


اگــر در مقابــل ایــن قدرتهــا کوتــاه بیاییــم، قطعــًا مخالفــت خــود را بــه 
رشــته های  دیگــر  و  نانــو  زیســت فناوری،  حوزه هــای  در  پیشــرفت ها 
ــرفت  ــه پیش ــا هرگون ــا ب ــرا آنه ــد داد، زی ــترش خواهن ــاس گس ــی حس علم
علمــی، اقتصــادی و تمدنــی جمهــوری اســامی ایــران مخالــف هســتند.

ــای  ــه انجمن ه ــای اتحادی ــدار اعض در دی
1395/2/1 آمــوزان  دانــش  اســامی 

برخــی در تعبیــر خــود نســبت بــه دســت کاری در ژن زیــاده روی می کننــد 
ــن کار شبیه ســازی و آفرینــش از ســوی انســان اســت، حــال  ــد ای و می گوین
ایــن کــه ایــن کار ماننــد قلمــه زدن در کشــاورزی اســت و افــزون بــر ایــن کــه 

نشــانه قــدرت خداونــد اســت، هیــچ اشــکالی نیــز نــدارد.

علــوم  دانشــگاه  رئیــس  دیــدار  در 

پزشــکی بقیــه اهلل تهــران و هیئــت همــراه

مقام معظم رهربی

آیت الله العظمی مکارم شیرازی

وقتــی کــه راجــع بــه ســلولهای بنیــادِی شبیه ســازی و اینطــور کارهــا آقایــان 
حــرف زدیــد و بنــده یــا دیگــری هــم تجلیلــی از ایــن کار کردنــد، مقامــات 
امریکایــی اعــام کردنــد کــه بــرای علــوم ژنتیــک هــم بایــد شــورای 
حکامــی بــه وجــود بیایــد! ایــن معنایــش چیســت؟ دشــمن از اینکــه شــما در 

ــت. ــده اس ــد، دردش آم ــت می کنی ــد حرک ــته داری ــن رش ای
بیانــات در بازدیــد از پژوهشــکده رویــان

1385/04/25



منت استفتا و پاسخ مقام معظم رهربی

 و حرضت آیت الله سیستانی 
1.  انتقــال ژن بــه گیاهــان زراعــی و ایجــاد گیاهــان اصــاح ژنتیکــی شــده یــا تراریختــه بــرای ایجاد صفــت مطلوبــی در گیاه 
چــه حکمــی دارد؟ بــرای مثــال ژن مقاومــت بــه شــوری و خشــکی یــا مقاومــت بــه حشــره آفــت و یــا بیمــاری گیاهــی 

خاصــی بــه گیــاه زراعــی ماننــد گنــدم منتقــل شــده و گیــاه زراعــی مقــاوم ایجــاد شــود.

ــوب از  ــر ژن مطل ــی دارد؟  اگ ــه حکم ــود، چ ــل ش ــدف منتق ــاه ه ــه گی ــده و ب ــه ش ــی گرفت ــوب از گیاه ــر ژن مطل 2.  اگ
موجــودی غیــر از گیــاه مثــًا باکتــری، قــارچ، حیــوان و انســان گرفتــه شــود و بــه گیــاه هــدف منتقــل شــود، چــه حکمــی 

دارد؟  اگــر ژن مطلــوب از حیــوان حــرام گوشــت گرفتــه شــود و بــه گیــاه هــدف منتقــل شــود، چــه حکمــی دارد؟

ذکــر  مــوارد  در  مذکــور  »عمــل 
نــدارد.« اشــکالی  نفســه  فــی  شــده 

ــدارد.« ــکال ن ــود اش ــودی خ ــه خ »ب

پاسخ مقام معظم رهبری
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تحدید یا فرصت؟

کاهــش بحــران آب کشــاورزی و کاهــش مــرف ســموم زیان بــار شــیمیایی ارزآوری چنــد میلیارد دالری، احیــای اقتصاد روســتایی و 

اشــتغال، بخشــی از مزایای زیســت فناوری کشــاورزی

فضــای مجــازی و رســانه ای کشــور در چهــار ســال اخیــر شــاهد انتشــار انبــوه 
مطالبــی علیــه فنــاوری مهندســی ژنتیــک و محصــوالت اصاح شــده یــا 
ــوده اســت.1  ایــن فضاســازی رســانه ای در دو مقطــع در ســال های  تراریختــه ب
ــردم و  ــا دور کــردن ذهــن م ــا ب ــه اوج خــود رســیده اســت ت 1384 و 1394 ب
ــاورزی  ــاد و کش ــر، اقتص ــی معتب ــای علم ــور از واقعیت ه ــت گذاران کش سیاس
کشــور از مزایــاي چشــمگیر ایــن فنــاوری در حــوزه اقتصــاد، اشــتغال، امنیــت 
ــر دو  ــترک ه ــی مش ــود. ویژگ ــروم ش ــت مح ــط زیس ــامت و محی ــي، س غذای
ــن  ــی و بومــی ای ــرای تولیــد داخل مقطــع، تــاش دانشــمندان زیســت فناوری ب

محصــوالت بوده اســت.
ــل  ــان عام ــا هم ــا )دي.ان.اِ( ی ــازي ژن ه ــوم جداس ــه مفه ــک ب ــي ژنتی مهندس
فیزیکــي وراثــت و تعییــن صفــات یــا ســایر عناصــر موثــر در عمــل ژن هــا از هــر 
موجــود زنــده و انتقــال آن بــه هــر موجــود زنــده دیگــر پــس از اعمــال تغییــر 
یــا حتــی بــدون اعمــال تغییــر و بــدون محدودیــت اســت. محصوالتــی کــه بــا 
اســتفاده از ایــن روش تولیــد می شــوند را در پزشــکی، نوترکیــب و در کشــاورزی 
ــوالت  ــد. محص ــک( می نامن ــه ژنتی ــر یافت ــا تغیی ــه )ی ــت، تراریخت و محیط زیس
تراریختــه بــه محصوالتــی اطــاق می شــود کــه ســاختار ژنتیــک آنهــا بــا هــدف 

ــود  ــد بهب ــوب مانن ــات مطل ــت صف ــود و تقوی بهب
کیفیــت غذایــی، مقاومــت بــه آفــات و بیماری هــا، 
افزایــش کمیــت محصــول یــا حــذف صفــات 
ــی  ــای پیشــرفته علم ــق روش ه ــوب از طری نامطل

مهندســی ژنتیــک اصــاح شــده اســت.
ــال  ــت و دو س ــی بیس ــه ط ــوالت تراریخت محص
ــت و  ــان کش ــیعی در جه ــطح وس ــته در س گذش
ــش  ــد افزای ــی مانن ــای فراوان ــده مزای ــرف ش مص
و کاهــش 37  68 درصــدی ســود کشــاورزی 
درصــدی مصــرف ســموم خطرنــاک را بــه ارمغــان 
ــد  ــت )Klümper and Qaim, 2014(. تأیی آورده  اس
ســامت ایــن محصــوالت از ســوی همــه مجامــع 
بــاالی  حجــم  و  ملــی  و  بین المللــی  رســمی 
مطالعــات منتشــر شــده در منابــع علمــی معتبــر 
ــار  ــد در اعتب ــرای تردی ــی را ب ــچ جای ــان هی جه

نتایــج باقــی نمی گــذارد.

دریچه علم4



ــر  ــه در اث ــدات کشــاورزی ک ــاالی تولی ــی ب بازده
بهره منــدی از ایــن فنــاوری حاصــل می شــود 
ــور  ــروز کش ــات ام ــل معض ــی ح ــای اصل از راه ه
ماننــد واردات گســترده اقــام اساســی کشــاورزی، 
تامیــن  امنیــت غذایــی و تهدیــد اســتفاده از 
ــت.  ــت اس ــط زیس ــامت و محی ــرای س ــموم ب س
ــرف  ــه مص ــل توج ــش قاب ــه کاه ــاوری ب ــن فن ای
کاهــش  و  ســرطان زا  آفت کش هــاي  و  ســموم 
منجــر  شــیمیایی  نهاده هــای  انبــوه  واردات 
ــی چــون  ــی ارقام ــر معرف می شــود. از ســوی دیگ
ــاز  ــدون نی ــج ب ــم و برن ــی ک ــاز آب ــا نی ــدم ب گن
ــران آب  ــل بح ــی در ح ــش اساس ــی نق ــه غرقاب ب
کشــاورزی خواهــد داشــت. همچنیــن بــا اســتفاده 
از ایــن فنــاوری امــکان تولیــد گیاهانــي بــا خــواص 
تغذیــه اي و درمانــی بهبــود یافتــه و گیاهــان 
تراریختــه اي کــه مــواد آالینــده را از خــاک و آب 
ــوارد  ــن م ــه ای ــود دارد. هم ــد وج ــذف می کنن ح
ــاوری  ــن فن ــتفاده از ای ــرورت اس ــان دهنده ض نش
ــت  ــامت محیط زیس ــای س ــت آن در ارتق و اهمی
ــه در  ــی جامع ــش وابســتگی غذای و انســان و کاه
ــه واردات از کشــورهایی  محصــوالت اســتراتژیک ب
ــل اســت. ــن و برزی ــادا، آرژانتی ــکا، کان چــون امری

از  جلوگیــري  اســتکبار  ویژگي هــاي  از  یکــي 
دســتیابي دیگــران بــه فناوري هــاي پیشــرفته 
ــوال  ــت. معم ــوژي اس ــته ای و بیوتکنول ــر هس نظی
ــه  ــتیابي ب ــس از دس ــه پ ــورها بافاصل ــن کش ای
ــدرت  ــتفاده از ق ــا اس ــرفته، ب ــاوري پیش ــک فن ی
صحیــح،  اســتفاده  درمــورد  خــود،  رســانه ای 

ــورد  ــد و در م ــراز تردی ــاوري اب ــتانه از آن فن ــط زیســت دوس مســئوالنه و محی
ــز  ــی نی ــن الملل ــي بی ــر دولت ــر غی ــه ظاه ــاي ب ــد. گروه ه ــکیک مي کنن آن تش
بهتریــن ابــزار بــراي تحقــق ایــن هــدف هســتند. بــه تدریــج و بــه ظاهــر تحــت 
فشــار ایــن قبیــل گروه هــا و بــراي نشــان دادن درجــه توجــه بــه افــکار عمومــي 
و گروه هــاي غیــر دولتــي بنــاي مذاکــرات بین المللــي و تدویــن اســتانداردهاي 
ــای  ــورد فناوري ه ــروزه در م ــن تهاجمــي ام غیرعلمــی گذاشــته مي شــود. چنی
هســته ای و زیســت فناوری کشــاورزي بــه وضــوح بــه چشــم مي خــورد. 
البتــه آغــاز ایــن جریــان بــه پیــش از ظهــور فنــاوری تراریختــه و دهــه 1970 
ــاوری،  ــن فن ــای ای ــدن ظرفیت ه ــکار ش ــا آش ــی ب ــردد2  ول ــاز می گ ــادی ب می

ــت. ــده اس ــدید ش ــی تش ــازی تقابل جریان س
دولــت و مجلــس شــورای اســامی بــرای جایگزینــی ایــن محصــوالت بــا تولیــد 
ــررات،  ــن و مق ــع قوانی ــوب وض ــی در چارچ ــاوری بوم ــیله فن ــه وس ــی ب داخل
ــی  ــای نظارت ــی و نهاده ــای حقوق ــد. چارچوب ه ــا کرده ان ــود را ایف ــهم خ س
الزم نیــز پــس از صــرف صدهــا ســاعت بحــث کارشناســی در مجلــس شــورای 
ــود  ــررات موج ــن و مق ــرای قوانی ــر در اج ــده اند. تأخی ــی ش ــامی پیش بین اس
ــی در  ــد مل ــع تولی ــی از موان ــود یک ــر خ ــانه ای اخی ــازی های رس ــر فضاس در اث
ایــن حــوزه بــوده اســت. امیــد مــی رود بــه ثمــر نشســتن تــاش دولــت بــرای 
ــه کاهــش نگرانی هــای ناشــی  تولیــد ملــی ایــن محصــوالت در ســال جــاری ب
ــا ارائــه  از واردات ایــن محصــوالت منجــر شــود. ویژه نامــه حاضــر تــاش دارد ب
ــاره  ــه درب ــب نادرســت ک ــه بخشــی از مطال ــی و کارشناســی ب پاســخ های علم
ــای  ــی و نگرانی ه ــبهات احتمال ــت، ش ــده اس ــر ش ــه منتش ــوالت تراریخت محص
ــه اســناد باالدســتی و  ناشــی از آن را رفــع کنــد. پیــش از آن، در بخــش اول ب
ــوالت  ــن محص ــی ای ــد بوم ــه تولی ــود ک ــه می ش ــی پرداخت ــت ها و قوانین سیاس
ــه  ــانه ای مقابل ــان رس ــی جری ــأ خارج ــش دوم منش ــد. در بخ ــف کرده ان را تکلی
ــا زیســت فناوری و مهندســی ژنتیــک یعنــی حــزب صهیونیســتی صلــح ســبز  ب
ــه از متــداول تریــن  ــازده نمون ــه ی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در انتهــا ب
شــبهات و مطالــب خــاف واقــع علیــه فنــاوری مهندســی ژنتیــک محصــوالت 

ــود. ــخ داده می ش ــاورزی پاس کش

5 تحدید یا فرصت؟
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بخش اول

یختــه ر ترا محصــوالت  بومــی  تولیــد  بــه  ولــت  د تکلیــف  بــر  مختلــف  نونــی  قا ی  مقرره هــا و  ســتی  الد با د  ســنا ا لــت  دال

دولت در اجرایی کردن 
اسناد باالدستی و 

مقرره های قانونی مختلف، 
در سند پیوست الیحه 

برنامه ششم توسعه 
دربخش »راهبردها 

سیاستها و اقدامات اساسی 
بخش علم و فناوری« بر 

»تولید و تجاری سازی 
انبوه کودهای زیستی و 

سموم زیستی و محصوالت 
تراریخته با اولویت برنج و پنبه 

تراریخته« تاکید کرده است.

ــات  ــد حیوان ــان در تولی ــگاه روی ــای پژوهش ــه فعالیت ه ــبت ب ــری نس ــم رهب ــام معظ ــی مق ــی و فعل ــدات قول تأکی
تراریختــه مبرهــن اســت. مقــام معظــم رهبــری در 25 تیرمــاه ســال 1386 ضمــن بازدیــد خــود ایــن دســتاوردها را 
نتیجــه ای درخشــان از ترکیــب »علــم، ایمــان و تــاش« دانســتند و خواســتار عــدم توقــف در ایــن مســیر شــدند. 
بنابرایــن طــرح شــبهات، تحــت عناوینــی چــون تعــارض اصــاح ژنتیــک بــا نظــم طبیعــی خلقــت، بــر هــم خــوردن 

نظــام احســن، ممنوعیــت دخالــت در خلقــت و ماننــد آن تکــرار می شــود، مــردود اســت.

, ,

دریچه علم6



ــامي  ــوري اس ــدت جمه ــي و بلندم ــت هاي کل سیاس
ــران مصــوب 1379/11/3 ای

 گســترش تحقیقــات کاربــردي و فناوري هــاي زیســت 
محیطــي و ژنتیکــي و اصــاح گونه هــاي گیاهــي و حیوانــي 
ــران و ایجــاد پایگاه هــاي  ــا شــرایط محیطــي ای متناســب ب

ــي و تقویــت آمــوزش و نظــام اطــاع رســاني اطاعات

نقشــه جامــع علمــي کشــور، مصــوب شــوراي عالــي 
انقــاب فرهنگــي )1389(:

ــور  ــه منظ ــتي ب ــاوري زیس ــور در فن ــگاه کش ــت جای  تثبی
ــه. ــي مربوط ــازار جهان ــد از ب ــه درص ــب س کس

 قــرار گرفتــن فنــاوري زیســتي در اولویت هــاي الــف )ســطح 
ــور. اول( فناوري کش

ســند ملــی زیســت فناوری )1384( و راهبردهــای آن مصــوب 
1386/9/6 شــورای عالی انقــاب فرهنگــی:

ــاوري زیســتي در  ــري فن ــد ب)6(: دســت یابي و به کارگی  بن
ــاه مــدت و گیاهــان  زمینــه گیاهــان هــدف در برنامــه کوت
دارویــي و کشــت و کار حداقــل 3 گیــاه تراریخــت در کشــور 
بــه مســاحت حداقــل نیــم درصــد ســطح زیــر کشــت ایــن 

قبیــل گیاهــان در جهــان.
ــات  ــد حیوان ــي تولی ــش فن ــه دان ــتیابي ب ــد ب)8(: دس  بن

ــه. تراریخت
 بنــد ج)7(: دســت یابي و به کارگیــري دانــش زیســت فناوري 
بــراي تولیــد فراورده هــاي صنعتــي، غذایــي، معدنــي و 
ــد  ــزان 2 درص ــه می ــت فناوري ب ــا زیس ــط ب ــرژي مرتب ان

ــا. ــن فراورده ه ــد کل ای تولی
کاشــت  بــا  غذایــی  امنیــت  تامیــن  در  خوداتکایــی   
ــر  ــطح زی ــد س ــزان 10 درص ــه می ــه ب ــوالت تراریخت محص

ایــران تــا ســال 1404. کشــت زمین هــای 

ــران  ــامی ای ــوری اس ــتی جمه ــی زیس ــون ایمن قان
)1388(

ــه  ــامی ن ــوری اس ــتی جمه ــی زیس ــون ایمن ــاده 2 قان  م
ــتفاده از  ــت، و اس ــادرات، کاش ــازی، ص ــد، رهاس ــا تولی تنه
موجــودات تراریختــه را »مجــاز« اعــام کــرده بلکــه دولــت 
را »مکلــف« کــرده اســت تــا »تمهیــدات الزم را بــرای انجــام 

ایــن امــور« فراهــم آورد.
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مصوب 615 جلسه مورخ 1386/09/06 شوراى عالى انقالب فرهنگى
شماره ابالغ: 5836/دش

تاریخ ابالغ: 1386/09/28

 نياز مورد تحقيقاتی اوليه مواد واردات برای ویژه امکانات و تسهيالت دولت - ۶ ماده
 از آنها مشخصات و فهرست که شرکتهایی و پژوهشی موسسات و دانشگاهها

. نماید می فراهم شود، می اعالم فناوری و پژوهش آموزش، عالی شورای سوی
 عالی شورای توسط ماه سه مهلت ظرف حداکثر بند این اجرایی دستورالعمل

  .شود می تصویب و تهيه ذیربط های وزارتخانه همکاری با فناوری و پژوهش آموزش،

 موظف ذیربط دستگاههای و فناوری و پژوهش آموزش، عالی شورای -٧ ماده
 آمادگی، کسب جهت در ها فرصت از سریع استفاده برای نگری آینده با هستند

 شده توليد فناوری زیست محصوالت ورود برای را الزم های تایيدیه و استانداردها
  .نمایند فراهم المللی بين و ای منطقه ملی، بازارهای به کشور داخل

 تصویب با فناوری زیست زمينه در متوسط و کوچک خصوصی بنگاههای - ٨ ماده
  .شوند می محسوب اثرپذیر صنایع جمله از فناوری و پژوهش آموزش، عالی شورای

 تنوع حفظ در ایران مرکزی بانک زیست ایجاد ضرورت و اهميت به نظر -٩ ماده
 تشکيل با فناوری و پژوهش آموزش، عالی شورای دبيرخانه ژنتيکی و زیستی
 یا مجموعه درتشکيل نحوی به که اجرایی دستگاههای همه از مرکب ویژه کارگروه
 ایجاد برای را الزم سازوکارهای دارند و داشته فعاليت خاص سلولی و ژنی بانکهای
 شبکه تشکيل طریق از را موضوع این و آورده فراهم ملی ای ذخيره بانک زیست

  . نماید مدیریت کشور ژنی بانکهای

 همکاری با فرهنگی انقالب عالی شورای بازرسی و نظارت هيات -١٠ ماده
 مصوبات اجرای حسن بر نظارت فناوری و پژوهش آموزش، عالی شورای دبيرخانه

