــون تــن شــکر از نیشــکر و ســه میلیــون 
تــن شــکر وارداتــی جمعــا حــدود 11 میلیــون تــن شــکر 
ــورد  ــد. در م ــن می کن ــکا را تامی ــردم امری ــاز مصــرف م نی
ــز  ــود نی ــی محســوب می ش ــر خوراک ــه غی ــه ک ــاف پنب الی

ــود.  ــرف می ش ــکا مص ــد آن در امری ــد تولی 14 درص

جدول 10

ــه . 1 ــت ک ــه آف ــاوم ب ــی مق ــه ایران ــج تراریخت ــده برن ــه در پرون ــرای نمون ب
بی نیــاز از مصــرف ســم اســت، تعــداد 29 آزمــون ایمنــی و ســالمت 
ــه  ــج تراریخت ــازی برن ــی رهاس ــزارش بررس ــت. )ر.ک: گ ــده اس ــر ش ذک
ــک،  ــی ژنتی ــای علم ــه انجمن ه ــات، کمیت ــه آف ــاوم ب ــی مق ــارم موالی ط

بیوتکنولــوژی و ایمنــی زیســتی، مردادمــاه 1384(
ــالح . 2 ــد اص ــنتی و جدی ــای س ــت روش ه ــا و معای ــه مزیت ه ــرای مقایس ب

ــو ر.ک: ــک و روش رادیواکتی ژنتی
Gregory Conko et al., 'A risk-based approach to the regulation of genetical-

ly engineered organisms', Nature Biotechnology Volume 34)5(, May 2016, 

p. 497; Q.Y. Shu, B.P.Forster, H.Nakagawa )eds(, Plant Mutation Breeding 

and Biotechnology, CABI, 2012.

3. Carl Mitcham, Responsibility and Technology, in: P.T. Durbin, Tech-

nology and Responsibility. Springer, 2013, p. 12.

 پایگاه آماری سازمان خوار و بار جهانی، به آدرس:. 4
>http://faostat3.fao.org/browse/T/TP/E<.
5. See: David Despain, 'Organic industry and other funders behind 

Séralini’s anti-GMO studies', Genetic Literacy Project, June 18 

2015, at >https://www.geneticliteracyproject.org/2015/06/18/

organic-industry-and-other-funders-behind-seralinis-an-

ti-gmo-studies<; see also: 'Gilles-Éric Séralini: Activist profes-

sor as the face of the anti-GMO industry', August 29, 2016, at 

>https://www.geneticliteracyproject.org/glp-facts/gilles-eric-ser-

alini-activist-professor-face-anti-gmo-industry<.
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محصــوالت تراریختــه بیــان می شــود کــه هیــچ یــک مســتند بــه ســندی 
ــا  ــتند. ام ــد نیس ــده باش ــادر ش ــذاری ص ــمی و قانونگ ــع رس ــه از مجام ک
ــوری  ــتی جمه ــی زیس ــی ایمن ــع مل ــر مرج ــاق تهات ــس ات ــزارش رئی گ
ــور  ــه کش ــوی س ــا از س ــر تنه ــن ام ــد ای ــان می ده ــران نش ــالمی ای اس

ــده اســت. ــالم ش ــور رســمی اع ــه ط ــا و صربســتان( ب ــان، کنی )بوت
ــت  ــوالت را کش ــن محص ــل ای ــورها در عم ــه کش ــر ک ــن ام ــن ای همچنی
نکرده انــد گاه بــه عنــوان دلیــل مخالفــت ایــن کشــورها بیــان می شــود. در 
حالــی کــه گیاهــان تراریختــه ای کــه کشــت آنهــا رایــج اســت تنهــا ذرت، 
ــاه  ــار گی ــن چه ــه کشــت ای ــه اســت و روشــن اســت ک ــزا، ســویا و پنب کل
ــی  ــه اروپای ــد. اتحادی ــن باش ــی کشــورها ممک ــا در برخ ــن اســت تنه ممک
قانــون واحــدی راجــع بــه صــدور مجــوز کشــت و مصــرف ایــن محصــوالت 
ــاده 23  ــت. م ــاز اس ــورها مج ــن کش ــام ای ــوالت در تم ــن محص دارد و ای
دســتورالعمل رهاســازی ارگانیســم های تراریختــه مصــوب کمیســیون اروپــا 
ــه  ــه کشــورهای عضــو اجــازه می دهــد ب )Directive 2001/18/EC( صرفــا ب

ــه علمــی کشــت یــک مــورد  ــه ادل ــا اســتناد ب صــورت مــوردی و ب
 Austria,( خــاص را منــع کننــد. تــا کنــون تنهــا 8 کشــور اروپایــی
 Bulgaria, Germany, Greece, Hungary, Italy, Luxembourg,
ــوان  ــا عن ــوع ذرت ب ــک ن ــد کشــت ی ــن بن ــتناد ای ــه اس Poland( ب

ــد.  ــع کرده ان ــه( را من ــوالت تراریخت ــق محص ــه مطل MON810 )ن

ــدوم  ــق رفردان ــوییس از طری ــد س ــورها مانن ــی کش ــن برخ همچنی
ــن  ــبز در ای ــح س ــانه ای صل ــوذ رس ــر نف ــت تأثی ــه تح ــی ک عموم
کشــور برگــزار شــده اســت کشــت محصــوالت تراریختــه را محــدود 
ــات  ــه مطالع ــتند ب ــس و مس ــوب مجل ــون مص ــن قان ــد و ای کرده ان
ــا وجــود ایــن، کشــت آزمایشــی ســیب  کارشناســی نبــوده اســت. ب

ــه اســت. ر.ک: ــوییس مجــوز گرفت ــه در س ــي تراریخت زمین
Members' Research Service, 'Member States' bans on GMO 

cultivation', 5 January 2015. at: >www.europarl.europa.eu/
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