مقام معظم رهربی
اگــر در مقابــل ایــن قدرتهــا کوتــاه بیاییــم ،قطعــ ًا مخالفــت خــود را بــه
پیشــرفتها در حوزههــای زیســتفناوری ،نانــو و دیگــر رشــتههای

علمــی حســاس گســترش خواهنــد داد ،زیــرا آنهــا بــا هرگونــه پیشــرفت

علمــی ،اقتصــادی و تمدنــی جمهــوری اســامی ایــران مخالــف هســتند.

در دیــدار اعضــای اتحادیــه انجمنهــای
اســامی دانــش آمــوزان 1395/2/1

وقتــی کــه راجــع بــه ســلولهای بنیـ ِ
ـادی شبیهســازی 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
ایــن رشــته داریــد حرکــت میکنیــد ،دردش آمــده اســت.

بيانــات در بازديــد از پژوهشــكده رويــان
1385/04/25

آیت الله العظمی مکارم شیرازی
برخــی در تعبیــر خــود نســبت بــه دس ـتکاری در ژن زیــادهروی میکننــد

و میگوینــد ایــن کار شبیهســازی و آفرینــش از ســوی انســان اســت ،حــال
ایــن کــه ایــن کار ماننــد قلمــه زدن در کشــاورزی اســت و افــزون بــر ایــن کــه
نشــانه قــدرت خداونــد اســت ،هیــچ اشــکالی نیــز نــدارد.

در دیــدار رئیــس دانشــگاه علــوم

پزشــکی بقیــه اهلل تهــران و هیئــت همــراه

منت استفتا و پاسخ مقام معظم رهربی
و حرضت آیتالله سیستانی
 .1انتقــال 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.
 .2اگــر ژن مطلــوب از گیاهــی گرفتــه شــده و بــه گیــاه هــدف منتقــل شــود ،چــه حکمــی دارد؟ اگــر ژن مطلــوب از
موجــودی غیــر از گیــاه مثـ ً
ا 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؟

پاسخ مقام معظم رهبری
«عمــل مذکــور در مــوارد ذکــر
شــده فــی نفســه اشــکالی نــدارد».
دفرت اســتفتائات مقام معظم رهربی ،شــاره استفتاء:
e69930b35b52f8b4b132552a9dd9b334
(موضــوع :خوردىنهــا وآشــاميدىنها ،صيــد وذبــح)

پاسخ حضرت آیتاهلل العظمی سیستانی
«بــه خــودی خــود اشــکال نــدارد».
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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 رســانهای کشــور در چهــار ســال اخیــر شــاهد انتشــار انبــوه
مطالبــی علیــه فنــاوری مهندســی ژنتیــک و محصــوالت اصالحشــده یــا
تراریختــه بــوده اســت 1.ایــن فضاســازی رســانهای در دو مقطــع در ســالهای
 1384و  1394بــه اوج خــود رســیده اســت تــا بــا دور کــردن ذهــن مــردم و
سیاســتگذاران کشــور از واقعیتهــای علمــی معتبــر ،اقتصــاد و کشــاورزی
کشــور از مزايــاي چشــمگیر ایــن فنــاوری در حــوزه اقتصــاد ،اشــتغال ،امنيــت
غذايــي ،ســامت و محيــط زيســت محــروم شــود .ویژگــی مشــترک هــر دو
مقطــع ،تــاش دانشــمندان زیس ـتفناوری بــرای تولیــد داخلــی و بومــی ایــن
محصــوالت بودهاســت.
مهندســي ژنتيــك بــه مفهــوم جداســازي ژنهــا (دي.ان.ا ِ) یــا همــان عامــل
فيزيكــي وراثــت و تعييــن صفــات یــا ســایر عناصــر موثــر در عمــل ژنهــا از هــر
موجــود زنــده و انتقــال آن بــه هــر موجــود زنــده ديگــر پــس از اعمــال تغییــر
یــا حتــی بــدون اعمــال تغییــر و بــدون محدوديــت اســت .محصوالتــی کــه بــا
اســتفاده از ایــن روش تولیــد میشــوند را در پزشــکی ،نوترکیــب و در کشــاورزی
و محیطزیســت ،تراریختــه (یــا تغییــر یافتــه ژنتیــک) مینامنــد .محصــوالت
تراریختــه بــه محصوالتــی اطــاق میشــود کــه ســاختار ژنتیــک آنهــا بــا هــدف
4

دریچه علم

بهبــود و تقویــت صفــات مطلــوب ماننــد بهبــود
کیفیــت غذایــی ،مقاومــت بــه آفــات و بیماریهــا،
افزایــش کمیــت محصــول یــا حــذف صفــات
نامطلــوب از طریــق روشهــای پیشــرفته علمــی
مهندســی ژنتیــک اصــاح شــده اســت.
محصــوالت تراریختــه طــی بیســت و دو ســال
گذشــته در ســطح وســیعی در جهــان کشــت و
مصــرف شــده مزایــای فراوانــی ماننــد افزایــش
 68درصــدی ســود کشــاورزی و کاهــش 37
درصــدی مصــرف ســموم خطرنــاک را بــه ارمغــان
آورده اســت ( .)Klümper and Qaim, 2014تأییــد
ســامت ایــن محصــوالت از ســوی همــه مجامــع
رســمی بینالمللــی و ملــی و حجــم بــاالی
مطالعــات منتشــر شــده در منابــع علمــی معتبــر
جهــان هیــچ جایــی را بــرای تردیــد در اعتبــار
نتایــج باقــی نمیگــذارد.