 و ملی سند اجرای گزارش است موظف و دارد عهده بر زمينه این در را آن
 ارایه فرهنگی انقالب عالی شورای به یکبار ساليانه را آن به وابسته های فعاليت

  . نماید

 کشور، از خارج تحقيقاتی مراکز با موثر و سازنده پویا، تعامل منظور به - ١١ ماده
 نامه آیين فناوری و پژوهش آموزش، عالی شورای المللی، بين نهادهای و ها دولت

  . رساند می تصویب به و تهيه را المللی بين همکاریهای

 فرهنگی انقالب عالی شورای ۶/٩/٨۶ مورخ ۶١۵ جلسه در ماده ١١ در مصوبه این
 .رسيد تصویببه

 
info@iranculture.org .مجموعه مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي

  .كليه حقوق محفوظ است
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بخش دوم

صلح سبز بین امللل، جریان های مقابله با مهندسی ژنتیک را هدایت می کند

ایــن  علیــه  ســبز  صلــح  بــه  وابســته  جریــان  وتبلیغــات  فشــارها  زیســت فناوری،  در  ایــران  پیرشفت هــای  ظهــور  بــا 

رسنوشت ســاز  و  مهــم  بســیار  شــاخه های  از  یکــی  در  تــا  می کنــد  تــاش  جریــان  ایــن  اســت.  شــده  بیشــر  فنــاوری 

آب  بحــران  رفع کننــده  زیانبــار،  ســموم  از  عــاری  و  کافــی  غــذای  کشــاورزی،  رونــق  تأمیــن  بــرای  کشــاورزی  زیســت فناوری 

مبانیــم. باقــی  وابســته   ... و  طیــور  و  دام  صنایــع  مقــوم  و 

منبع سندسازی علیه مهندسی ژنتیک
ــک  ــی ژنتی ــه مهندس ــه علی ــی ک ــات و اطاعات ــع تبلیغ ــوا و مناب ــت در محت دق
کشــاورزی منتشــر می شــود نشــان می دهــد مرکــز انتشــار اغلــب مطالــب خــاف 
واقــع در ایــن حــوزه، صلــح ســبز بین الملــل اســت. صلــح ســبز روابــط آشــکاری 
ــا برخــی از مخالفــان فنــاوری تراریختــه در داخــل کشــور و مدعیــان دروغیــن  ب

ــک دارد. ارگانی
نمونــه ایــن مطالــب نوشــته های غیــر علمــی و مــردود شــده )retracted( فــردی 
فرانســوی بــه نــام ســرالینی اســت کــه بــا پشــتیبانی مالــی پنــج میلیــون دالری 
 Despain, 2015; Genetic Literacy( ــبز ــح س ــاری و صل ــرکت های تج ــی ش برخ
ــم  ــد س ــات کن ــا اثب ــف داده ه ــا تحری ــت ب ــرده اس ــاش ک Project, 2018( ت

گایفوســیت کــه عــاوه بــر محصــوالت غیــر تراریختــه در محصــوالت تراریختــه 
نیــز مــورد مصــرف دارد ســرطان زا اســت کــه نقــد آن در پاســخ بــه شــبهه دوم 

در ایــن نوشــتار آمــده اســت.

اسپانسرهای 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.

 .)Activistfacts, 2018(

تاریخچه 
حــزب صلــح ســبز ابتــدا در آلمــان شــکل گرفــت 
ــم  ــت و ه ــا گســترش یاف ــه کل اروپ و ســپس ب
اکنــون در بســیاری کشــورهای دیگــر نیــز فعــال 
ــح ســبز،  ــی شــکل گیری صل ــروی اصل اســت. نی
نهضــت ابتــکارات شــهروندان در اواخــر دهــه 70 
میــادی بــود کــه عمدتــا حــول محــور صلــح و 
ــده  ــیج ش ــته ای بس ــاح های هس ــا س ــارزه ب مب
ــاد و  ــدن فس ــکار ش ــا آش ــه 80 ب ــود. در ده ب
ناکارآمــدی ســه حــزب حاکــم در آلمــان زمینــه 
روی آوردن مــردم بــه یــک حــزب جدیــد و ورود 

 منابع مالی صلح سبز, ,
ــزب  ــون دالری ح ــی 360 میلی ــرهای مال اسپانس
صلــح ســبز فهرســتی از دویســت شــخص و نهــاد 
را تشــکیل می دهــد کــه بررســی مــوارد شــاخص 
ــه خوبــی منابــع صهیونیســتی ایــن جریــان  آن ب
ــک  ــر )مال ــاد ترن ــد. بنی ــکار می کن ــی را آش جهان
ســی.ان.ان(، بنیــاد تایــد، بنیــاد نیویــورک تایمــز 
ــی  ــتیبانان مال ــت پش ــر در فهرس ــاد راکفل و بنی
 Activistfacts,( می شــوند  دیــده  صلــح ســبز 
2018(. تحلیلگــر مجلــه فوربــس بــر خــاف ادعای 

ــد،  ــی.او می نام ــود را ان.ج ــه خ ــبز ک ــح س صل
معتقــد اســت: صلــح ســبز یــک تجــارت بــا 
ــه اســت کــه از ابزارهــای  مدیریــت بســیار ماهران
ــرد؛  ــره می ب ــی به ــه تبلیغات ــده و فریبکاران پیچی
به طــوری کــه اگــر یــک شــرکت از ایــن ابزارهــا 
اســتفاده می کــرد به شــدت محکــوم می شــد 
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صلــح ســبز در عرصــه سیاســی فراهــم شــد 
ــرور،  ــه م ــی، 1396، ص 157(. ب ــا و معل )حبیب
رهبــران جدیــدی از عالــم سیاســت در نهادهــای 
ــیوه های آن  ــداف و ش ــرده و اه ــوذ ک ــزب نف ح
ــژه  ــه وی ــادی و ب ــه 90 می ــرد. از ده ــر ک تغیی
آن، حــزب  رهبــران  از  یکــی  تــرور  از  پــس 
صلــح ســبز روش ســابق را کنــار گذاشــت و 
در  شــد.  سیاســی  بازی هــای  و  تعامــل  وارد 
ــه مردمــی  ــه سیاســی و جنب هــم آمیختــن جنب
و  سیاســی  تمامیت خواهــی  پذیرفتــن  بــدون 
ــبز  ــت س ــی نهض ــه مردم ــردن جنب ــی ک قربان
امــکان نداشــت )حبیبــا و معلــی، 1396، ص 
158(. از آن زمــان سیاســت های ایــن حــزب 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــزاب اروپای ــایر اح ــد س مانن
اهــداف ســرمایه داران صهیونیســت حاکــم در 
ــا تعییــن می شــود. بدیــن ترتیــب آنچــه در  اروپ
ــک  ــه ی ــود ک ــن ب ــبز رخ داد ای ــح س ــورد صل م
ســازمان مــردم نهــاد )ســمن( بــا مقبولیــت 
عمومــی بــاال بــرای کاربردهــای سیاســی از 
ســوی جریان هــای موجــود قــدرت مصــادره 

شــد. 

ــان  ــن جری ــت ای ــد اس ــبز معتق ــح س ــده از صل ــدا ش ــذاران ج ــی از بنیانگ یک
تبدیــل بــه یــک تجــارت فاســد چندملیتــی و بــزرگ شــده اســت کــه از کنتــرل 
ــای  ــدی فعالیت ه ــا جمع بن ــی ب ــت )Tehrani & Sinha, 2011(. برخ ــارج اس خ
ــرای فناوری هراســی  صلــح ســبز، آن را جریانــی دانســته اند کــه به طــور کلــی ب
ــد )Miller, 2016(.  برخــی  ــاش می کن ــژه در کشــورهای جهــان ســوم ت ــه وی ب
ــن گــروه،  ــا آشــکار شــدن ســودجویی ای ــو ب ــد ن ــادا و زالن ــد کان کشــورها مانن
ــوع فعالیــت صلــح ســبز  وضعیــت عمومــی غیرانتفاعــی آن را ابطــال کــرده و ن
ــوز  ــابه مج ــل مش ــه دالی ــز ب ــد نی ــد. هن ــام کرده ان ــاری اع ــی و تج را سیاس
فعالیــت صلــح ســبز را ابطــال کــرده و روابــط مالــی بــا خــارج کشــور را از ســوی 

مرتبطیــن هنــدی آن ممنــوع کــرده اســت. 

طرح ایجاد انحصار در فناوری
بررســی مواضــع صلــح ســبز نشــان می دهــد ایــن جریــان بــا اصــل زیســت فناوری 
و مهندســی ژنتیــک مخالــف اســت و از عناوینــی چــون ارگانیــک یــا محیط زیســت 
هــم بــرای تقابــل بــا ایــن فنــاوری سوءاســتفاده می کنــد. نتیجــه عملــی فعالیــت 
پرحجــم صلــح ســبز در کشــورهای مختلــف بــا جهت گیــری مذکــور ایجــاد انحصار 
ــان  ــی در می ــت. حت ــوده اس ــکا ب ــون امری ــورهایی چ ــرای کش ــاوری ب ــن فن در ای
فهرســت مدیــران جریــان صهیونیســتی صلــح ســبز، یــک نفــر بــه مدیریــت مقابلــه 

بــا مهندســی ژنتیــک اختصــاص دارد. 
جالــب آنکــه مدیــر و هماهنــگ کننــده ایــن بخــش بــا مســووالن وقــت ایــران کــه 
ــد،  ــت می کنن ــه فعالی ــوالت تراریخت ــد محص ــه تولی ــز علی ــون نی ــی هم اکن برخ

برخی با جمع 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.
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ــن  ــاط مســتقیم داشــته اســت. مســتندات ای ارتب
ــده اســت.  ــتار آم ــن نوش ــای ای ــات در انته ارتباط
ــا  ــکاری ب ــط آش ــز رواب ــون نی ــبز هم اکن ــح س صل
برخــی نهادهــا و اشــخاص در ایــران دارد. بســیاری 
ــگاه  ــاوری در پای ــن فن ــه ای ــه علی ــی ک از مطالب
ــت در  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــی س اینترنت
ــه  ــت ترجم ــرار می گرف ــکار ق ــه ابت دوره معصوم
مواضــع و گزارش هــای صلــح ســبز بــود. در ســال 
ــح ســبز در تهــران  ــی صل 1394 کنگــره بین الملل
برگــزار شــد.3 همچنیــن همایش هایــی بــا شــرکت 
ــط  ــازمان محی ــل س ــبز در مح ــح س ــال صل فع
زیســت در دوره ریاســت خانــم ابتــکار بــر ســازمان 
محیــط زیســت برگــزار شــد. در ســایت ایــن 
ســازمان خبــری از ابتــکار رییــس وقــت ســازمان، 
در دفــاع از صلــح ســبز و انتقــاد شــدید از روســیه 

بــه دلیــل برخــورد بــا چنــد تنــدروی صلــح ســبز 
 Departmnt of Environment Islamic( منتشــر شــد
Republic of Iran, 2013( )تصویــر1(. ایــن اقــدام 

ــی ســی.ان.ان  ــورد اســتقبال خبرگــزاری امریکای م
 .)CNN, 2013( ــد ــع ش ــم واق ه

 صلح سبز در اروپا
ــتاد  ــارد4  اس ــلین وله ــتین نوس ــور کریس پروفس
آلمانــی برنــده نوبــل پزشــکی )1995(، بــا تأکیــد 
ــبز در  ــح س ــای صل ــودن ادعاه ــی ب ــر غیرعلم ب
آلمانی هایــی  اکثــر  »بــه  می گویــد:  این بــاره 
کــه از مصــرف محصــوالت تراریختــه هــراس 
دارنــد گفتــه شــده بــا خــوردن ایــن محصــوالت 
ژن خاصــی بــه بــدن آنهــا منتقــل خواهــد شــد. 
]ایــن ادعــا بــه شــکلی هــراس آور در ایــران نیــز 
تکــرار می شــود[ در حالــی کــه ایــن از نظــر 
ــی از  ــز ژن ــت و هرگ ــردود اس ــا م ــی کام علم
گوشــت گاو یــا گیاهــان نتوانســته بــه ژنــوم 

ــود«.  ــل ش ــان داخ انس
ــه صراحــت منشــأ ایجــاد  ــی ب ــتاد آلمان ــن اس ای
ــح ســبز می شــمارد  ــا را حــزب صل ــن هراس ه ای
اســت  معتقــد  وی   .)Nüsslein-Volhard, 2008(

ــه همــه  ــدون توجــه ب ــه و ب صلــح ســبز متعصبان
ثمــرات و مزیت هــای علمــی کــه محصــوالت 
تراریختــه در کشــورهای مختلــف جهــان از خــود 
نشــان داده انــد، زیســت فناوری ســبز را در عمــل 
ــت  ــرده اس ــدل ک ــی ب ــوی اجتماع ــک تاب ــه ی ب
)Nüsslein-Volhard, 2008(. ایــن دانشــمند آلمانی 

ــن  ــی ای ــیب های زیست فناوری هراس ــاره آس درب
جریــان می گویــد: »از حیــث عملــی عرصــه 
ــده  ــگ ش ــت فناوری تن ــمندان زیس ــرای دانش ب
اســت و دیگــر هیــچ جایــی بــرای عملــی کــردن 
دانشــمندان  علمــی  پژوهش هــای  و  ایده هــا 
ــه  ــی ب ــزارع آزمایش ــدارد. م ــود ن ــان وج در آلم
طــور مســتمر نابــود می شــود و کار مؤثــری 
دربــاره آن انجــام نمی گیــرد. حتــی دانشــگاه 
ــی  ــک دوره آموزش ــد ی ــور ش ــم مجب هوهن های
کامــل را بــه خاطــر خشــونت های گروه هــای 
ــد.  ــو کن ــزارع آن لغ ــودی م ــه و ناب ضــد تراریخت

بررسی مواضع صلح سبز 
نشان می دهد این جریان 

با اصل زیست فناوری و 
مهندسی ژنتیک مخالف 

است و از نام ارگانیک نیز 
برای تقابل با این فناوری 

سوء استفاده می کند.

, ,

تصویر 1 ابراز همدردی معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست ایران با فعاالن صلح سبز
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در سطح مدیران حزب 
صلح سبز بخشی با عنوان 

»هماهنگ کننده مقابله 
با مهندسی ژنتیک در 
خاورمیانه« وجود دارد.

, , ــا  ــور م ــه کش ــت ک ــیوه آن اس ــن ش ــد ای پی آم
ــت فناوری  ــمندان زیس ــتثنایی دانش ــور اس ــه ط ب
ــه دیگــر کشــورها کــوچ می دهــد چــرا  خــود را ب
کــه در اینجــا هیــچ آینــده ای بــرای آنهــا متصــور 

.)Nüsslein-Volhard, 2008( نیســت« 

ــت محیطی  ــای زیس ــری جریان ه تأثیرپذی

از صلــح ســبز
ــت  ــه تح ــت محیطی ک ــای زیس ــی نهضت ه برخ
ــاد  ــواره ایج ــد هم ــرار دارن ــبز ق ــح س ــر صل تأثی
ــای  ــت فناوری ه ــه مطلوبی ــق ب ــادی عمی بی اعتم
پیشــرفته را دنبــال می کننــد کــه در مــواردی 
ــج ایدئولوژی هــای  ــه تروی ــوده و ب ــق ب بســیار موف
ضدفنــاوری انجامیــده اســت )چاوشــیان، 1380(. 
ایــن نهضت هــا نقــش قابــل توجهــی در جلوگیــری 
کشــورهای  در  هســته ای  دانــش  گســترش  از 
ــی از  ــز طیف ــا نی مســتقل داشــته اند. در کشــور م
ــال هســتند و در دهــه شــصت  ــات فع ــن جریان ای
علیــه  هم اکنــون  و  هســته ای  فنــاوری  علیــه 
ــر2(. ــد )تصوی ــت می کنن مهندســی ژنتیــک فعالی

هدایت زیست فناوری هراسی در کشور
کنــار  در  حــزب  ایــن  فعالیت هــای  از  یکــی 
ــه نتیجــه  ــری ب ــانه ای پیگی ــای رس ایجــاد موج ه
کشــورهای  در  زیست فناوری هراســی  رســیدن 
جهــان اســت. بــرای نمونــه یکــی از اعضــای ایــن 

ــوان  ــه عن ــر ب ــاس فرایمول ــام آندرئ ــا ن ــزب ب ح
ــی  ــا مهندس ــه ب ــش مقابل ــده بخ هماهنگ کنن
بــا مســئوالن وقــت  ژنتیــک در خاورمیانــه 
ایرانــی رابطــه برقــرار کــرده. تصویــر یکــی 
از نامه هــای مبادلــه شــده در انتهــای ایــن 

ــت. ــده اس ــتار آم نوش
ایــن دقیقــا جریانــی اســت کــه بــا روشــی 
مشــابه در کشــور هنــد علیــه صنعــت هســته ای، 
ــی  ــات )IT( یعن ــاوری اطاع ــت فناوری و فن زیس
ــدت  ــد. ش ــال ش ــد دنب ــده هن ــوت آین ــاط ق نق
ــور را  ــن کش ــان، ای ــن جری ــت ای ــن فعالی گرفت

مخالفت صلح سبز با همه فناوری های مربوط به مهندسی ژنتیک تصویر 2 نمونه ای از تأثیرگذاری فریب های جریان نفوذ علیه فناوری هسته ای در دهه اول انقالبتصویر 3
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ــیارانه  ــن هوش ــب قوانی ــل و تصوی ــه عکس العم ب
ــمن های  ــه س ــی ب ــی خارج ــک مال ــاره کم درب
هنــدی واداشــت. پــس از آنکــه مانموهانــگ 
ســینگ نخســت وزیر هنــد در ســخنانی، تحریــک 
ــت  ــعار حفاظ ــتفاده از ش ــا سوءاس ــد ب ــردم هن م
کارویژه هــای  از  یکــی  را  زیســت  محیــط  از 
آمریــکا دانســت، بــا تصویــب قوانیــن جدیــد 
ــازمان های  ــدادی از س ــوز تع ــاره، مج ــن ب در ای
غیردولتــی کــه کشــورهای غربــی بــه آنهــا 
کمــک مالــی می کردنــد لغــو شــد. مجمــوع 
ــای  ــی.او ه ــه ان.ج ــاالنه ب ــای س ــن کمک ه ای
ــارد دالر  ــم میلی ــم شــگفت آور دو و نی هنــدی رق
بــود. دولــت و بخــش خصوصــی آمریــکا از جملــه 
ســازمان آمریکایــی جهــان یهــود5،  صنــدوق 
ــی  ــازمان بین الملل ــبز،6  س ــتیبانی س ــی پش جهان
جمعیــت8   بین المللــی  خدمــات  همــدردی،7  
فهرســت  در صــدر  گیتــس9   بیــل  بنیــاد  و 
ــد  ــی هن ــازمان های غیردولت ــی س پشــتیبانان مال
ــاره  ــن ب ــدی در ای ــات هن ــتند. مقام ــرار داش ق
ــدارد امــا  ــا انتقــاد ن گفتنــد: »دولــت مخالفتــی ب
ــد  ــرای نق ــه از پشــتیبانی خارجــی ب ــی ک هنگام
سیاســت های جــاری اســتفاده می شــود، مســئله 
پیچیــده و پــی بــردن بــه توطئه هــا مشــکل 
می شــود. اســتفاده از پشــتیبانی خارجــی هنگامی 
موجــه اســت کــه در جهــت منافــع کشــور باشــد« 
 .)Guardian, 2013; Washingtonpost, 2014(
مجــوز فعالیــت حــزب صلــح ســبز در هنــد ابطــال 
)Indianexpress, 2015( و هــر گونــه کمــک مالــی 

ــدی  ــاد هن ــازمان های مردم نه ــه س ــن حــزب ب ای
.)Dailymail, 2015( ممنــوع شــد

ایران به دنبال اروپا
بــا توجــه بــه مــوارد متعــدد دخالت هــای امریــکا در 
کشــورهای جهــان حتــی در اروپــا بــرای اســتثمار 
ــکا  ــه ســمت اهــداف و منافــع امری و هدایــت آن ب
ــات و  ــرور مقام ــی، ت ــق جاسوســی، آدم ربای از طری
فعالیت هــای رســانه ای10  بــه نظــر می رســد در 
مــورد زیســت فناوری کشــاورزی نیــز همیــن امــر 
در حــال اجــرا اســت. اســتفاده آمریــکا از سیســتم 
شــنود بین المللــی خــود بــا عنــوان اشــلون11  بــرای 

ــایر  ــا س ــادی ب ــی و اقتص ــت علم ــروزی در رقاب پی
کشــورهای جهــان نشــان دهنده وجــود چنیــن 
ــزارش  ــق گ ــت. طب ــان اس ــا و جه ــی در اروپ اهداف
ــن  ــاره ای ــا درب ــان اروپ ــص پارلم ــق و تفح تحقی
سیســتم یکــی از اهــداف آن نــه مبــارزه با تروریســم 
و ماننــد آن بلکــه بــه دســت آوردن اطاعــات 
ــی اســت  اقتصــادی معامــات و شــرکت های اروپای
ــود  ــتفاده ش ــا اس ــاد اروپ ــه اقتص ــا علی ــا از آنه ت

 .)European Parliament, 2001(
در نتیجــه همیــن رویکــرد یعنــی تقویــت جریــان 
کشــورهای  اروپــا،  در  زیست فناوری هراســی 
ــدگان  ــاوری و تولیدکنن ــده فن ــه دارن ــی ک اروپای
ــد،  ــتم بوده ان ــرن بیس ــاری در ق ــذر تج ــی ب اصل
در اســتفاده از زیســت فناوری از آمریــکا عقــب 
ــوراک  ــارد دالری خ ــا میلی ــازار ده ه ــد و ب ماندن
دام خــود را در انحصــار تولیــدات خــوراک دام 
تراریختــه آمریــکا، کانــادا، آرژانتیــن و برزیــل قــرار 

ــد. داده ان
بــه محــدود کــردن  از دهــه هفتــاد  امریــکا 
علیــه  جریان ســازی  و  ژنتیــک  پژوهش هــای 
آن در دیگــر کشــورها اندیشــیده اســت. ایــن 
کشــور در ســال 1974 کمیتــه ای تشــکیل داد 
ــی تشــکیل  ــرد کنفرانســی بین الملل ــرر ک ــه مق ک
شــده و بــه جهــان اعــام شــود »تــا هنگامــی کــه 
ــده  ــناخته نش ــر ش ــک بهت ــوه ژنتی ــرات بالق خط
اســت دانشــمندان سراســر جهــان در ایــن حــوزه 
آزمایشــات را متوقــف کننــد.« ایــن کنفرانــس در 
ســال 1975 در آســیلومار کالیفرنیــا برگــزار شــد12  
و خطــوط راهنمایــی را بــا همیــن هــدف منتشــر 
کــرد. ســالها بعــد برخــی دانشــمندان بــه شــدت 
ــی ناشــی  ــان تبلیغات ــه آســیب های جری نســبت ب
از کنفرانــس مذکــور ابــراز عصبانیــت کردنــد زیــرا 
خــاف ادعاهــای مطــرح در کنفرانــس بــرای 

.)Mitcham,  1987( ــد ــت ش ــان ثاب ایش
ــری  ــا جهت گی ــی ب ــود جریان ــه وج ــه ب ــا توج ب
و محتــوای مشــابه در ایــران روشــن می شــود 
چنیــن طرحــی در کشــور مــا نیــز در حــال 
ــان از مصادیــق تــاش  پیگیــری اســت. ایــن جری
ــرای جلوگیــری از پیشــرفت علمــی و اقتصــادی  ب
و  کشــور در حــوزه زیســت فناوری کشــاورزی 

امریکا در سال 1975 
کنفرانسی برگزار و اعالم 

کرد تا هنگامی که خطرات 
بالقوه ژنتیک بهتر شناخته 

نشده است دانشمندان 
جهان در این حوزه 

آزمایشات را متوقف کنند.

, ,

, ,
امریکا از دهه هفتاد به 

محدود کردن پژوهش های 
ژنتیک و جریان سازی 

علیه آن در دیگر کشورها 
اندیشیده است. 

دانشمند زیست فناوری 
آلمانی: صلح سبز 

زیست فناوری سبز را در 
عمل به یک تابوی اجتماعی 

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.

, ,

دریچه علم12



امنیــت غذایــی اســت.13  زیــرا پیش بینــی می شــود معضــل اصلــی آینــده جهــان امنیــت غذایــی اســت 
ــود. ــد ب ــان خواه ــر جه ــم ب ــدرت حاک ــده ق ــن کنن ــوزه تعیی ــن ح ــر ای ــلط ب و تس

ــودن آن اســت.  ــاک ب ــای خطرن ــه زیســت فناوری و الق ــان ایجــاد هــراس نســبت ب ــن جری ــزار ای اب
ــز  ــدرن نی ــای م ــایر فناوری ه ــورد س ــود و در م ــدود نمی ش ــت فناوری مح ــه زیس ــرد ب ــن رویک ای

ــود.  ــراز می ش اب
ــه فناوری هــای  ــن دانــش در قل ــه خاطــر آن اســت کــه ای ــن حــوزه ب فعالیــت شــدیدتر دشــمن در ای
ــه  ــی و ب ــده امنیــت غذای ــر زیســت فناوری کشــاورزی تعیین کنن ــرار دارد. تســلط ب ــده ق پیشــرفته آین

تبــع آن قــدرت سیاســی و اقتصــادی کشــورها خواهــد بــود. 
ــاره جریان هایــی  بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد نمی تــوان در فراینــد قانونگــذاری و سیاســت گذاری درب
کــه در جهــت مخالفــت بــا اصــل زیســت فناوری و مهندســی ژنتیــک عمــل کــرده و ادعاهــای غیرعلمــی 
خــاص را مطــرح می کننــد صرفــا بــه عنــوان یــک نظــر نگریســت. حفــظ نــگاه مســتقل علمــی در ایــن 

حــوزه تضمیــن کننــده اســتقال و حاکمیــت و پیشــرفت کشــور خواهــد بــود.  

جریان صلح سبز از مصادیق 
تالش برای جلوگیری از 

پیشرفت علمی و اقتصادی 
کشور در حوزه زیست فناوری 

کشاورزی و امنیت غذایی 
است.

, ,
صلح سبز با فناوری مهندسی ژنتیک به هر شکل آن مخالف است. در داخل کشور به استناد ادله به اصطالح دینی حرمت تغییر خلقت و اصل احتیاط، همین هدف دنبال می شود. تصویر 4
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نامه هماهنگ کننده مقابله با مهندسی ژنتیک صلح سبز به یکی از مسئوالن کشور
تصویــر شــماره 6 متــن ایمیــل یکــی از مدیــران صلــح ســبز بــا نــام آندرئــاس فریمولــر بــه عنــوان »هماهنگ کننــده بخــش مقابلــه 
بــا مهندســی ژنتیــک در خاورمیانــه« اســت. متــن نامــه نشــان می دهــد بخــش مقابلــه بــا مهندســی ژنتیــک در صلــح ســبز توانســته 
ــا برخــی از مســئوالن ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در دوره خانــم واعــظ جــوادی ارتبــاط برقــرار کنــد و از طریــق وی  اســت ب
اهــداف ایــن حــزب را در ایــران پیگیــری کنــد. در شــرایطی کــه غــرب تــاش می کنــد پیشــرفت ملــت ایــران را از طریــق تحریــم 
علمــی و فنــاوری و اقتصــادی کنــد یــا متوقــف کنــد، چــه انگیــزه ای موجــب می شــود بــه بهانه هــای مختلــف بــرای چنیــن امــوری 
هزینــه کنــد و پیشــنهاد همــکاری دهــد؟ در ادامــه ترجمــه متــن کامــل ایــن نامــه، کــه در کمــال تعجــب، انتشــار آن حساســیتی را 

در نهادهــای امنیتــی برنیانگیختــه اســت جهــت تنویــر افــکار عمومــی ارائــه می شــود. 

تصویر 5 تصریح هراس افکنی در میان عموم برای مخالفت با تراریخته

ســکه  روی  دو  اطفــال  واکسیناســیون  و  تراریختــه  محصــوالت  ملــی  تولیــد  بــا  مخالفــت 
بیماری هــا توســعه  و  روانــی  ناامنــی  ایجــاد  هــدف  بــا  تــرور  و  هراس افکنــی  رایــج 

آقــای علــی کرمــی: وقتــی می خواهنــد بــه عــوام و مــردم ســاده کــه نمی داننــد اصــا تعریــف بیوتکنولــوژی و تراریخته چه هســت، یک 
گوجــه فرنگــی را نشــان می دهنــد کــه ســرنگ در آن فــرو کرده انــد ... مــا می خواهیــم مــردم وحشــت کننــد )عصــر ایــران، 1395(.
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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 بــه خوبــی در حــال 
پیــش رفتــن باشــد. فصــل کشــت برنــج در ایــران دوبــاره فرا 
رســیده اســت و حداقــل بــرای اعضــای صلــح ســبز همچنان 
 )Bt( ــه ــج تراریخت ــورد رهاســازی برن مســائل بســیاری در م
ــت و  ــی موقعی ــرای ارزیاب ــت. ب ــده اس ــن نش ــران روش در ای
بــه دســت آوردن اطاعــات بهتــر در مــورد اینکــه آیــا واقعــا 
برنــج Bt در ایــران رهاســازی شــده و بــه طــور گســترده ای 
ــع شــده اســت )همانطــور کــه وقتــی  بیــن کشــاورزان توزی
ــه مــا گفتــه شــده اســت( مــا  از ایــران بازدیــد می کردیــم ب
می خواهیــم از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــران و یــا 
پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک دعــوت کنیــم تا مشــترکا 
بــرای نمونه بــرداری بــه سراســر شــمال ایــران ســفر کنیــم. 
مــا بــر ایــن باوریــم کــه ایــن نمونه بــرداری بــرای مســولین 
ــا  ــوند آی ــه ش ــه متوج ــود ک ــد ب ــد خواه ــیار مفی ــی بس ایران
واقعــا برنــج تراریختــه در مــزارع ایــران وجــود دارد. ایــن کار 
همچنیــن بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــران اجازه 
ــازار  ــا ب ــد ت می دهــد کــه تمهیــدات مناســبی در نظــر بگیرن

ایــران را از ایــن محصــوالت حفــظ کنــد.
اگــر مایلیــد از ایــن اقــدام حمایــت کنیــد یــا حتــی 
مشــارکت فعــال داشــته باشــید لطفــا بــه مــن اطــاع دهیــد. 
تــا تصمیمــات ]الزم[ ســریعا اتخــاذ شــود تــا پیــش از فــرا 
ــری انجــام شــده باشــد. رســیدن فصــل برداشــت نمونه گی

ــر عهــده  ــد انجــام آزمایشــات الزم را ب ــح ســبز می توان صل
ــگاه در  ــدام آزمایش ــه ک ــه اینک ــع ب ــد راج ــا بای ــرد. م بگی
ایــران یــا خــارج از ایــران تمایــل بــه انجــام آزمایشــات دارد 
یــا قــادر بــه انجــام آن اســت و می توانــد نمونه هــای مثبــت 

— ------------------------— 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 
Cc:       

— ------------------------------------------------------------------------  

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 an 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 fo 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 Co‐ordinator 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 
************************************ 

متن ایمیل آندرئاس فریمولر، یکی از مدیران صلح سبز و هماهنگ کننده بخش مقابله با مهندسی ژنتیک 
در خاورمیانه به یک مدیر ایرانی.

تصویر 6

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. 
از آنجایــی کــه ایــن نمونه بــرداری احتمــاال نتایــج حساســی خواهــد داشــت، مــا بایــد راجــع بــه شــیوه بهره بــرداری احتمالــی از نتایــج و اطاعــات پــروژه هــم 

صحبــت کنیــم. 
امیــدوارم از طــرف شــما جــواب مثبتــی دریافــت کنــم و بی صبرانــه منتظــر شــنیدن پاســخی از جانــب شــما هســتم. همچنیــن بی صبرانــه امیــدوارم »دوبــاره« 

شــما را ماقــات کنــم و از مهمان نــوازی ایرانیــان لــذت ببــرم.

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

15 صلح سبز، جریان های مقابله با مهندسی ژنتیک را هدایت می کند



پاسخ به برخی شبهاتبخش سوم

ــه اســت )احمــدی  ــه را نپذیرفت ــا14  ســامت محصــوالت تراریخت ــه اروپ ــی اتحادی ــی غذای ــه شــده اداره ایمن گفت
ــرف  ــرده و مص ــوع ک ــه را ممن ــوالت تراریخت ــا محص ــه اروپ ــت ک ــده اس ــا ش ــرات ادع ــه ک ــان، 1395(. ب و صمدی
ــوز، 1396(. ــرق نی ــا، 1396؛ مش ــوز، 1395؛ راه دان ــان نی ــف، 1395؛ جه ــارس ال ــف، 1395؛ ف ــنیم ال ــد )تس نمی کن

شبهه اول:

ایــن ادعــا فاقــد عناصــر دقــت و صحــت اســت. محصــوالت تراریختــه گیاهــی 
از ســال 1996 وارد بــازار مصــرف شــده اند و تاکنــون دنیــا تجربــه 23 
ســال تولیــد و مصــرف ایــن محصــوالت را داشته اســت. در ایــن مــدت 
ــتر  ــت بیش ــل مقبولی ــه دلی ــه ب ــوالت تراریخت ــده محص ــورهای تولیدکنن کش
و مزایــای ایــن محصــوالت در رقابــت بــا ســایر ارقــام، بــر بــازار مــواد غذایــی 
ــه ای  ــی، منطق ــد. همــه مراجــع رســمی بین الملل ــدا کرده ان جهــان ســلطه پی
ــد. اداره  ــد کرده ان ــا تأیی ــوالت را کام ــن محص ــامت ای ــی و س ــی ایمن و مل
ایمنــی غذایــی اتحادیــه اروپــا کــه متولــی تأییــد ایمنــی و ســامت و صــدور 

پاسخ شبهه

ــه  ــوالت تراریخت ــرف محص ــت و مص ــوز کش مج
ــول  ــرای 111 محص ــون ب ــت، تاکن ــا اس در اروپ
صــادر  مصــرف  و  کشــت  مجــوز  تراریختــه 
ــوالت را  ــن محص ــامت ای ــی و س ــرده و ایمن ک
ــوارد در  ــن م ــت ای ــت. فهرس ــرده اس ــد ک تأیی
ــت   ــده اس ــا آم ــه اروپ ــی اتحادی ــگاه اینترنت پای

.)7 )تصویــر   )European Commission, 2018(
 

فهرست مجوزهای صادر شده برای کشت و مصرف محصوالت تراریخته در اروپا تصویر 7

روپا ا یــی  غذا یمنــی  ا مرجــع  موضــع 
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تــا کنــون پنــج کشــور اروپایــی بــه کشــت ایــن 
ــه  ــر 8( و اتحادی ــد )تصوی محصــوالت پرداخته ان
ــده  ــده و مصرف کنن ــن واردکنن ــا بزرگ تری اروپ
محصــوالت تراریختــه جهــان اســت. مثــا اروپــا 
96 درصــد ســویای خــود را وارد می کنــد و 
بیــش از 90 درصــد ســویا و کنجالــه ســویا 
اســت  تراریختــه  اروپــا  اتحادیــه  وارداتــی 
ــت  ــدم کش )European Commission, 2015(. ع
ایــن محصــوالت در برخــی کشــورهای اروپایــی 
ــه اقتصــادی و عقــب  ــه دلیــل عــدم صرف نیــز ب
ــر  ــک متاث ــی ژنتی ــاوری مهندس ــی در فن ماندگ

ــبز اســت.  ــح س ــاوری هراســی صل از فن
 گــزارش دبیــرکل امــور پژوهــش و نــوآوری 
اروپــا در ســال 2010 در ایــن بــاره تأکیــد 
و  تحقیقاتــی  پــروژه   130 »نتیجــه ی  دارد: 
ســال   25 طــول  در  مســتقل  تحقیــق   500
ــی  ــچ تفاوت ــن محصــوالت هی ــد ای نشــان می ده
ســایر  بــا  احتمالــی  آســیب های  لحــاظ  بــه 
در  اینکــه  عیــن  ]در  ندارنــد...  محصــوالت 
نــگاه اول[ ممکــن اســت شــبهات وارد شــده 
ــت«                                                          ــور نیس ــا اینط ــد ام ــر برس ــه نظ ــی ب علم
.)9 )تصویــر   )European Commission, 2010(
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This publication summarises the results of 50 selected 
research projects on genetically modified organisms 
(GMO), co-funded by the European Commission 
under the Framework Programmes for Research and 
Innovation, and conducted in the period 2001 - 2010, 
including a summary of the latest Eurobarometer 
survey 2010 on Life Sciences and Biotechnology.  

The projects presented here address areas of major 
public concern in relation to GMO: environmental 
impact of GMOs, food safety aspects, risk assessment 
of GMOs and risk management and finally aspects of 
genetic modification of plants and/or microorganisms 
related to biomass and biofuel production. The 
publication is complemented by a number of highly 
valuable contributions of distinguished scientists, 
renowned experts in their respective fields.
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بخشــی از گــزارش جامع کمیســیون امور پژوهش و نــوآوری اتحادیه اروپا از پژوهش های راجع به ســالمت محصوالت تراریخته تصویر 9

گستره کشت محصوالت ترایخته در جهان و اتحادیه اروپا تصویر 8

17 پاسخ به برخی شبهات  m بخش سوم



شبهه دوم: 

 ادعــا شــده محصــوالت تراریختــه سرطان زاســت یــا هــر کــس آن را مصــرف می کنــد دم در مــی آورد                        
 )Seralini et al., 2012 ــنیم 1397؛ ــنیم ج، 1396، تس ــنیم ب، 1396؛ تس ــف، 1396؛ تس ــنیم ال ــنیم ب، 1395؛ تس )تس
اغلــب منشــأ ادعاهــا دربــاره تأثیــر محصــوالت تراریختــه بــر ســامت انســان مطالعــه ســرالینی15 فعــال مــورد حمایت 

ــاد صهیونیســتی صلــح ســبز16 اســت. ــی بنی مال

پاسخ شبهه
مقالــه مــردود فــردی موســوم به ســرالینی مشــهورترین مقاله مــورد اســتناد مخالفین 
محصــوالت تراریختــه اســت کــه در تناقــض بــا صدهــا پژوهــش معتبــر علمــی قــرار 
ــورد  ــر آن17  م ــدد ب ــکاالت متع ــراد اش ــل ای ــه دلی ــز ب ــورد نی ــن م ــا همی دارد. ام
اعتــراض مجامــع علمــی و دانشــگاهی واقــع شــد. در پــی انتشــار نقدهایــی توســط 
 European Food( مجامــع علمــی بســیار از جملــه اداره ایمنــی غذایــی اتحادیــه اروپــا
 Bioveiligheidsraad( ــک ــر 11( وزارت بهداشــت بلژی Safety Authority, 2012(، )تصوی

 German Federal( اداره فــدرال ارزیابــی خطــر آلمــان ،)Conseil de Biosécurité, 2012

for Risk Assessment position, 2012 etutitsnI( ، اداره اســتانداردهای غــذای اســترالیا 

ــوم روســیه  ــاد عل ــد )Food Standards Australia New Zealand, 2007(، بنی و نیوزیلن
)Panchin & Tuzhikov, 2017( و ســازمان غــذا، محیط زیســت، ایمنــی و ســامت 
ــردود و  ــر کننده آن م ــه منتش ــوی مجل ــه از س ــن مقال ــه )ANSES, 2012(، ای فرانس
ــی از  ــرالینی در یک ــات س ــدد آزمایش ــی مج ــد. بررس ــام ش ــتناد اع ــل اس غیرقاب
معتبرتریــن مجــات بیوتکنولــوژی نشــان داد مصــرف محصــوالت تراریختــه هیــچ 
تأثیــری بــر ســامت حیوانــات مــورد آزمایــش نداشــته و نتایــج تحریــف شــده اســت  

 18.)Panchin & Tuzhikov, 2017( 
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 ســرالینی، خــود نیــز در پاســخ بــه انتقــاد از اشــکاالت متعــدد در تحلیــل آمــاری در 
ــی از  ــا حاک ــد: »آماره ــخ می ده ــکاالت پاس ــن اش ــه ای ــان ب ــا اذع ــور ب ــه مذک مطالع
.)Seralini et al., 2013( »حقیقــت نیســتند، اما می تواننــد بــه درک نتایــج کمــک کننــد

و  مطالعــات علمــی  در  تراریختــه  تاییــد ســامت محصــوالت 
جهــان نظارتــی  ســازمان های 

تولیــد و مصــرف محصــوالت تراریختــه در بیســت و ســه ســال گذشــته فرصــت 
تحقیقــات جامعــی را راجــع بــه ســامت مصــرف انســانی و دامــی ایــن محصــوالت 
فراهــم آورده اســت کــه صدهــا تحقیــق علمــی منتشــر شــده در مجــات معتبــر 
جهــان در همیــن راســتا انجــام شــده و متاآنالیز )تصاویــر 12و 13( ایــن تحقیقات، 

 .)Klümper & Qaim, 2014( ســامت ایــن محصــوالت را تأییــد کــرده اســت

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 اعالم شد.
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Abstract

Background: Despite the rapid adoption of genetically modified (GM) crops by farmers in many countries, controversies
about this technology continue. Uncertainty about GM crop impacts is one reason for widespread public suspicion.

Objective: We carry out a meta-analysis of the agronomic and economic impacts of GM crops to consolidate the evidence.

Data Sources: Original studies for inclusion were identified through keyword searches in ISI Web of Knowledge, Google
Scholar, EconLit, and AgEcon Search.

Study Eligibility Criteria: Studies were included when they build on primary data from farm surveys or field trials anywhere
in the world, and when they report impacts of GM soybean, maize, or cotton on crop yields, pesticide use, and/or farmer
profits. In total, 147 original studies were included.

Synthesis Methods: Analysis of mean impacts and meta-regressions to examine factors that influence outcomes.

Results: On average, GM technology adoption has reduced chemical pesticide use by 37%, increased crop yields by 22%,
and increased farmer profits by 68%. Yield gains and pesticide reductions are larger for insect-resistant crops than for
herbicide-tolerant crops. Yield and profit gains are higher in developing countries than in developed countries.

Limitations: Several of the original studies did not report sample sizes and measures of variance.

Conclusion: The meta-analysis reveals robust evidence of GM crop benefits for farmers in developed and developing
countries. Such evidence may help to gradually increase public trust in this technology.
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Introduction

Despite the rapid adoption of genetically modified (GM) crops

by farmers in many countries, public controversies about the risks

and benefits continue [1–4]. Numerous independent science

academies and regulatory bodies have reviewed the evidence

about risks, concluding that commercialized GM crops are safe for

human consumption and the environment [5–7]. There are also

plenty of studies showing that GM crops cause benefits in terms of

higher yields and cost savings in agricultural production [8–12],

and welfare gains among adopting farm households [13–15].

However, some argue that the evidence about impacts is mixed

and that studies showing large benefits may have problems with

the data and methods used [16–18]. Uncertainty about GM crop

impacts is one reason for the widespread public suspicion towards

this technology. We have carried out a meta-analysis that may

help to consolidate the evidence.

While earlier reviews of GM crop impacts exist [19–22], our

approach adds to the knowledge in two important ways. First, we

include more recent studies into the meta-analysis. In the

emerging literature on GM crop impacts, new studies are

published continuously, broadening the geographical area cov-

ered, the methods used, and the type of outcome variables

considered. For instance, in addition to other impacts we analyze

effects of GM crop adoption on pesticide quantity, which previous

meta-analyses could not because of the limited number of

observations for this particular outcome variable. Second, we go

beyond average impacts and use meta-regressions to explain

impact heterogeneity and test for possible biases.

Our meta-analysis concentrates on the most important GM

crops, including herbicide-tolerant (HT) soybean, maize, and

cotton, as well as insect-resistant (IR) maize and cotton. For these

crops, a sufficiently large number of original impact studies have
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ــود  ــخ خ ــش و پاس ــه پرس ــت در صفح ــی بهداش ــازمان جهان ــن س همچنی
ــل ســوال هشــتم ســامت محصــوالت  ــه ذی ــه محصــوالت تراریخت راجــع ب

ــر 26(.  ــد )WHO, 2014( )تصوی ــد می کن ــود را تأیی ــه موج تراریخت

جعل مقاله برای مخالفت با تراریخته ها
ــن  ــی ای ــرات منف ــوص تاثی ــی در خص ــی قطع ــند علم ــچ س ــه هی ــن ک ــا ای ب
قبیــل محصــوالت بــر ســامت انســان، دام و محیــط زیســت بــه دســت نیامــده 
اســت، هــر از چنــد گاهــی برخــی از مخالفــان ایــن محصــوالت بــا ذکــر برخــی 
ــازه ای مطــرح  ــای ت ــن محصــوالت، ادعاه ــی ای ــه ایمن ــوط ب ــای مرب آزمایش ه
ــارت  ــر تج ــذاری ب ــبهه و تأثیرگ ــای ش ــا الق ــی آنه ــدف نهای ــه ه ــد ک می کنن

ایــن محصــوالت بــوده اســت.

مورد اینفاسلی
ــاش  ــه ت ــود ک ــتناد می ش ــلی اس ــو اینفاس ــات فدریک ــه مطالع ــه ب ــرای نمون ب
ــه محصــوالت حاصــل از مهندســی ژنتیــک  کــرده اســت برخــی خطــرات را ب
ــح  ــتناد صل ــورد اس ــترده ای م ــوری گس ــه ط ــات وی ب ــد و مطالع ــبت ده نس
ــا  ــر ب ــا مغای ــه آنه ــاي مقال ــه یافته ه ــع شــده اســت. از آنجــا ک ــز واق ســبز نی
ــذا و داروي  ــازمان هاي غ ــط س ــه توس ــت ک ــددي اس ــي متع ــاي ایمن آزمون ه
ــه  ــال 2015 ب ــخ 8 جــوالی س ــا انجــام شــده اســت، وی در تاری ــر دنی سراس
مجلــس ســنای ایتالیــا دعــوت شــد، امــا اعضــاي مجلــس ســنا ســخنان وی را 
قانــع کننــده ندانســتند. بعدهــا مطالعــات مختلــف در طــول ســال های 2015 
ــرده اســت؛ از  ــات خــود را دســتکاری ک ــج تحقیق و 2016 نشــان داد وی نتای
جملــه مشــخص شــد عکس هــاي جعلــی از ژل هــاي دی.ان.اِ در مقالــه وی بــه 

 .)Abbott, 2016( ــت ــه اس کار رفت

مورد مستلون و تودیسکو 
تودیســکو                      2010 مقالــه  در  رفتــه  بــه کار  دی.ان.اِی  تصاویــر  بررســی 
ــه  ــتلون )Mastellone et al., 2013( ب ــه 2013 مس )Tudisco, 2010( و مقال
ــده اند  ــرداري ش ــوده و کپي ب ــان ب ــا یکس ــد عکس ه ــان می ده ــوح نش وض
ــه  ــف ب ــات مختل ــه موضوع ــه مســتقل راجــع ب ــه در دو مطالع ــی ک در حال

ــر 14(. ــت )تصوی ــده اس ــتناد ش ــا اس آنه

ــی  ــل داده، هیئت ــای جع ــدن ادع ــرح ش ــا مط  ب
ــی  از کارشناســان اخــاق، زیست شناســی مولکول
ــن  ــل ضم ــگاه ناپ ــکی در دانش ــوم دامپزش و عل
کردنــد  اعــام  ادعــا  ایــن  تأییــد  و  بررســی 
ــتند  ــدی هس ــیار ج ــر بس ــورد نظ ــای م خطاه
و نمی توانســتند غیرعمــد واقــع شــده باشــند  
.)Mastellone et al., 2013 ــده ــردود ش ــه م )مقال

سموم شمیایی، عامل اصلی سرطان
بــر خــاف ادعــای ســرالینی و متمســکین بــه مقاله 
وی، محصــوالت تراریختــه بــا کاهــش مصــرف 
ــی چــون  ــه بیماری های ــا ب ــیمیایی، ابت ســموم ش
ــد. متاســفانه اســتفاده  ســرطان را کاهــش می دهن
از ســموم کشــاورزی بــه عنــوان رایج تریــن راه 
جلوگیــری از خســارت 14 تــا 25 درصــدی در 
ــناخته  ــاورزی ش ــوالت کش ــد محص ــش تولی کاه
می شــود و ســرطان ســومین عامــل مــرگ و میــر 
ــران  ــات در ای ــی و تصادف ــای قلب ــد از بیماری ه بع
ــران،  ــرطان در ای ــه س ــان ب ــداد مبتای ــت. تع اس
ــه بخشــی  ــرآورد شــده ک ــر ب ــزار نف ســاالنه 70 ه
ــه ایــن بیمــاری  ــر ســموم شــیمیایی ب ــر اث از آن ب
ــوع ســم  مبتــا می شــوند. در حــال حاضــر 300 ن
کشــاورزی در کشــور ثبــت شــده اســت. در مجموع 
ســاالنه 22 تــا 25 هــزار تــن ســم در کشــور مصرف 
مــی شــود )باغســتانی، 1396(. بــا ایــن شــرایط هر 
ایرانــی ســاالنه بــه طــور متوســط 400 گــرم ســم 
مصــرف می کنــد )مســتوفی، 1396(. متاســفانه 
ــیاری از  ــور بس ــف در کش ــارت ضعی ــت نظ ــه عل ب
کشــاورزان از ســموم بســیار خطرنــاک و غیــر مجاز 

ــا در حــد غیــر مجــاز اســتفاده می کننــد.  و ی
ــق  ــارت دقی ــه نظ ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب  همچنی
در  گلخانــه ای  محصــوالت  روی  بــر  کافــی  و 
کشــور وجــود نــدارد، میــزان ســم مــورد اســتفاده 
در محصوالتــی چــون گوجــه فرنگــی و خیــار 
ــر  ــن ام ــه ای بیــش از حــد مجــاز اســت، ای گلخان
ــان،  ــامت انس ــر س ــی ب ــرات منف ــر تاثی ــاوه ب ع
ــود.  ــز می ش ــی نی ــت محیط ــی زیس ــث آلودگ باع
بــه کمــک مهندســی ژنتیــک می تــوان محصــوالت 
ــدار  ــه مق ــموم را ب ــای س ــاری از بقای ــالم و ع س
بیشــتر در واحــد ســطح تولیــد کــرد. محصــوالت  یک شکل واحد که با توضیحات کامال متفاوت تحت عنوان دو ژل مختلف در دو مقاله تودیسکو و 
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ــر کاهــش  حاصــل از مهندســی ژنتیــک، عــاوه ب
ــه  ــازار عرض ــه ب ــل از ورود ب ــموم، قب ــرف س مص
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــی و ســامت م از لحــاظ ایمن
ــرف  ــرای مص ــی ب ــچ نگران ــای هی ــد و ج می گیرن

ــد.  ــی نمی مان ــوالت باق ــن محص ای
ــا تولیــد برنــج تراریختــه ایرانــی کــه مقــاوم بــه  ب
ــدوار  ــوان امی ــاز از ســم اســت، می ت ــات و بی نی آف
ــتان های  ــرطان در اس ــاالی س ــار ب ــه آم ــود ک ب
ــادی از  ــر 15( و بخــش زی ــمالی کشــور )تصوی ش
واردات و مصــرف ســموم شــیمیایی حــذف شــود 

ــر 16(. )تصوی
گیاهــان اصــاح شــده ژنتیکــی، خــود نســبت بــه 
بســیاری از آفــات و یــا شــرایط نامســاعد محیطــی 
مقاومــت داشــته و دیگــر نیــازی بــه انــواع مختلــف 
ــه  ــد. گیاهــان تراریخت ــت کــش ندارن ســموم و آف
ــد بجــز  ــی ندارن ــی هیــچ تفاوت ــا گیاهــان معمول ب
اینکــه یــک صفــت مثبــت بــه آنهــا اضافــه شــده 
ــاال  ــر ب ــاوه ب ــان ع ــن گیاه ــتفاده از ای اســت. اس
ــطح و  ــد س ــه ازای واح ــول ب ــدار محص ــردن مق ب
بخش عمده نهاده های شیمیایی در کشور برای کشت برنج مصرف می شودافزایــش در آمــد کشــاورزان باعــث حفــظ حشــرات  تصویر 16

تماس مستقیم شالیکاران در شالیزارهای غرقاب با سموم شیمیایی محلول در آب می تواند از عوامل آمار باالی سرطان در شهرهای شمالی محسوب شود. تصویر 15

مفیــد و اکوسیســتم طبیعــی نیــز می شــود و در ضمــن غذایــی ســالم و بــدون 
مــواد شــیمیایی مضــر را بــا قیمتــی ارزان بــه دســت مصــرف کننــده می رســاند.

ــا  ــی، ویتامین ه ــواد غذای ــات م ــاظ ترکیب ــه لح ــه ب ــوالت تراریخت  محص
و عناصــر بــا محصــوالت ســنتی و ارگانیــک تفاوتــی نداشــته و تنهــا 
ــزوده  ــا اف ــه آنه ــات ب ــل آف ــت در مقاب ــد مقاوم ــر مانن ــورد نظ ــت م صف

شــده اســت. 
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شبهه سوم: 

ادعا شده تغذیه با ذرت تراریخته به افزایش مرگ و میر دام منجر می شود )Séralini and Glokner, 2016(. )تصویر 17(

پاسخ شبهه
ــه و  ــدرال تغذی ــات ف ــوژی اداره تحقیق ــز بیول ــزارش مرک ــن گ ــار ای ــا انتش  ب
ــن دام  ــرگ ای ــرد م ــه بررســی موضــوع پرداخــت و اعــام ک ــذای آلمــان، ب غ
ــوده  ــه غــذای آل هــا در اثــر برخــی فاکتورهایــی رخ داده اســت کــه مربــوط ب
و روش غلــط عملیــات تغذیــه دام هــا بــوده اســت. بــه گفتــه پروفســور جانــی 
در ایــن مزرعــه »بــرای افزایــش شــیردهی دام هــا در زمانــی کوتــاه از ترکیــب 
غذایــی غلطــی اســتفاده شــده بــود.« همچنیــن »بــرای تغذیــه دام هــا از علوفــه 
ــتیک و  ــامل پاس ــیار ش ــای بس ــا آلودگی ه ــتی ب ــب و غیربهداش ذرت نامناس

.)Jany, 2013( »ــود ــرده ب ــتفاده ک ــرده اس ــای م موش ه
 مــرگ و میــر تعــداد قابــل توجــه دام هــا در اثــر مصــرف محصــوالت تراریختــه 
بــا مشــاهدات عینــی در ایــن بــاره مغایــرت دارد. از ســال 1996، محصــوالت 
ــون %90 از کل  ــم اکن ــده اند و ه ــتفاده ش ــه دام اس ــرای تغذی ــه ب تراریخت
تغذیــه حیوانــات را در ایــاالت متحــده آمریــکا، کل اتحادیــه اروپایــی و ایــران 
ــگاه  ــام از دانش ــون ون اینین ــات الیس ــد. مطالع ــکیل می دهن ــوالت تش محص
کالیفرنیــا، دیویــس، کــه در طــول 27 ســال یعنــی از 1983 )13 ســال قبــل 
ــوده  ــز ب ــه دام متمرک ــر تغذی ــا 2011 ب ــه( ت ــوالت تراریخت ــی محص از معرف
ــه  ــا مطالع ــه و ســامت دام ب ــاره تغذی ــه تحلیــل جامعــی درب ــه ارائ اســت، ب
ــن  ــا از اواســط ای ــن دام ه ــب ای ــارد دام منجــر شــد. اغل ــت 100 میلی وضعی
مطالعــه بــا محصــوالت اصــاح شــده ژنتیــک تغذیــه می شــدند. نتیجــه ایــن 
مطالعــات نشــان داد کــه تغذیــه بــا محصــوالت تراریختــه هیــچ گونــه تأثیــر 

.)Van Eenennaam, Young, 2014( ــات نداشــته اســت ــر حیوان منفــی ب

وهــا ســامت تغذیــه گا

تصویر به کار رفته از سوی انجمن غیر علمی ارگانیک برای القای زیانبار بودن محصوالت تراریخته برای دام. تصویر 17
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ــه  ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــر بای ــوی دیگ از س
ــورد  ــاد شــده در م ــای ی ــر ادع ــه اگ داشــت ک
مــرگ و میــر دامهــا حتــی در حــد کمــی هــم 
ــه  ــر ب ــر حاض ــداران دیگ ــت، دام ــت داش صح
ــدند.  ــه نمی ش ــوالت تراریخت ــتفاده از محص اس
از محصولــی  نــدارد کــه دامــداران  دلیلــی 
اســتفاده کننــد کــه دام هــا را بــه میــزان باالیــی 
کــه ادعــا شــده اســت می کشــد و ســود دامــدار 
ــت  ــروش گوش ــن ف ــرد! همچنی ــن می ب را از بی
ــا بیمــار غیرقانونــی اســت. در  دام بی کیفیــت ی
ــررات ســختگیرانه  ــان مق همــه کشــورهای جه
در ایــن مــورد وجــود دارد. در نتیجــه اســتفاده 
از محصولــی بــا عــوارض شــدید ادعایــی امــکان 
ــدون در  ــی ب ــن حت ــت.  بنابرای ــد داش نخواه
ــي  ــدد مبن ــات متع ــج مطالع ــن نتای ــر گرفت نظ
بــر ســامت محصــوالت تراریختــه، ادعــاي 
افــرادي کــه محصــوالت اصــاح شــده ژنتیــک 
ــر  ــل بیماری هــای عجیــب و مــرگ و می را عام
معرفــي می کننــد، خــاف واقــع بــه نظــر 

می رســد.
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شبهه چهارم: 

بــا انتشــار تصویــری جعلــی تــاش شــده اســت احتمــال ســرطان زایی محصــوالت تراریختــه بــه مخاطــب القــا شــود. 
در ایــن تصویــر بــه نقــل از کمیتــه مشــترک ســازمان جهانــی بهداشــت و ســازمان خــوار و بــار جهانــی ایــن ادعــا مطرح 
شــده اســت کــه علف کــش گایفوســیت در طبقه بنــدی ایــن ســازمان جــزء مــواد دارای احتمــال ســرطان زایی دانســته 
شــده اســت. ایــن تصویــر جعلــی در پوشــه ای از ســوی انجمــن غیــر علمــی ارگانیــک بیــن نماینــدگان محتــرم مجلس 

توزیــع شــده اســت )تصویــر 18(.

تصویر جعلی منصوب به گزارش سازمان جهانی بهداشت در مورد سرطانزایی گالیفوسیت  تصویر 18

بهداشــت نــی  ن جها زما ســا موضــع 

پاسخ شبهه
ایــن تصویــر مربــوط بــه صفحــه ای اســت کــه در آن ســازمان جهانــی بهداشــت 
ــه  ــه آن را ب ــع ب ــر راج ــار نظ ــه و اظه ــزارش پرداخت ــک گ ــل ی ــه نق ــا ب صرف

ــر 18(. ــت )تصوی ــرده اس ــول ک ــتر موک ــی های بیش بررس
ــازمان  ــی و س ــار جهان ــازمان خواروب ــترک س ــه مش ــدی کمیت ــی های بع  بررس
ــی 2016  ــاه م ــزارش آن در م ــه گ ــرد ک ــا را رد ک ــن ادع ــت ای ــی بهداش جهان

 .)WHOb, 2016( )19 ــر ــت )تصوی ــده اس ــر ش منتش
بنابرایــن ادعــای فــوق کــه از ســوی یــک تاجــر محصــوالت بــه ظاهــر ارگانیــک و 
نماینــده کمپانــی فــروش ســم زدا )Xeda( در خاورمیانــه مطــرح می شــود خــاف  
ــاورزی و  ــتفاده در کش ــیار پراس ــش بس ــک علف ک ــیت ی ــت. گایفوس ــع اس واق
صنعــت اســت و بــه هیــچ وجــه ســم اختصاصــی محصــوالت تراریختــه محســوب 
 Benbrook,( نمی شــود تــا بــا نفــی آن بتــوان محصــوالت تراریختــه را نفــی کــرد
ــرد گســترده ای  2016( )جــدول1(. ایــن علف کــش بیــش از 50  ســال اســت کارب

ــال  ــا 23  س ــه تنه ــوالت تراریخت ــد محص ــه تولی ــی ک ــاورزی دارد در حال در کش
ــرد!.  ــورت می گی ــت ص اس

جعلی
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A Joint Meeting of the Food and Agriculture Organization of the United Nations )FAO( Panel of 

Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and the World Health Organization 

)WHO( Core Assessment Group on Pesticide Residues )JMPR( was held at WHO Headquarters, 

Geneva )Switzerland(, from 9 to 13 May 2016. Diazinon, glyphosate and malathion were placed on 

the agenda by the JMPR Secretariat, based on the recommendation of the last session of JMPR to re-

evaluate these compounds given the number of new studies that had become available since their last 

full assessments.   

The following extracts of the results of the Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues )JMPR( 

are provided to make them accessible to interested parties at an early date. 

  

 

 
 

 

More information on the work of the Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide 
Residues (JMPR) is available at: 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-
sitemap/theme/pests/jmpr/jmpr-rep/en/ 

http://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/jmpr/en/ 
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تــا  ایرانــی کــه  تراریختــه  ارقــام  همچنیــن 
ــاوم  ــه مق ــج و پنب ــی برن ــه شــده یعن ــون ارائ کن
بــه آفــات از ارقامــی هســتند کــه ارتباطــی 
ــل  ــه دلی ــته و ب ــیت نداش ــرف گایفوس ــا مص ب
از ســموم  را  آفــت کشــاورزان  بــه  مقاومــت 
خطرنــاک آفت کــش بی نیــاز می کننــد. ایــن 
همــه تبلیغــات علیــه محصولــی کــه هرگــز 
ــت  ــوء نی ــت از س ــده حکای ــد نش ــران تولی در ای

جریــان مخالــف فنــاوری دارد.
آخریــن گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی راجــع به 
گایفوســیت، ســرطان زایی آن را در دوزهــای مصرفی 
ــته )WHOa, 2016( و در  ــردود دانس ــاورزی م در کش
جــای دیگــری ذکــر احتمــال ســرطان زایی در برخــی 
مطالعــات را بــه دلیــل عــدم محدودیــت در دوز مــورد 

 .)WHOb, 2016( آزمایــش دانســته اســت
 European( ســازمان ایمنــی غــذای اتحادیــه اروپــا
ــی  ــه ارزیاب Food Safety Authority, 2015( و کمیت

مطالعــات ســرطان ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت امریــکا13 ســرطان زایی گایفوســیت را 

 .)EPA, 2015( ــت ــته اس ــردود دانس م
در  فناوری هراســان،  ادعــای  خــاف  بــر 
صــورت عــدم اســتفاده از ارقــام مقــاوم بــه 
علف کــش  ســموم  از  اســتفاده  گایفوســیت، 

نظر رسمی سازمان جهانی بهداشت و سازمان خوار و بار جهانی: 
گالیفوسیت اثر سرطانزایی ندارد.
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1. Evaluation of data for acceptable daily intake (ADI) and acute reference dose (ARfD) for 
humans 

1.1 Diazinon (22) 

Diazinon is an insecticide with a wide range of insecticidal activity. Several epidemiological studies 

on cancer outcomes following occupational exposure to diazinon were available. The review of these 

studies provided no convincing evidence of a positive association between exposure to diazinon and 

non-Hodgkin lymphoma )NHL(, but there was weak evidence of a positive association between 

leukaemia and exposure to diazinon and between lung cancer and exposure to diazinon from one large 

cohort study only. In studies submitted, diazinon was tested for genotoxicity in an adequate range of 

assays, both in vitro and in vivo. Overall, these studies provided no convincing evidence of genotoxic 

effects, and the Meeting concluded that diazinon was unlikely to be genotoxic. The Meeting 

concluded that diazinon is unlikely to pose a carcinogenic risk to humans from exposure through the 

diet. After considering all previously evaluated data and the new studies, the Meeting established an 

ADI of 0–0.003 mg/kg body weight, based on inhibition of acetylcholinesterase activity as the most 

sensitive end-point. The Meeting reaffirmed the ARfD of 0.03 mg/kg body weight established by the 

2006 JMPR based on acute )neuro(toxicity in rats. 

1.2 Glyphosate (158) 

Glyphosate is a broad-spectrum systemic herbicide. Several epidemiological studies on cancer 

outcomes following occupational exposure to glyphosate were available. The evaluation of these 

studies focused on the occurrence of NHL. Overall, there is some evidence of a positive association 

between glyphosate exposure and risk of NHL from the case–control studies and the overall meta-

analysis. However, it is notable that the only large cohort study of high quality found no evidence of 

an association at any exposure level. Glyphosate has been extensively tested for genotoxic effects 

using a variety of tests in a wide range of organisms. The overall weight of evidence indicates that 

administration of glyphosate and its formulation products at doses as high as 2000 mg/kg body weight 

by the oral route, the route most relevant to human dietary exposure, was not associated with 

genotoxic effects in an overwhelming majority of studies conducted in mammals, a model considered 

to be appropriate for assessing genotoxic risks to humans. The Meeting concluded that glyphosate is 

unlikely to be genotoxic at anticipated dietary exposures. Several carcinogenicity studies in mice and 

rats are available. The Meeting concluded that glyphosate is not carcinogenic in rats but could not 

exclude the possibility that it is carcinogenic in mice at very high doses. In view of the absence of 

carcinogenic potential in rodents at human-relevant doses and the absence of genotoxicity by the oral 

route in mammals, and considering the epidemiological evidence from occupational exposures, the 

Meeting concluded that glyphosate is unlikely to pose a carcinogenic risk to humans from exposure 

through the diet. The Meeting reaffirmed the group ADI for the sum of glyphosate and its metabolites 

of 0–1 mg/kg body weight on the basis of effects on the salivary gland. The Meeting concluded that it 

was not necessary to establish an ARfD for glyphosate or its metabolites in view of its low acute 

toxicity. 
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و  بــا ســمیت  علف کــش خطرناک تــر  بلکــه ســموم  نمی شــود  منتفــی 
ــام  ــام، دس مدیف ــن مدیف ــه ف ــرای نمون ــن می شــود. ب ــر جایگزی حجــم باالت
بــرای  از علف کش هــای مرســوم جایگزیــن گایفوســیت  اتوفومازیــت  و 
کشــت چغنــدر غیرتراریختــه اســت کــه ســمیت آنهــا دو برابــر گایفوســیت 
علف کــش  از  نیــز  غیرتراریختــه  کلــزای  جایگزینــی  صــورت  در  اســت 
هالوکســی فلــوپ آرمتیــل بــا ســمیت ده برابــر گایفوســیت اســتفاده 
ــور  ــاورزان مجب ــز کش ــه نی ــج تراریخت ــی برن ــورت جایگزین ــود. در ص می ش
ــر  ــا بوتاکل ــر و ی ــا ســمیت 5 براب ــکارب ب ــا تیوبن ــاتوم ی ــد از س ــد ش خواهن
ــدول2(. ــد )ج ــتفاده کنن ــیت اس ــر گایفوس ــم براب ــا دو و نی ــمیت ت ــا س ب

ــی گایفوســیت در کشــاورزی  ــت اســتفاده از علف کــش عموم ــا ممنوعی  ب

ــزارع  ــل رواج آن در م ــه دلی ــز کشــاورزان ب نی
از  شــد  وادارخواهنــد  غیرتراریختــه  نیشــکر 
نیشــکر  کشــت  در  آن  جایگزیــن  علف کــش 
برابــر  بــا ســمیت چهــل  پاراکــوات  یعنــی 
ماحظــه  کننــد.  اســتفاده  گایفوســیت 
بــر  شــده  مطــرح  ادعاهــای  کــه  می شــود 
ــی  ــد غیرکارشناس ــه ح ــا چ ــرش ت ــرض پذی ف

و ویرانگــر اســت.
ارائــه  اطاعــات  اینکــه  از  فــارغ  بنابرایــن 
خــاف  گایفوســیت  بــه  راجــع  شــده 
ایــن  صحــت  فــرض  بــر  اســت،  واقــع 
گایفوســیت  از  اســتفاده  بایــد  اطاعــات 
تولیــد  نــه  شــود  ممنــوع  کشــاورزی  در 
بســیار  اقســام  کــه  تراریختــه  محصــوالت 
ــوالت  ــی از محص ــا برخ ــد. تنه ــی دارن متنوع
تراریختــه مقــاوم بــه گایفوســیت هســتند 
ــی  ــیت یک ــه گایفوس ــل اینک ــه دلی ــم ب آن ه
اســت.  علف کــش  ســموم  کم خطرتریــن  از 
تــاش  ژنتیــک  مهندســان  رو  همیــن  از 
متحمــل  تراریختــه  محصــوالت  کرده انــد 
کننــد  تولیــد  گایفوســیت  علف کــش  بــه 
و  خطرنــاک  علف کش هــای  مصــرف  تــا 
زیــان آور را کــم کننــد یــا بــه صفــر برســانند. 
در صورتــی کــه قــرار بــر ممنوعیــت ایــن 
ــه  ــا هم ــرف تقریب ــد مص ــد بای ــش باش علف ک
ــرا  ــود زی ــوع ش ــز ممن ــاورزی نی ــموم کش س
ســموم  کم خطرتریــن  جــزو  گایفوســیت 
ــود  ــدم وج ــورت ع ــوده و در ص ــاورزی ب کش
برابــر  بــا ســمیت تــا چهــل  آن، ســمومی 
شــد. خواهنــد  آن  جایگزیــن  گایفوســیت 

مقایسه میزان سمیت علف کش ها جدول 2

مقایسه میزان استفاده از گالیفوسیت در محصوالت تراریخته و غیرتراریخته جدول 1

(ميليون كيلوگرم ماده موثر)مصرف گاليفوسيت در جهان   

2012  2011  2010  
)تراريخته(شدهاصالحارقامكشتبرايگاليفوسيتاستفاده ميزان 293,7 333 363,4  
كشاورزي محصوالت كل در گاليفوسيت استفاده ميزان 578,1 616,8 648,6  

كشدرصد استفاده از گاليفوسيت در ارقام تراريخته مقاوم به علف 51 54 56  
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شبهه پنجم

ادعــا شــده کشــت محصــوالت تراریختــه بــه نظــام تــک کشــتی کشــاورزی و کاهــش تنــوع زیســتی منجــر می شــود 
.)1395 )کیهان، 

پاسخ شبهه 
تک کشــتی بــه شــرایطی گفتــه می شــود کــه یــک 
ــا منطقــه  ــوع محصــول زراعــی در یــک کشــور ی ن
ــي کشــت شــود.  ــه صــورت ممتــد و پیاپ وســیع ب
ــکر در  ــت نیش ــوع کش ــن موض ــارز ای ــای ب مثال ه
کوبــا و کشــت ذرت در کمــر بنــد ذرت در آمریــکا 
ــری از  ــرای جلوگی ــه ب ــی ک ــل اصل ــت. راه ح اس
ــام  ــد ارق ــده پیشــنهاد شــده اســت، تولی ــن پدی ای
ــا ویژگــی هــای مطلــوب ولــی متفــاوت  مختلــف ب
و همچنیــن رعایــت آیــش و تنــاوب زراعــی اســت. 
ــان  ــرم کیه ــد محت ــور منتق ــاید آنچــه منظ ــا ش ام
ــوع  ــش تن ــت، »کاه ــوده اس ــن ب ــایر منتقدی ــا س ی
واریته هــای زراعــی« بــوده اســت، نــه تــک کشــتی. 
بــه هــر حــال »کاهــش تنــوع واریته هــای زراعــی« 
ــتر  ــب بیش ــه مرات ــه ب ــر ترایخت ــوالت غی در محص
بــوده و در واقــع یکــی از اهــداف تولیــد محصــوالت 
تراریختــه جلوگیــری از ایــن کاهــش عنــوان شــده 
ــج  ــه نتای اســت. بدیهــی اســت وقتــی کشــاورزان ب
از  )اعــم  پیشــرو  نباتــات  اصــاح  پژوهشــگران 
ــد،  ــی یابن ــه( دسترس ــر تراریخت ــا غی ــه ی تراریخت
بــا توجــه بــه برتری هــای اقتصــادی، ایمنــی و 
زیســت محیطی واریته هــای جدیــد، نســبت بــه 
کشــت آن هــا اقبــال نشــان دهنــد و ســایر واریته هــا 
از چرخــه تولیــد زراعــی حــذف شــوند یــا ســطح زیر 
کشتشــان محــدود شــود. ایــن رونــد کاهــش تنــوع 
زیســتی واریتــه  هــای زراعــی کــه در منابــع از آن بــا 
عناویــن فرســایش ژنتیک یــا »کاهش تنوع زیســتی 
واریته هــای زراعــی« یــاد می شــود، از طــرف رســانه 
هــای غیــر تخصصــی ماننــد کیهــان، بــا عنــوان تک 
کشــتی شــناخته می شــود کــه ربطــی بــه موضــوع 
نــدارد. بــرای جلوگیــری از کاهــش تنــوع محصوالت 
زراعــی، راه حل هــای مختلفــی از ســوی پژوهشــگران 

پیشــنهاد شــده اســت. 
نشــان  کــه  دارد  وجــود  معتبــری  مطالعــات 
ــه  ــی ب ــه حت ــد کشــت محصــوالت تراریخت می ده

ــه،  ــوالت تراریخت ــت محص ــت. در کش ــده اس ــر ش ــتی منج ــوع زیس ــش تن افزای
ــای  ــه ه ــی واریت ــی در حــال کشــت و حت ــه زراع ــا واریت ــا صده ــک رخــداد ب ی
زراعــی منســوخ شــده )واریته هایــی کــه بــا وجــود برتــری هایــی ماننــد کیفیــت 
محصــول بــه دلیــل حساســیت بــه آفــات از رده تولیــد خــارج شــده بودنــد( تاقی 
ــوع زیســتی  ــد صــد درصــدی تن ــر موجــب افزایــش چن ــن ام داده می شــوند. ای
محصــوالت کشــاورزی و ارقــام زراعــی شــده اســت. بــرای مثــال در هندوســتان 
چنــد رخــداد تراریختــه بــا هــزاران تاقــی بــه واریتــه هــای زراعــی بومــی منتقــل 
ــه  ــل هندوســتان ب ــه و تبدی ــوع حاصــل موجــب کاهــش واردات پنب شــده و تن
عنــوان بزرگتریــن تولیــد کننــده پنبــه جهــان بــه یکــی از صادرکننــدگان مطــرح 

پنبــه جهــان شــده اســت. 
بررســی تغییــرات تنــوع زیســتی محصــوالت زراعــی در قــرن بیســتم بــر اســاس 
متاآنالیــز انجــام شــده میــان 20 مطالعــه معتبــر در ایــن بــاره نشــان می دهــد 
ایــن تغییــرات در دهه هــای مختلــف متفــاوت بــوده و بــا آغــاز تولیــد تجــاری و 
کشــت محصــوالت تراریختــه در دهــه 1990 نــه تنهــا کاهشــی مشــاهده نشــده 

 .)Ammann, 2012( اســت بلکــه شــاهد افزایــش تنــوع زیســتی هــم هســتیم
مزایــای حاصــل از کشــت محصــوالت تراریختــه پــس از گذشــت 22 ســال از 
.)ISAAA, 2017( تجاری ســازی آن هــا در ســال 2017 شــامل مــوارد ذیــل بــوده اســت

ــون  ــدار 671 میلی ــه مق ــیمیایی ب ــش ش ــر آفت ک ــاده موث ــش مصــرف م • کاه
کیلوگــرم 

• کاهــش تولیــد 27.1 میلیــارد کیلوگــرم گاز کربنیــک تنهــا در ســال 2016 کــه 
معــادل حــذف 16.7 میلیــون خــودرو از جاده هــا در یــک ســال اســت.

• حفظ تنوع زیستی از طریق صرفه جویی در کشت 183 میلیون هکتار زمین 
ــه 17-16 میلیــون خــرده کشــاورز  ــق کمــک ب ــع فقــر از طری ــه رف • کمــک ب
ــر 65 میلیــون نفــر هســتند ــغ ب ــاً بال ــر  و خانواده هــای آن هــا کــه مجموع فقی

زیســتی تنــوع 
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شبهه ششم:

بــه نقــل از یکــی از رســانه های شــاخص جریــان ســلطه )نیویــورک تایمــز( ادعــا شــده کشــت محصــوالت تراریختــه 
ــنده  ــنیم ج، 1395(. نویس ــدارد )تس ــادی ن ــه اقتص ــود و صرف ــاورزی می ش ــول کش ــرد محص ــش عملک ــب کاه موج
ــزان  ــا می ــه تنه ــه، ن ــای غیرتراریخت ــه کار و اروپ ــادای تراریخت ــکا و کان ــه ی امری ــت در مقایس ــی اس ــزارش مدع گ

تولیــد افزایــش پیــدا نکــرده بلکــه اســتفاده از ســموم افزایــش پیــدا کــرده اســت.« )کرمــی، 1396الــف(

میزان پذیرش محصوالت تراریخته از سوی کشاورزان در امریکا )درصد کشت نوع تراریخته نسبت به کل(  نمودار 5

عملکــرد محصــول

پاسخ شبهه
ــن  ــون ای ــا کن ــه در ســال 1996 ت ــاز کشــت تجــاری محصــوالت تراریخت از آغ
ــه  ــا داشــته اســت. ب ــان فناوری ه ــرش را در می ــاوری ســریع ترین رشــد پذی فن
طــوری کــه هــم اکنــون 17 میلیــون کشــاورز )حــدود 190 میلیــون هکتــار( بــه 
اســتقبال ایــن فنــاوری رفته انــد و کشــورهای تولیدکننــده ایــن محصــوالت بــه 
قطــب تولیــد ایــن محصــوالت یعنــی ذرت، ســویا، کلــزا و پنبــه بــدل شــده اند 
ــه عملکــرد  )ISAAA, 2017(. در صورتــی کــه آمارهــای مبهــم ادعایــی راجــع ب
ــاوری  ــن فن ــه ای ــح باشــد، چگون ــه صحی اقتصــادی کشــت محصــوالت تراریخت
ــه  ــاورز را ب ــون کش ــرده و 17 میلی ــه ک ــابقه ای را تجرب ــرش بی س ــن پذی چنی

خــود جــذب کــرده اســت؟
ــک کشــور  ــه ای وارد کشــاورزی ی ــر گاه محصــول تراریخت ــه ه ــر اینک ــب ت جال
می شــود، آن محصــول تراریختــه بــا حفــظ تنــوع واریتــه ای، در فاصلــه 3 تــا 5 
ســال بیــش از 90 درصــد ســطح زیــر کشــت همــان محصــول در همــان کشــور 
ــه  ــه نوب ــز ب ــر نی ــن ام ــای 2 و 3(. ای ــد )نموداره ــه خــود اختصــاص می ده را ب
خــود بــی اعتبــار بــودن ادعــای عــدم صرفــه اقتصــادی کشــت و کار محصــوالت 

ــد.  ــان می ده ــه را نش تراریخت
مطالعــه پیامدهــای اقتصــادی کشــت ایــن محصوالت در بیســت ســال گذشــته در 
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) Klümper & Qaim, 2014(  مزایای تولید محصوالت تراریخته در طول دو دهه در جهان نمودار 4

وضعیت پنبه تراریخته در میانمار دوازده سال پس از پذیرش و آغاز کشت این محصول )2006-2017( 
)ISAAA, 2017(

نمودار 3

وضعیت پنبه تراریخته در هند شانزده سال پس از پذیرش و آغاز کشت این محصول نمودار 2

 Nazli et( منابــع فراوانــی بــه تاییــد رســیده اســت
 al, 2010; Yorobe, 2004; Qaim & De Janvry, 2005;

Brookes, 2017; ( از جملــه مطالعــه فــراکاوی )متــا 

آنالیــز( 147 مقالــه علمــی معتبــر نشــان می دهــد 
کــه اســتفاده از فنــاوری تراریختــه در کرشــاورزی 
ــد  ــط 68 درص ــور متوس ــاورزان را به ط ــود کش س
ــول  ــزان محص ــن می ــت. همچنی ــش داده اس افزای
ــای  ــتفاده از آفت کش ه ــش و اس ــد افزای 22 درص
اســت  یافتــه  کاهــش  درصــد   37 شــیمیایی 

)Klümper & Qaim, 2014( )نمــودار4(.
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ــود  ــه س ــل توج ــش قاب ــاهد افزای ــه ش ــه تراریخت ــت پنب ــس از کش ــه پ ــت ک ــورهایی اس ــد از کش هن
کشــاورز و عملکــرد محصــول بــوده اســت. مقایســه داده هــای مربــوط بــه کشــت پنبــه در هنــد نشــان 
ــد  ــی، 39 درص ــش ثمرده ــد افزای ــب 31 درص ــال 2002 موج ــه از س ــه تراریخت ــت پنب ــد کش می ده
کاهــش مصــرف ســموم آفــت کــش و 88 درصــد افزایــش در ســود دهــی ایــن محصــول شــده اســت 
)Gandhi and Namboodiri, 2006(. ایــن امــر بــه بهبــود رفــاه کشــاورزان و کاهــش خودکشــی کشــاورزان 
در هنــد منجــر شــده اســت. در ســال 2002، آمــار خودکشــی ســاالنه کشــاوزان هنــدی حــدود 17 هــزار 
نفــر در ســال بــود و هــر ســاله رونــدی افزایشــی داشــت. بــا آغــاز کشــت پنبــه تراریختــه ایــن رونــد رو 

ــه کاهــش گذاشــت )Gruere, Sengupta, 2011( )نمــودار 6(. ب

بیانیه هزاره سازمان خوار 
و بار جهانی در مورد 
بیوتکنولوژی در سال 

2000: بیوتکنولوژی ابزار 
قدرتمندی را برای توسعه 
پایدار کشاورزی، شیالت، 
جنگلها و مراتع و صنایع 

غذایی فراهم می کند... 
بیوتکنولوژی می تواند به 

تامین نیازهای جمعیت در 
حال رشد جهان در هزاره 

سوم میالدی به طور موثری 
.)FAO,2000( کمک کند

, ,

استفاده از زیست فناوری 
و مهندسی ژنتیک به 

محصوالت  بیشتر  تولید 
بیشتر  بهره وری  کشاورزی، 
نهاده ها و کشاورزی پایدار 

اما  کمک شایانی می کند، 
هنوز بسیاری از کشاورزان 

از دسترسی به این 
فناوری محروم هستند               

.)da Silva, 2016(

, ,
روند کاهش خودکشی کشاورزان هندی با افزایش کشت محصوالت تراریخته نمودار 6

ــر: 1( صرفــه جویــی در هزینه هــا،  منافــع اقتصــادی کشــت محصــوالت تراریختــه مشــتمل اســت ب
ــی  ــت محصــول ناشــی از تاق ــش کمی ــرد )ناشــی از کاهــش خســارت(، 3( افزای ــش عملک 2( افزای
رخــداد دارای صفــت مطلــوب )ماننــد مقاومــت بــه آفــات( بــا واریتــه مطلــوب دارای صفــت نامطلــوب 
ــذر و فنــاوری و ســایر منافــع ماننــد  ــه آفــات(، 4( منافــع حاصــل از فــروش ب )ماننــد حساســیت ب
ــه  ــع حاصــل از صرف ــره. مناف ــن و غی ــارت، تامی ــش، نظ ــه پژوه ــرای چرخ ــد ب ــتغال مول ــاد اش ایج
ــده می شــود.  ــه نامی ــع ســطح مزرع ــرد )مجمــوع 1 و 2( مناف ــش عملک ــا و افزای ــی در هزینه ه جوی
ــای  ــده از 9 دالر )آفریق ــزارش ش ــه گ ــوالت تراریخت ــت محص ــی از کش ــه ناش ــطح مزرع ــع س مناف
 )Brookes and Barfoot, 2018( ــت ــاوت اس ــه( متف ــار )پاراگوئ ــر هکت ــا 317.5 دالر در ه ــی( ت جنوب
ــا 2016 مجمــوع منافــع اقتصــادی ســطح مزرعــه ناشــی از کشــت ســویای  بیــن ســالهای 1396 ت
ــارد  ــا 25.626 میلی ــر ب ــه ترتیــب براب ــه ب ــکا، آرژانتیــن و پاراگوئ ــه گایفوســیت در آمری متحمــل ب
 Qaim and Traxler, 2005;( ــرآورد شــده اســت ــارد دالر ب ــارد دالر و 1.636 میلی دالر، 19.065 میلی
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال Trigo and Cap, 2003; Marra et al., 2002; Johnson and Storm, 2006( . ای

هزینــه اضافــی بــذر تراریختــه )هزینــه فنــاوری( تامیــن شــده از ســوی کمپانــی هــای چنــد ملیتــی 
ــوری  ــه کش ــت. چنانچ ــه اس ــرار گرفت ــبه ق ــورد محاس ــز م ــار( نی ــر هکت ــا 60 دالر در ه ــن 9 ت )بی
ــمت  ــه س ــد ب ــدار می توان ــن مق ــد ای ــد کن ــازش را تولی ــورد نی ــه م ــذر تراریخت ــد ب ــودش بتوان خ
ــم بیشــتر می شــود. ســود ناشــی از  ــه بازه ــع ســطح مزرع ــن صــورت مناف ــد. در ای ــل کن ــر می صف
ــوده اســت  ــر اســاس یــک گــزارش معتبــر متا آنالیــز 68.2 درصــد ب کشــت محصــوالت تراریختــه ب

.)Klumper and Qaim, 2014(
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ــادی  ــود اقتص ــا 2016 س ــالهای 1996 ت ــن س بی
ــرآورد شــده  ــارد دالر ب ــه 186.1 میلی ســطح مزرع
ــی  ــود ناش ــد از س ــان 65 درص ــن می ــت. از ای اس
ــه  ــی از صرف ــرد و 35 درصدناش ــش عملک از افزای
 Brooks and( بــوده اســت جویــی در هزینه هــا 
ــه  ــوالت تراریخت ــذر محص Barfoot, 2018(. ارزش ب

ــارد دالر  ــی 17 میلی ــازار جهان ــادل در ب ــورد تب م
 ISAAA,( در ســال 2017 تخمیــن زده شــده اســت
2017(. ارزش محصــول نهایــی تراریختــه تولیــد 

شــده بیــش از 200 میلیــارد دالر در ســال تخمیــن 
می شــود.  زده 

ــه از  ــوالت تراریخت ــاالی محص ــرش ب ــزان پذی می
ــی  ــل بازده ــه دلی ــکا ب ــاورزان در امری ــوی کش س
ــت  ــوده اس ــوالت ب ــن محص ــاالی ای ــادی ب اقتص

.)Fernandez and McBride, 2002(
ســرانه زمیــن کشــاورزی از 0.44 هکتــار در 
ــال 2025  ــار در س ــه 0.17 هکت ــال 1960 ب س
 .)The Statistics Portal, 2018( می رســد 
تراریختــه  محصــوالت  از  اســتفاده  بنابرایــن 
همچــون ســایر فنــاوری هــای نویــن بــرای 

افزایــش تولیــد ضــروری خواهــد بــود.

  

  درصد افزايش  91  90  89  88  87  86  85  84  سال
ارزش دالري واردات 
  533  12,8  8,2  7,6  7,1  7,8  4,1  3,9  2,4  محصوالت اساسي

  511  13,8  9,5  8,9  8,1  8,5  4,8  4,3  2,7 ارزش دالري واردات غذا
  26,73  53,5  61,8  64,4  55,3  56,0  48,4  41,7  39,2 ارزش دالري كل واردات

میزان افزایش وابستگی غذایی کشور طی سال های 1384 تا 1391 جدول 3

امنیت غذایی در گرو افزایش تولید ملی و کاهش وابستگی
کشــورهای تولیدکننــده محصــوالت پربــازده تراریختــه بــا افزایــش تــوان رقابــت، 
توانســته اند امنیــت غذایــی ســایر کشــورها را در دســت بگیرنــد. امنیــت غذایــی 
ــک  ــر ی ــای اخی ــال تحریم ه ــد از اعم ــژه بع ــه وی ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
جانبــه آمریــکا، و بــه ویــژه تحریم هــای بانکــی بــه شــکل خطرناکــی بــه واردات 
ــام اساســی کشــاورزی در  ــد اق ــوان تولی وابســته اســت کــه دلیــل آن عــدم ت

داخــل و مقــرون بــه صرفــه بــودن تولیــدات تراریختــه خارجــی اســت.
پنــج تــا شــش قلــم از ده قلــم اصلــی واردات کشــور را محصــوالت کشــاورزی و 
زراعــی بــه خــود اختصــاص داده انــد. صنعــت مرغــداری نیــز کامــا بــه واردات 
کنجالــه ســویا و ذرت وابســته اســت کــه ایــن محصــوالت وارداتــی تراریختــه 
ــه  ــد. مقایس ــکیل می دهن ــور را تش ــرورش طی ــه پ ــد هزین ــوده و 85 درص ب
میــزان افزایــش کل واردات کشــور از ســال 1384 تــا 1391 و میــزان افزایــش 
واردات غــذا در همیــن دوره نشــان دهنده شــرایط بحرانــی و فزاینــده وابســتگی 
غذایــی کشــور اســت. در حالــی کــه کل واردات کشــور در ایــن مــدت بــا 27 
ــه 53.5 میلیــارد دالر رســیده اســت،  درصــد افزایــش از 39.2 میلیــارد دالر ب
ــه 13.8  ــارد دالر ب ــا بیــش از 500 درصــد افزایــش از 2.7 میلی واردات غــذا ب
ــواد  ــدار واردات م ــن مق ــارد دالر رســیده اســت. حــدود 93 درصــد از ای میلی
ــن  ــدول3( ای ــت. )ج ــته اس ــاص داش ــی اختص ــوالت اساس ــه محص ــی ب غذای

شــرایط بــه لحــاظ امنیــت غذایــی بســیار هشــدار دهنــده اســت.
 ایــن در حالــی اســت کــه می تــوان بــا اســتفاده از زیســت فنــاوری و مهندســی 
ــود  ــه خ ــم واردات را ب ــم عظی ــه حج ــوالت را ک ــن محص ــی از ای ــک بخش ژنتی

اختصــاص داده انــد در کشــور تولیــد کــرد و وابســتگی را کاهــش داد. 
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شبهه هفتم: 

گفته شده بخش قابل توجهی از برنج های موجود در بازار از ارقام تراریخته است )کرمی، 1394(.

پاسخ شبهه
ایــن ادعــا صرفــا بــه نقــل از مقالــه پوســتری یــک دانشــجو کــه در یــک همایــش 
ارائــه شــده، مطــرح شــده اســت. مســئوالن وزارت بهداشــت )قاضی زاده هاشــمی، 
ــتی  ــی زیس ــی ایمن ــع مل ــک زاده، 1395( و مرج ــد، 1394؛ مل 1395؛ دینارون
)قره یاضــی الــف و ب، 1394( کــه دو نهــاد رســمی و معتبــر دربــاره ســامت و 
ــه عمــل  ــه آزمایش هــای ب ــا اســتناد ب ایمنــی محصــوالت تراریختــه هســتند، ب

آمــده بــه طــور مکــرر ایــن شــایعه را تکذیــب کرده انــد )تصویــر 20(.
ــر  ــد، رییــس وقــت ســازمان غــذا و دارو، ضمــن تأکیــد ب دکتــر رســول دینارون
ــد: ایــن موضــوع  ــاره ایــن شــایعه می گوی اســتفاده از محصــوالت تراریختــه درب
ــدارد و یــک درصــد برنج هــا هــم تراریختــه نیســت. وی تاکیــد کــرد  صحــت ن
ــازار  ــذا و دارو وارد ب ــازمان غ ــد س ــازه و تأیی ــدون اج ــی ب ــچ محصول ــه هی ک

نمی شــود )دینارونــد، 1394(.

ضمــن  نیــز  زیســتی  ایمنــی  ملــی  مرجــع 
تاکیــد بــر ضــرورت اســتفاده از محصــوالت 
تراریختــه، از جملــه عــزم جــدی دولــت مبنــی 
اعــام  تراریختــه،  برنــج  انبــوه  تولیــد  بــر 
ــه  ــی ک ــج داخل ــد برن ــد تولی ــرد: 47 درص ک
ــوع  ــی از ن ــج داخل ــد برن ــچ، کاش 70 درص هی
ــوالت  ــوع محص ــن ن ــون ای ــود، چ ــه ب تراریخت
ــموم  ــه س ــازی ب ــود نی ــد خ ــل تولی در مراح
ســالم ترند  و  ندارنــد  شــیمیایی  حشــره کش 
و محیــط زیســت بهتــری را هــم بــرای مــا بــه 
ــف، 1394(.  ــی ال ــد )قره یاض ــان می آورن ارمغ
بــه  گفــت  می تــوان  کامــل  اطمینــان  بــا 
ــه،  ــج تراریخت ــام برن ــدد ارق ــای متع ــم مزای رغ
ــج تراریختــه موجــود  حتــی یــک درصــد از برن
تراریختــه نیســت  بــازار مصــرف کشــور  در 
ــاد  ــرم جه ــر محت ــی ب، 1394(. وزی )قره یاض
ــئولین  ــا مس ــی ب ــی مکاتبات ــز ط ــاورزی نی کش
ــه در حــال حاضــر  ــد ک ــام می کن ــف اع مختل
ــور  ــه ای در کش ــول تراریخت ــوع محص ــچ ن هی
بــه تولیــد انبــوه نرســیده اســت )حجتــی، 

. )1397
 اســتاد راهنمــای دانشــجو و معــاون پژوهشــی 
ــر  ــما ب ــی رس ــی نامه های ــان ط ــگاه گی دانش
یــاد شــده  دانشــجوی  پوســتر  کاســتی های 
تاکیــد کــرده و نتایــج را ناقــص اعــام کــرده و 
ــب  ــری مناس ــه گی ــش و نتیج ــرار آزمای ــر تک ب

ــر 21(.  ــد )تصوی ــد کردن تاکی
 در جــای دیگــری فــرد مدعــی بــا اســتناد بــه 
ــر  ــی معتب ــریه علم ــک نش ــت ی ــتباه برداش اش
معــاون  خلقانــی  جعفــر  دکتــر  ســخنان  از 
ــر  ــکندری وزی ــا اس ــدس محمدرض ــت مهن وق
ــا  ــاد کشــاورزی در ســال 1384 ادع ــت جه وق تکذیب مراجع رسمی درباره وجود برنج ترایخته تصویر 20

یــران ر ا زا ریختــه در بــا برنــج ترا
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1.3 میلیــون هکتــار  از  می کنــد کــه بیــش 
از اراضــی برنــج کشــور زیــر کشــت برنــج 
تراریختــه اســت. ایــن درحالــی اســت کــه 
ــه  ــج غیرترایخت ــر کشــت برن مجمــوع ســطح زی
در سراســر کشــور هیچــگاه بــه 600 هــزار 
ــه  ــود اینک ــا وج ــت. ب ــیده اس ــم نرس ــار ه هکت
ــوی  ــوری از س ــورت حض ــه ص ــوع ب ــن موض ای
مســئولین کشــور بــه آقــای کرمــی اعــام 
ــه کلیــپ  ــا و تهی ــن ادع شــده اســت، تکــرار ای
مجــازی  فضــای  در  آن  پرهزینــه  پخــش  و 
محــل ســوال جــدی اســت. متاســفانه نامبــرده 
ــد  ــا تولی ــی، ب ــای پیاپ ــه ه ــود تکذیبی ــا وج ب
فضــای  در  آن  انتشــار  و  متعــدد  کلیپ هــای 
ــج  ــودن برن ــه ب ــر تراریخت ــان ب ــازی همچن مج

نامه های استاد راهنمای دانشجو  و معاون پژوهشی دانشگاه گیالن درباره رد ادعای تراریخته بودن برنج های بازارتصویر 21

ادعای مجعول درباره کشت برنج تراریخته در سال 1394 )کانال تلگرامی بنیاد ملی سبک زندگی سالم( تصویر 22

ــا  ــه ب ــت«. وی در مصاحب ــه اس ــک فاجع ــن ی ــه »ای ــا می کندک ــر آن ادع ــاوه ب ــرده و ع ــد ک ــی تاکی ــی و واردات ــای ایران ه
ــا انتشــار  عصــر ایــران بــر عــزم خــود در ایجــاد وحشــت در بیــن مــردم اذعــان می کنــد )کرمــی، 1395(. در جایــی دیگــر ب
ــرده اســت،  ــه در ســطحی محــدود ک ــج تراریخت ــه کشــت برن ــدام ب ــه در ســال 1384 اق ــه کاری ک ــر شــالیکار تراریخت تصاوی
ادعــا می کنــد کشــت برنــج تراریختــه در ایــران در ســال 1394 صــورت گرفتــه اســت )تصویــر 22(. بــه نظــر می رســد ایــن 
ــوع  ــا ایــن ن ــا هــدف تشــویش اذهــان عمومــی انجــام شــده اســت. انگیــزه عــدم برخــورد متولیــان قضایــی ب جعــل اســناد، ب

ــت.  ــوم اس ــان نامعل ــه همچن ــراب در جامع ــاد اضط ایج

جعلی

jکذب
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شبهه هشتم:

ادعــا شــده تولیــد محصــوالت تراریختــه، صــادرات کشــاورزی را کاهــش می دهــد )اســکندری، 1385؛ حافظــی، 
1395؛ ســامت نیــوز، 1394(.

ایــن ادعــا بــه طــور مکــرر مطــرح می شــود کــه در 
ــه در کشــور،  صــورت کشــت محصــوالت تراریخت
اغلــب کشــورها و ســازمان هاي بین المللــي ایــران 
ــوالت  ــد محص ــورهاي تولیدکنن ــت کش را در لیس
ــه در  ــد داد ک ــرار خواهن ــه ق ــاورزي تراریخت کش
ــا  ــاورزي ب ــوالت کش ــادرات محص ــه آن ص نتیج
ــع  ــادی مواجــه شــده و در واق ــای زی محدودیت ه
یکــي از مزیت هــاي اصلــي کشــور در امــر تولیــد 
ــرد. ــرار می گی و صــادرات در معــرض مخاطــره ق

پاسخ شبهه
 ایــن ادعــا فاقــد مبنــا اســت و مســتندی نــدارد. 
اگــر ادعــاي فــوق درســت باشــد، کافــي اســت 
ــردازي  ــاي نظریه پ ــه ج ــر ب ــن ام ــان ای مدعی
ــي از  ــه یک ــد ک ــاره بفرماین ــورد اش ــک م ــه ی ب
ــه  ــوالت تراریخت ــده محص ــورهاي تولیدکنن کش

اروپــا در ســال 2014 بیــش از 33 میلیــون تــن ســویای تراریختــه از کشــورهای تولیدکننــده ایــن 
.)EuropaBio,2018( محصــول وارد کــرده اســت

تصویر 24

درات بــر صا ثیــر  تأ
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ایــن  بــه واســطه داشــتن و بــه کارگیــري 
ــوق شــده  ــي از مشــکات ف ــار یک ــاوري دچ فن
اســت. بــه عکــس، قــرار گرفتــن نــام ایــران بــه 
ــاوري  ــب فن ــورهاي صاح ــي از کش ــوان یک عن
ــورهاي  ــگاه کش ــد باش ــک )مانن ــي ژنتی مهندس
هســته اي یــا فضایــي و...( افتخــاري ملــي و 
ــوالت  ــادرات محص ــد و ص ــق تولی ــب رون موج
ــاالت  ــه ای ــرای نمون ــود. ب ــد ب ــاورزی خواه کش
تولیدکننــده  بزرگ تریــن  امریــکا  متحــده 
محصــوالت  و  اســت  تراریختــه  محصــوالت 
کشــاورزی خــود را بــه اغلــب کشــورهای جهــان 

صــادر می کنــد )تصویــر23 و 24(. 
و  پاراگوئــه  آرژانتیــن،  برزیــل،  کشــورهای 
ــورهای  ــن کش ــر بزرگتری ــال حاض ــادا در ح کان
ــس از  ــه پ ــوالت تراریخت ــده محص ــد کنن تولی
ــده،  ــاد ش ــای ی ــاف ادع ــتند. برخ ــادا هس کان
محصــوالت  صــادرات  در  خللــی  تنهــا  نــه 
ــه  ــده بلک ــاد نش ــورها ایج ــن کش ــاورزی ای کش
ــوراک دام  ــدگان خ ــادر کنن ــن ص ــه بزرگتری ب
ــدل  ــان مب ــه جه ــی تراریخت ــای روغن و دانه ه
ــود  ــای خ ــتر نیازه ــز بیش ــران نی ــده اند. ای ش
بــه روغــن نباتــی و خــوراک دام از همیــن 

می کنــد. وارد  کشــورها 

پنج بازار صادرات محصوالت کشاورزی امریکا که عمده آن را محصوالت تراریخته تشکیل می دهد نمودار 6

رشد صادرات پنبه هند بعد از کشت پنبه تراریخته. نمودار 1
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شبهه نهم: 

بــا انتشــار تصویــری از صفحــه پرســش های متــداول وب ســایت ســازمان جهانــی بهداشــت و تحریــف مطالــب آن 
ادعــا شــده ســازمان جهانــی بهداشــت در ســامت محصــوالت تراریختــه اظهــار تردیــد کــرده اســت )جــزوه توزیــع 

شــده بیــن نماینــدگان از ســوی انجمــن غیــر علمــی ارگانیــک ایــران(.
پاسخ شبهه

ــح بودجــه  ــب لوای در مناســبت های مختلــف تقنینــی ماننــد بررســی و تصوی
ــال شــده  ــراد مشــخص در مجلــس شــورای اســامی فع ســنواتی، برخــی اف
ــی  ــار هــم م ــی را در زونکــن هــای فاخــر کن ــدون مبنای ــب رنگــی ب و مطال
ــم  ــدگان فراه ــرای نماین ــتندات« ب ــه »مس ــوند ک ــی می ش ــد و مدع چینن
ــوی  ــده از س ــه ش ــتندات ارائ ــاح مس ــه اصط ــن ب ــی از ای ــد. در یک کرده ان
انجمــن ارگانیــک تصویــری جعلــی بــا ترجمــه ای غلــط از صفحــه پرســش و 
پاســخ ســازمان جهانــی بهداشــت نقــل شــده و جماتــی بــه آن اضافــه شــده 
ــا  ــدارد! ب ــود ن ــت وج ــی بهداش ــازمان جهان ــه س ــوال در بیانی ــه اص ــت ک اس
ترجمــه اشــتباه و جعــل و اضافــه کــردن عبــارات بــه متــن ســازمان جهانــی 
ــه مخاطــب  ــازمان ب ــن س ــری از ای ــر دیگ ــده اســت نظ ــاش ش بهداشــت ت
القــا شــود. در ایــن ترجمــه آورده شــده اســت: »محصــوالت دستکاری شــده 
ــه  ــد و »ب ــامت را گذرانده ان ــی س ــل ارزیاب ــازار مراح ــود در ب ــی موج ژنتیک

ــرای ســامت انســان  احتمــال زیــاد« خطــری ب
ــر 25(. ــد« )تصوی ندارن

عبــارت ذیــل پرســش هشــتم ایــن صفحــه 
دربــاره ایمنــی و ســامت محصــوالت تراریختــه 

ــده اســت: ــن صــورت آم ــه ای ب
GM foods currently available on the 
international market have passed safety 
assessments and are not likely to present risks 
for human health.

ــارت  ــا عب ــارت not likely ب ــه، عب ــن جمل در ای
ــی  ــاد« ترجمــه شــده و عبارات ــه احتمــال زی »ب
ــال  ــده اســت. ح ــزوده ش ــور اف ــه مذک ــه جمل ب

تصویر 25 تصویری که در آن متن سازمان جهانی بهداشت درباره محصوالت تراریخته از سوی سوداگران ارگانیک تقلبی تحریف شده است.

صفحه پرسش و پاسخ سازمان جهانی بهداشت درباره سالمت محصوالت تراریخته تصویر 26

نــی بهداشــت ن جها زما ول ســا پرســش هــای متــدا

جعلی
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آنکــه کلمــه likely در جملــه مثبــت، بــه معنــای 
ــه  ــی ک ــه هنگام ــن کلم ــت و همی ــال اس احتم
ــای  ــه معن ــی رود ب ــه کار م ــی ب ــه منف در جمل
ــه  ــن ترجم ــال اســت. بنابرای ــود احتم ــدم وج ع
ــی بهداشــت ایــن  ــه ســازمان جهان صحیــح جمل
ــازار  اســت: »محصــوالت تراریختــه موجــود در ب
و  گذرانده انــد  را  ســامت  ارزیابــی  مراحــل 
ریســکی بــرای ســامت انســان ندارنــد.« در 
ــده  ــت آم ــی بهداش ــازمان جهان ــن س ــه مت ادام
اســت: »بــه عــاوه، در نتیجــه مصــرف عمومــی 
ــد  ــورد تأیی ــه م ــورهایی ک ــا در کش ــن غذاه ای
قــرار گرفته انــد هیــچ تأثیــری بــر ســامت 
ــر 26(.  ــت« )تصوی ــده اس ــاهده نش ــان مش انس
ــن  ــده، ای ــاد ش ــت ی ــن نادرس ــم مت ــا مترج ام
ــت  ــی بهداش ــازمان جهان ــه س ــز ب ــه را نی جمل
ــازمان  ــت: »س ــی اس ــه جعل ــد ک ــبت می ده نس
ــه  ــوالت تراریخت ــط محص ــت فق ــی بهداش جهان
موجــود در بــازار را بــه لحــاظ بهداشــتی تاییــد 
بــه هــر دلیــل  می کنــد و محصوالتــی کــه 
از بــازار جمــع شــده اند یــا خواهنــد شــد را 

تاییــد و تضمیــن نمی کنــد«!

ــازمان  ــان س ــه درخش ــن بیانی ــی در مت ــه اضاف ــن جمل ــه ای ــارغ از اینک ف
ــود  ــه وج ــوالت تراریخت ــامتی محص ــد س ــورد تایی ــت در م ــی بهداش جهان
ــد  ــش از 88 درص ــه بی ــت ک ــد اس ــز مفی ــه نی ــن نکت ــه ای ــه ب ــدارد، توج ن
ــه علــف کــش گایفوســیت هســتند  محصــوالت تراریختــه امــروز متحمــل ب
ــن  ــود. بنابرای ــده ب ــرطانزا خوان ــن س ــش از ای ــرد آن را پی ــن ف ــه همی ک
حتــی محصــوالت تراریختــه مــورد تاییــد ســازمان جهانــی بهداشــت 
ــرار دارد.  ــوداگر ق ــا س ــراس و ی ــاوری ه ــان فن ــت جری ــورد مخالف ــز م نی
ــداول  ــوال مت ــه 20 س ــخ ب ــن از پاس ــیار روش ــای بس ــر فرازه ــوی دیگ از س
ــان  ــود دارد نش ــه وج ــن بیانی ــه در همی ــه ک ــوالت تراریخت ــورد محص در م
دهنــده تاییــد تــام و تمــام ایــن محصــوالت و حتــی برتــری دادن آنهــا بــه 
محصــوالت غیرتراریختــه اســت. بــرای مثــال در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــاوت از  ــا روشــی متف ــک ب ــاي ناشــی از مهندســی ژنتی ــا ســامت غذاه »آی
ســامتی غذاهــاي دیگــر مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد؟« ســازمان جهانــی 
ــی  ــراي ارزیاب ــژه اي ب ــتمهاي وی ــه: »سیس ــد ک ــی کن ــام م ــت اع بهداش
موجــودات تراریختــه و غذاهــاي ناشــی از مهندســی ژنتیــک از جنبــه هــاي 
ســامتی انســان و محیــط زیســت طراحــی شــده اند. معمــوالً ارزیابــی هــاي 
ــاوت  ــن تف ــود.« بنابرای ــام نمی ش ــوم انج ــاي مرس ــورد غذاه ــابهی در م مش
عمــده اي بیــن ارزیابــی ایــن دو دســته از غذاهــا قبــل از بازاررســانی آنهــا 
ــرای اطــاع کامــل دیدگاه هــای  وجــود دارد. خواننــدگان فهیــم می تواننــد ب
ســازمان جهانــی بهداشــت در مــورد محصــوالت تراریختــه بــه پایــگاه 

ــد.20 ــه کنن ــازمان مراجع ــن س ــمی ای رس
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شبهه دهم: 

ادعــا شــده در موش هایــی کــه از محصــوالت تراریختــه تغذیــه کرده انــد افزایــش مــرگ و میــر 
.)Ermakova, 2006( مشاهده شــده اســت

بــا انتشــار تصویــری از چنــد نــوزاد مــوش غیرعــادی بــه اســتناد یــک گــزارش 
مقدماتــی منتشــر نشــده )Ermakova, 2006(، ادعــا شــده اســت نــوزادان 
ــه شــوند دچــار بیمــاری  و مــرگ و  ــه تغذی ــی کــه از ســویای تراریخت موش های

میــر می شــوند.

پاسخ شبهه
ادعاهــای ایــن خانــم روس در هیــچ یــک از 
ــر علمــی پژوهشــی منتشــر نشــده  مجــات معتب
ــت  ــن دس ــی از ای ــت ادعاهای ــی اس ــت. بدیه اس
در فضــای مجــازی و رســانه های داوری نشــده 
غیــر علمــی بــه فراوانــی وجــود دارنــد. بــا توجــه 
ــه در مجــات  ــه عــدم توفیــق او در انتشــار مقال ب
معتبــر علمــی، ناگزیــر او بــه ارائــه در کنفرانس هــا 
جرایــد  و  روزنامه هــا  در  ادعاهایــش  انتشــار  و 
 )Ermakova, 2006; Ermakova, 2007( بســنده کرد
زیســت فناوری  دانشــمندان  وجــود،  ایــن  بــا 
پاســخ های جامعــی بــه ایــن ادعــا ارائــه کرده انــد 
 Nature معتبــر  پاســخ ها در مجلــه  ایــن  کــه 
 Marshall,( ــت ــده اس ــر ش Biotechnology منتش

)تصویــر 27(.   )2007

ــاالت  ــه مق ــی ک ــد ارزیاب ــه فراین ــه اینک از جمل

پاسخ دانشمندان جهان به ادعای مجعول ارماکوا که در مجله نیچر بیوتکنولوژی منتشر شده است. تصویر 27

) کــوا رما لــه ا یــش مــرگ و میــر )مقا فزا یــی و ا زا نا

دریچه علم38



ــاره ادعاهــای وی طــی  علمــی طــی می کننــد درب
نشــده و روش نمونه گیــری آمــاری رعایــت نشــده 
اســت. مدتــی بعــد معلــوم شــد کــه شــرکتی کــه 
در همــان گــزارش منتشــر نشــده و مقدماتــی ادعــا 
شــده اســت ســویای تراریختــه متعلق به آن اســت 
ــویایی  ــن س ــا چنی ــد( اساس ــرکت ADM هلن )ش
ارائــه نمی کنــد!. همچنیــن پیــش از مطالعــه 
ــان از  ــرای اطمین ــات الزم ب ــا آزمایش روی موش ه
ــا وجــود  ــه اســت. ب ســامتی آنهــا صــورت نگرفت
ــا  ــر باره ــی غیرمعتب ــایت های اینترنت ــه در س اینک
ــرف  ــر مص ــات در اث ــر حیوان ــرگ و می ــای م ادع
محصــوالت تراریختــه ذکــر شــده اســت امــا 
چنیــن مــرگ و میــری در طــی بیســت ســال کــه 
ــوالت  ــانی محص ــی و انس ــرف دام ــد و مص از تولی
ــا در  ــده و تنه ــاهده نش ــذرد مش ــه می گ تراریخت
ــا  ــت. صده ــده اس ــا ش ــته هایی ادع ــن نوش چنی
مطالعــه منتشــر شــده در مجــات معتبــر علمــی 

ــی  ــا ســامت همچــون ســازمان جهان و گزارش هــای مجامــع رســمی مرتبــط ب
ــر عــدم وجــود  بهداشــت و ســازمان های غــذا و داروی منطقــه ای و ملــی نیــز ب
چنیــن عوارضــی تأکیــد دارنــد. بــرای مثــال بــه مقالــه افــراز و همــکاران )1387( 
در مــورد تغذیــه جوجــه هــای گوشــتی )از یــک روزگــی تــا پایــان عمــر( بــا برنج 
تراریختــه ایرانــی مراجعــه کنیــد. اخیــرا مرکــز تحقیقــات ســامت و ایمنــی غــذا 
وابســته بــه  دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید صدوقــی یــزد 
مــرور جامعــی را بــر کلیــه تحقیقــات بیــن المللــی منتشــر شــده در جهــان در 
ــرده  ــه را منتشــر ک ــج تراریخت ــه ای برن ــی و ســامت تغذی ــی ایمن ــورد ارزیاب م
اســت. در جــدول 1 ایــن جمعبنــدی 43 مقالــه معتبــر علمــی پژوهشــی داوری 
ــد  ــات آزمایشــگاهی مانن ــه حیوان ــر تغذی ــورد تاثی شــده از سراســر جهــان در م
رت و مــوش و قورباغــه و همچنیــن حیوانــات عالــی تــر ماننــد خــوک، طیــور و 
ــات ماننــد ســامت عمومــی،  ــر جنبــه هــای مختلــف ســامت حیوان میمــون ب
خــون، بافــت، عملکــرد تولیــد مثلــی، میکــروب شناســی، ایمنــی شناســی، ادرار، 
آلــرژی زایــی، اســید چــرب و آنزیــم مدفوعــی ارائــه شــده اســت. در تمــام ایــن 
43 مقالــه کــه نویســندگان آن هــا از 5 قــاره جهــان از جملــه ایرانیــان هســتند 
ــده  ــدن دی ــمی در ب ــوب و س ــر نامطل ــد: »اث ــه می کن ــب توج ــه جل ــک جمل ی

نشــد« )حاجــی محمــدی و همــکاران، 1395(.
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شبهه یازدهم: 

ــه مشــاهده شــده اســت )Wang et al., 2015(. تــاش  ــج تراریخت ــی در برن ــن بی.ت ــده پروتئی ادعــا شــده باقیمان
ــه کار گیــری آن در اصــاح محصــوالت  ــه عنــوان »ســمی مهلــک« معرفــی شــود کــه ب شــده پروتئیــن بی.تــی ب

ــنیم د، 1396(. ــزاری تس ــد )خبرگ ــل می کن ــم« تبدی ــد س ــک تولی ــای بیولوژی ــه »کارخانه ه ــا را ب ــی، آنه زراع

بــه  انجمــن صنفــی تجــاری موســوم  یــک 
ــن  ــر پایی ــا انتشــار تصوی ــک« ب »انجمــن ارگانی
ــد  ــاش می کن ــر 28( ت ــودار )تصوی ــک نم از ی
ــه ژن  ــی ک ــن بی ت ــه اوال پروتئی ــد ک ــا کن الق
ــک  ــه ی ــت ب ــه آف ــت ب ــاد مقاوم ــرای ایج آن ب
ــده  ــل ش ــی منتق ــه ایران ــام تراریخت ــوع از ارق ن
اســت، ســمی و زیانبــار اســت و ثانیــا بــه غــذای 

ــود.  ــل می ش ــده منتق ــرف کنن مص
شبهه  پاسخ 

ــوی  ــه نح ــی ب ــه ایران ــج تراریخت ــه برن اول اینک
مهندســی شــده اســت کــه نــه پروتئیــن بی.تــی 

دکتر رسول دیناروند، 
معاون غذا و داروی وزارت 

بهداشت در دولت های 
نهم و یازدهم:   تا کنون 

هیچ عوارض سوء مصرف 
پروتئین Cry1Ab یا Bt در 

جهان ثبت نشده است.

تصویر 28

, ,

Bt تصویر به کار رفته برای ادعای نادرست انجمن غیر علمی ارگانیک درباره برنج

ریختــه ترا برنــج  در  تــی  بی. پروتئیــن 

و نــه هیــچ پروتئیــن خارجــی دیگــری در دانــه آن 
 .)Ghareyazie et al., 1997( ــد ــته باش ــود نداش وج
ــگان  ــره نخب ــه ده نف ــزارش کمیت ــاس گ ــر اس ب
ــه در  از ســه انجمــن علمــی برجســته کشــور ک
ــج  ــه برن ــان دان ــد، می ــکیل ش ــال 1381 تش س
ــد  ــی وال ــارم موالی ــج ط ــی و برن ــه ایران تراریخت
)ملبوبــی  اســت  برقــرار  کامــل  این همانــی 
و همــکاران، 1384(. ایــن برنــج بــه نحــوی 
مهندســی شــده اســت کــه پروتئیــن یــاد شــده 
ــاقه  ــرگ و س ــی ب ــبز آن یعن ــت س ــا در باف تنه
ــی  ــده ایران ــاح ش ــم اص ــن رق ــود. ای ــد ش تولی

جعلی
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ایمنــی زیســتی الزمــه  مراحــل آزمون هــای 
ــت. 21 ــرده اس ــی ک ــوز را ط ــذ مج اخ

بی.تــی یــک پروتئیــن ضــد آفــت محســوب 
ــل  ــه دلی ــتانداران ب ــدن پس ــه در ب ــود ک می ش
ــد.  ــل نمی کن ــای آن عم ــود گیرنده ه ــدم وج ع
بنابرایــن آنچــه بــرای یــک حشــره ســم محســوب 
می شــود در مــورد انســان یــک پروتییــن مفیــد 
اســت. همچنیــن بی تــی یــک آفت کــش طبیعــی 
ــه  ــل ب ــک اصی ــاورزی ارگانی ــه در کش ــت ک اس
ــه در  ــی ک ــدار بی ت ــور اســتفاده می شــود. مق وف
ــود  ــد می ش ــی تولی ــه ایران ــج تراریخت ــاقه برن س
ــط  ــده توس ــرف ش ــی مص ــر از بی ت ــیار کمت بس
ــب اینکــه  ــت اســت. جال ــا اصال ارگانیــک کاران ب
در کشــت ارگانیــک از باکتــری زنــده بی تــی 
میدانــی  تحقیقــات  در  و  می شــود  اســتفاده 
ــده آن  ــه باقیمان ــت ک ــده اس ــن ش ــدد روش متع
ــخاص  ــزاق اش ــود دارد و در ب ــول وج در محص
ــت  ــم یاف ــک ه ــزارع ارگانی ســاکن در اطــراف م

 .)Glare, 2000( ــت ــده اس ش
ویژگــی دیگــر برنــج تراریختــه ایرانــی ایــن 
ــچ  ــه هی ــت آن ب ــرای کاش ــوال ب ــه اص ــت ک اس
ــت و  ــاز نیس ــیمیایی نی ــش ش ــم آفت ک ــوع س ن
ــه  ــدون هیــچ گون ــی ســالم و ب ــد محصول می توان
باقیمانــده ســموم شــیمیایی خطرنــاک و یــا 
ــه  ــردم ارائ ــه م ــر ب ــاک ت ــی خطرن ســموم طبیع
کنــد. بــه همیــن صــورت پنبــه تراریختــه بی.تــی 
نیــز مقــاوم بــه آفــات و بی نیــاز از مصــرف 
ســموم خطرنــاک کنونــی اســت. در نتیجــه 
اســتفاده از ایــن دو، عــاوه بــر محصول بیشــتر و 
کم هزینه تــر، محیط زیســتی ســالم تر خواهیــم 
داشــت و جانــوران مفیــد و دشــمنان آفــات نیــز 

ــد. ــدا می کنن ــات پی ــموم نج ــد س از گزن
 صدهــا مقالــه معتبــر علمــی ایمنــی و ســامتی 
بــی تــی را بــرای انســان و مهــره دارانــی ماننــد 
مــوش و خرگــوش تاییــد کــرده انــد. بــرای 

ــد.  ــدول 4 را ببینی ــال ج مث

اثرات مصرف انواع برنج تراریخته روي سالمت مدل هاي حیوانی در کلیه تحقیقات بین المللی منتشر جدول 4
شده در جهان )حاجی محمدی و همکاران، 5931(
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ــای . 1 ــی از نوآوری ه ــت حقوق ــی، حمای ــدی معل ــا و مه ــعید حبیب ــی ر.ک: س ــت فناوری هراس ــای زیس ــی و روش ه ــه مبان ــع ب راج
ــص326ـ307. ــمت، ص ــارات س ــت فناوری، انتش زیس

کمیتــه ای بــرای ایــن منظــور در ســال 1974 در امریــکا تشــکیل شــد و مصــوب شــد بــا برگــزاری کنفرانســی جهانــی در ســال 1975 . 2
ــی کــه ابعــاد مســئله روشــن  ــا زمان ــن حــوزه را ت خطــرات بالقــوه ژنتیــک اعــام و از دانشــمندان خواســته شــود پژوهــش در ای
شــود متوقــف ســازند. پــس از گذشــت ســال ها و آشــکار شــدن حقایــق، برخــی دانشــمندان غربــی نســبت بــه آســیب های ناشــی 
ــا عنــوان حمایــت حقوقــی از  ــه کتــاب ضمیمــه ایــن نامــه ب ــرای اطاعــات بیشــتر ب ــد. ب ــراز عصبانیــت کردن از ایــن کنفرانــس اب

ــود. ــه ش ــه 324ـ323 مراجع ــاوری، صفح ــت فن ــای زیس نوآوری ه
3. www.khabaronline.ir/news/481635

4. Nüsslein-Volhard

5. American Jewish World Service

6. Global Greengrants Fund

7. Compassion International

8. Population Services International

9. Bill and Melinda Gates Foundation

ــه، در . 10 ــال 2002 فرانس ــاب س ــن کت ــزرگ«، پرفروش تری ــاب »دروغ ب ــنده کت ــگار و نویس ــان، روزنامه ن ــری میس ــخنرانی تی ر.ک: س
ــل دسترســی در: ــه 11ســپتامبر« در دانشــگاه تهــران. قاب ــد از حادث ــکا بع نشســت »بررســی تحــوالت آمری

<farsnews.com/newstext.php?nn=8908181445>, accessed Jul 2018.

11. ECHELON

12. The Asilomar Conference on   Recombinant DNA

 مقــام معظــم رهبــری در دیــدار اســاتید دانشــگاه ها می فرمایــد: »یــک رکــن مهــم ایــن ایســتادگی، علــم اســت... ایــن دانشــگاه . 13
بــود کــه بــه ملــت ایــران کمــک کــرد تــا بتوانــد عــزت نفــس خــودش را حفــظ کنــد، آبــروی خــودش را حفــظ کنــد و در مقابــل 
ــود.«  ــد ب ــل نخواه ــت و غاف ــل نیس ــی غاف ــز قدرت افزائ ــن مرک ــا از ای ــمن م ــد. ... دش ــپر کن ــینه س ــمنان س ــی دش زیاده خواه
)02/06/1390( »یکــي از اســتراتژي هــاي نظــام ســلطه ایــن اســت کــه نگذارنــد کشــورهاي تحــت ســلطه داراي علــم شــوند چــون 
مــي داننــد علــم ابــزار قــدرت اســت خــود غربي هــا بــا علــم بــه قــدرت رســیدند بــه همیــن دلیــل نمي گذارنــد علــم در کشــورهاي 
ــرویس هاي  ــه س ــورد توج ــروز م ــه ام ــي ک ــي از چیزهای ــد یک ــن بدانی ــوند. یقی ــع مي ش ــدت مان ــد و بش ــد کن ــلطه رش ــر س زی
ــه  ــي ک ــي را از آن راه ــگاه آگاه ایران ــدار و دانش ــجوي بی ــد دانش ــه مي توانن ــد چگون ــه ببینن ــت ک ــه اس ــن نکت ــت ای ــي اس اطاعات

ــوند.« )84/10/29( ــش بش ــد و مانع ــرف کنن ــد، منص ــور بیانجام ــاي کش ــه اعت ــد ب مي توان
ــا . 14 ــه اروپ ــون عمومــی غــذا 178/2002 توســط اتحادی ــا تصویــب قان ــا نهــادی اســت کــه در ســال 2002 ب  اداره ایمنــی غذایــی اروپ

تأســیس شــده اســت امــا مســتقل از نظــام قانونگــذاری و اجرایــی اتحادیــه اروپــا )کمیســیون، شــورا، پارلمــان( و کشــورهای عضــو، 
عمــل می کنــد. وظیفــه ایــن نهــاد ارزیابــی خطــر )علمــی( و مدیریــت خطــر )سیاســتگذاری( بــه طــور مجــزا اســت و موظــف اســت 

ــه اطــاع عمــوم برســاند.  تمامــی یافته هــای خــود را ب
ــه . 15 ــت. وی مؤسس ــه اس ــت فرانس ــف در دول ــئولیت های مختل ــا مس ــوی ب ــی فرانس ــال سیاس ــناس و فع ــک زیست ش ــرالینی ی س

غیردولتــی کریــژن )کمیتــه تحقیقــات و اطاعــات مســتقل دربــاره مهندســی ژنتیــک( را در ســال 1999 بــرای مقابلــه بــا مهندســی 
ــتی[  ــزب صهیونیس ــک در ]ح ــی ژنتی ــا مهندس ــه ب ــت مقابل ــای معاون ــه رویکرده ــن مؤسس ــرد. ای ــیس ک ــه تأس ــک در فرانس ژنتی
ــه  ــود را راجــع ب ــی خ ــه جنجال ــح ســبز مقال ــی صل ــا پشــتیبانی مال ــال 2007 ب ــه وی در س ــد. مؤسس ــال می کن ــبز را دنب ــح س صل

)https://en.wikipedia.org/wiki/Gilles-Éric_Séralini( .ــرد ــر ک ــه منتش ــوالت تراریخت ــرطان زایی محص س
به بخش »هدایت جریان های مقابله با مهندسی ژنتیک به وسیله حزب صهیونیستی صلح سبز« مراجعه شود.. 16
ــم . 17 ــراه س ــه هم ــه ب ــوده و ذرت تراریخت ــداپ ب ــش ران ــرف علف ک ــاره مص ــع درب ــرالینی در واق ــای س ــورد ادع ــش م ــوع آزمای موض

پی نوشت ها

دریچه علم42



ــده  ــده ش ــگاهی خوران ــای آزمایش ــه موش ه ب
ســرطانی  موش هــای  از  همچنیــن  اســت. 
ــه طــور طبیعــی  اســتفاده شــده اســت کــه ب
ــم  ــی ه ــل خارج ــچ عام ــود هی ــدون وج ب
ــم  ــم ک ــوند. حج ــا می ش ــرطان مبت ــه س ب
جمعیــت نمونه هــای آزمایشــی و عــدم تکــرار 
و اکتفــا بــه نتایــج تصادفــی اشــکاالت اصلــی 

ــت. ــوده اس ــات ب ــن آزمایش ای
ــکاالت . 18 ــی از اش ــن کامل ــدن تبیی ــرای دی ب

ــت«  ــه ای از حقیق ــرالینی ر.ک: »لحظ ــه س مقال
ــنا،  ــزاری ایس ــیونی از دروغ، خبرگ ــا کلکس ی

ــه آدرس: ب
<http://www.isna.ir/news/92101507844>

19. Cancer Assessment Review Committee

20. http://www.who.int/foodsafety/areas_work/

food-technology/faq-genetically-modified-

food/en/

در گــزارش بررســی رهاســازی برنــج تراریختــه . 21
ــه آفــات )انجمن هــای  طــارم موالیــی مقــاوم ب
ــوژی و ایمنی زیســتی،  علمی ژنتیــک، بیوتکنول
ــن  ــش ای ــت: آزمای ــده اس ــاه 1384( آم مردادم
ــداری  ــده و پای ــام ش ــل انج ــی 12 نس ــم ط رق
ــات  ــد اثب ــم وال ــا رق ــاف ب ــدم اخت ــل و ع کام
 Cry1Ab ــن ــه 9( پروتئی ــت. )صفح ــده اس ش
پروتئین هــای محلــول  حــدود 0/1 درصــد 
بــرگ را تشــکیل می دهــد ولــی در بــذر 
ــه 8(  ــدارد[. )صفح ــود ن ــود ]وج ــان نمی ش بی
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه عنــوان 
ــتی  ــی زیس ــی ایمن ــه مل ــت کمیت ــس وق رئی
ــه  ــی نام ــوری( ط ــت جمه ــم ریاس ــر حک )بناب
شــماره 8730/ مــورخ 1380/08/12 از وزیــر 
ــکیل  ــه تش ــبت ب ــد نس ــاورزی می خواه کش
کمیتــه وزارتــی ایمنــی زیســتی اقــدام شــود. 
وزیــر کشــاورزی بــر اســاس بخشــنامه شــماره 
5536/ مــورخ 1381/11/21 مؤسســه تحقیقــات 
ــن  ــکیل ای ــه تش ــاورزی را ب ــوژی کش بیوتکنول
ــور  ــه مأم ــای مربوط ــدور مجوزه ــه و ص کمیت
می کنــد. ایــن کمیتــه پــس از ارزیابــی ایمنــی 
ــورخ  ــه م ــه در جلس ــج تراریخت ــتی برن زیس
1384/02/03 صــدور مجــوز کشــت آن بــه 

ــه 11(. ــاند )صفح ــب می رس تصوی
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اســکندری محمدرضــا )1385(، بــا افزایــش تولیــد در واحــد ســطح و اصــاح . 1
شــالیکوبي هــا: خودکفایــي برنــج طــي 3 ســال آینــده امــکان پذیــر اســت، 

روزنامــه اطاعــات، 4 خــرداد 1385، بــه آدرس:
 <http://magiran.com/npview.asp?ID=1091280>.

ــه . 2 ــه در آین ــوالت تراریخت ــان ف. )آذر 1395(، محص ــعیده، صمدی ــدی س احم
ــدار، مؤسســه تحقیقاتــی تدبیــر اقتصــاد، تهــران. توســعه پای

ــان ه.، . 3 ــف اللهی ــیما ن.، لط ــق س ــوش خل ــی ب.، خ ــره یاض ــل اهلل، ق ــراز فض اف
حســینی ع. و نعمتــی الــف. )1387(، ارزیابــی تاثیــر برنــج تراریختــه مقــاوم بــه 
آفــات طــارم موالیــی بــر رشــد، پارامترهــای شــیمیایی خــون و ســامت جوجــه 
هــای گوشــتی تجارتــی، فصلنامــه علمــی ترویجــی ایمنــی زیســتی، 1 )2(: 9 16-. 

باغســتانی محمدعلــی )1396(، مصرف ســم کشــاورزی در ایــران حــدود 40 درصد . 4
کمتــر از میانگیــن جهانی، خبرگــزاری ایرنا، 28 شــهریور 1396، بــه آدرس:

 < http://www.irna.ir/fa/News/82670024>.
ــوالت . 5 ــت محص ــا ممنوعی ــی ب ــور اروپای ــا 29 کش ــف )1395(، آی ــنیم ال تس

ــه آدرس: ــر 1395، ب ــتند، 25 مه ــراس« هس ــه »فناوری ه تراریخت
 < http://tn.ai/1212624>.

ــر در . 6 ــال اخی ــم 70 س ــن حک ــه« خطرناکتری ــنیم ب )1395(، »تراریخت تس
برنامه هــای توســعه/ منتظــر ســونامی ســرطان و عقیمــی باشــید، 08 

اردیبهشــت 1395، بــه آدرس:
 < http://tn.ai/1059342>.

تســنیم ج )1395(، 37 کشــوری کــه محصــوالت تراریختــه را ممنــوع . 7
کرده انــد/ 9 دلیــل مدافعــان بــرای کشــت تراریختــه + جــدول جزئیــات، 06 

ــه آدرس: ــرداد 1395، ب م
 <http://tn.ai/1141511>.

تســنیم الــف )1396(، محصــوالت تراریختــه از عوامــل اصلی شــیوع ســرطان، . 8
بیماری هــای گوارشــی و کبــدی، 18 آذر 1396، بــه آدرس: 

<http://tn.ai/1595976>.
ــرف  . 9 ــر مص ــر اث ــانها ب ــده »دم درآوردن« انس ــیوع پدی ــنیم ب )1396(، ش تس

ــر، 26 آذر 1396، آدرس: ــه« + تصاوی ــوالت تراریخت »محص
 <http://tn.ai/1603116>.

ــدت . 10 ــرف طوالنی م ــا مص ــرطانی« ب ــای س ــاد »توموره ــنیم ج )1396(، ایج تس
»محصــوالت تراریختــه« + فیلــم، 24 بهمــن 1396، بــه آدرس:

 <http://tn.ai/1655405>.
ــیار . 11 ــه بس ــوالت تراریخت ــد محص ــا تولی ــنیم د )1396/11/09(. واردات ی تس

ــور(، 9  ــس جمه ــاون اول رئی ــه مع ــاتید ب ــی اس ــه برخ ــت )نام ــاک اس خطرن
ــه آدرس: ــن 1396، ب بهم

 < http://tn.ai/1641832>.
تســنیم )1397(، مستندســاز »تراریخــت«: حقیقــت چیــزی نیســت کــه به شــما . 12

می گوینــد، مراقــب ســرطان و نازایــی باشــید، 09 فروردیــن 1397، بــه آدرس:
 <http://tn.ai/1689015>.

 منابع

محصــوالت . 13 وفــور   ،)1395( نیــوز  جهــان 
تراریختــه در  ایــران و ممنوعیــت در اروپــا!، 14 

فروردیــن 1395، بــه آدرس:
<http://www.jahannews.com/analysis/482210/>

حاجــی محمــدی بهــادر، اســامی گ.، زندیــه. . 14
)1395(، ارزیابي ایمني و سامت تغذیه اي برنج 
غذا،  ایمني  و  سامت  تحقیقات  مرکز  تراریخته، 

دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي یزد.
حافظــی رحمــت اهلل )1395(، حافظــی با اشــاره . 15

ــا  ــه در دنی ــوالت تراریخت ــت محص ــه ممنوعی ب
اعــام کــرد: عــدم ورود جــدی وزارت بهداشــت 
نســبت بــه محصــوالت تراریختــه، خبرگــزاری 

فــارس، 21 اردیبهشــت 1395، بــه آدرس: 
<http://fna.ir/AX180Q>.

حبیبــا ســعید، معلــی مهــدی )1396(، حمایــت . 16
زیســت فناوری،  نوآوری هــای  از  حقوقــی 

ــه. ــمت 588 صفح ــران: س ته
حجتــی محمــود )1397(، حجتــی در مجلــس: . 17

ممنوعیتــی بــرای واردات محصــوالت تراریخته 
نداریــم، خبرگــزاری ایســنا، 1 آبــان 1397، بــه 

آدرس: 
< https://www.isna.ir/news/97080100240/>.

دینارونــد رســول )1394(، امــروزه نمــی شــود . 18
ــا  ــد ب ــه را حــذف کرد/بای محصــوالت تراریخت
ایــن موضــوع علمــی برخــورد کنیــم، پایــگاه 

ــه آدرس: ــا، 3 اســفند 1394، ب خبــری دان
<http://www.dana.ir/news/657016.html>.

راه دانــا )1396(، ممنوعیــت کشــت تراریختــه . 19
در 38 کشــور جهــان/ تراریخته هــا و تنگناهــا 
زیســت محیطی و پزشــکی+ جــدول و نمــودار، 

19 شــهریور 1396، بــه آدرس:
 <http://dana.ir/1185742>.

بــذر . 20 از  اســتفاده   ،)1394( نیــوز  ســامت 
ــذر  ــِی ب ــر خودکفای ــری ب ــه اث ــه چ تراریخت
ــوع  ــه تن ــه ب ــا توج ــت؟/ ب ــد گذاش خواه
ــی  ــه مهندس ــی ب ــور احتیاج ــتی کش زیس
ژنتیــک نداریــم، 11 بهمــن 1394، بــه آدرس: 
<http://www.salamatnews.com/news/173422/>.

ــه دلیــل خطــرات . 21  فــارس نیــوز الــف )1395(، ب
ــت 38  ــط زیس ــامتی و محی ــرای س ــراوان ب ف
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ــه را ممنــوع  کشــور تولیــد محصــوالت تراریخت
کردنــد/ واردات ســاالنه 5.5 میلیــارد دالر محصول 
ــه آدرس:  ــران، 7 مهــر 1395، ب ــه ای تراریختــه ب
< http://fna.ir/FFTH32>.

ــا احتمــاالت؛ . 22 ــازی ب فــارس نیــوز ب )1395(، ب
بــازی بــا ســامت مردممحصــوالت تراریختــه؛ 

ــه آدرس: ــده، ب ــل های آین ــر نس نابودگ
 < http://fna.ir/VFAEUE>.

ــن )1395(، . 23 ــید حس ــمی س ــی زاده هاش قاض
وزیــر بهداشــت: وجــود برنــج تراریختــه 
شــایعه اســت، پایــگاه خبــری فــردا، 7 مــرداد 

1395، بــه آدرس: 
<http://www.fardanews.com/fa/news/549500>.

قــره یاضــی بهــزاد الــف )1394(، از ســوی . 24
مرجــع ملــی ایمنــی زیســتی؛ وجــود حتــی یک 
درصــد برنــج تراریختــه در بــازار تکذیــب شــد، 
ــه آدرس:  ــفند 1394، ب ــر، 24 اس ــزاری مه خبرگ
<http://www.mehrnews.com/news/3579790>.

قــره یاضــی بهــزاد ب )1394(، در پــی ادعــای . 25
ــی  ــج مصرف ــی از برن ــودن نیم ــه ب تراریخت
زیســتی:  ایمنــی  ملــی  مرجــع  کشــور؛ 
ــورهای  ــه در کش ــج تراریخت ــب برن ــک وج ی
صادرکننــده بــه ایــران تولیــد نمی شــود، 
خبرگــزاری ایســنا، 26 اســفند 1394، بــه 

آدرس: 
< https://www.isna.ir/news/94122616670/>

کاســتلز مانوئــل )1380(، عصــر اطاعــات: . 26
دوم،  جلــد  فرهنــگ،  و  جامعــه  اقتصــاد، 
ــو  ترجمــه حســن چاوشــیان، تهــران: طــرح ن

528 صفحــه.
ــر . 27 ــا دکت ــو ب ــت و گ ــی )1395(، گف ــی عل کرم

بیوتکنولــوژی  متخصــص  کرمــی؛  علــی 
پزشــکی: از تراریختــه بــا انتقــال ژن تــا 
ــه  ــتم و ن ــه هس ــد تراریخت ــش ژن/ منتق ویرای
ــش  ــاوری ویرای ــا فن ــه ب ــف آن/ تراریخت مخال
ــری  ــی خب ــایت تحلیل ــدارد، س ــکال ن ژن اش

ــه آدرس: ــن 1395، ب ــران، 30 بهم ــر ای عص
 <http://www.asriran.com/fa/news/524612/>.

محصــوالت . 28 )1396الــف(،  علــی  کرمــی 
تراریختــه از رویــا تــا واقعیــت، شــهرآرا 
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