بازدهــی بــاالی تولیــدات کشــاورزی کــه در اثــر
بهرهمنــدی از ایــن فنــاوری حاصــل میشــود
از راههــای اصلــی حــل معضــات امــروز کشــور
ماننــد واردات گســترده اقــام اساســی کشــاورزی،
تامیــن امنیــت غذایــی و تهدیــد اســتفاده از
ســموم بــرای ســامت و محیــط زیســت اســت.
ایــن فنــاوری بــه کاهــش قابــل توجــه مصــرف
ســموم و آفتکشهــاي ســرطانزا و کاهــش
واردات انبــوه نهادههــای شــیمیایی منجــر
میشــود .از ســوی دیگــر معرفــی ارقامــی چــون
گنــدم بــا نیــاز آبــی کــم و برنــج بــدون نیــاز
بــه غرقابــی نقــش اساســی در حــل بحــران آب
کشــاورزی خواهــد داشــت .همچنیــن بــا اســتفاده
از ایــن فنــاوری امــکان تولیــد گياهانــي بــا خــواص
تغذيــهاي و درمانــی بهبــود یافتــه و گياهــان
تراريخت ـهاي کــه مــواد آالينــده را از خــاك و آب
حــذف میکننــد وجــود دارد .همــه ایــن مــوارد
نشــاندهنده ضــرورت اســتفاده از ایــن فنــاوری
و اهميــت آن در ارتقــای ســامت محيطزيســت
و انســان و کاهــش وابســتگی غذایــی جامعــه در
محصــوالت اســتراتژیک بــه واردات از کشــورهایی
چــون امریــکا ،کانــادا ،آرژانتیــن و برزیــل اســت.
يكــي از ويژگيهــاي اســتكبار جلوگيــري از
دســتيابي دیگــران بــه فناوريهــاي پيشــرفته
نظيــر هســتهای و بيوتكنولــوژي اســت .معمــوال
ايــن كشــورها بالفاصلــه پــس از دســتيابي بــه
يــك فنــاوري پیشــرفته ،بــا اســتفاده از قــدرت
رســانهای خــود ،درمــورد اســتفاده صحيــح،

مســئوالنه و محيــط زيســت دوســتانه از آن فنــاوري ابــراز ترديــد و در مــورد
آن تشــكيك ميكننــد .گروههــاي بــه ظاهــر غيــر دولتــي بیــن المللــی نيــز
بهتريــن ابــزار بــراي تحقــق ايــن هــدف هســتند .بــه تدريــج و بــه ظاهــر تحــت
فشــار ايــن قبيــل گروههــا و بــراي نشــان دادن درجــه توجــه بــه افــكار عمومــي
و گروههــاي غيــر دولتــي بنــاي مذاكــرات بينالمللــي و تدويــن اســتانداردهاي
غیرعلمــی گذاشــته ميشــود .چنيــن تهاجمــي امــروزه در مــورد فناوريهــای
هســتهای و زیســتفناوری کشــاورزي بــه وضــوح بــه چشــم ميخــورد.
البتــه آغــاز ایــن جریــان بــه پیــش از ظهــور فنــاوری تراریختــه و دهــه 1970
میــادی بــاز میگــردد 2ولــی بــا آشــکار شــدن ظرفیتهــای ایــن فنــاوری،
جریانســازی تقابلــی تشــدید شــده اســت.
دولــت و مجلــس شــورای اســامی بــرای جایگزینــی ایــن محصــوالت بــا تولیــد
داخلــی بــه وســیله فنــاوری بومــی در چارچــوب وضــع قوانیــن و مقــررات،
ســهم خــود را ایفــا کردهانــد .چارچوبهــای حقوقــی و نهادهــای نظارتــی
الزم نیــز پــس از صــرف صدهــا ســاعت بحــث کارشناســی در مجلــس شــورای
اســامی پیشبینــی شــدهاند .تأخیــر در اجــرای قوانیــن و مقــررات موجــود
در اثــر فضاســازیهای رســانهای اخیــر خــود یکــی از موانــع تولیــد ملــی در
ایــن حــوزه بــوده اســت .امیــد م ـیرود بــه ثمــر نشســتن تــاش دولــت بــرای
تولیــد ملــی ایــن محصــوالت در ســال جــاری بــه کاهــش نگرانیهــای ناشــی
از واردات ایــن محصــوالت منجــر شــود .ویژهنامــه حاضــر تــاش دارد بــا ارائــه
پاســخهای علمــی و کارشناســی بــه بخشــی از مطالــب نادرســت کــه دربــاره
محصــوالت تراریختــه منتشــر شــده اســت ،شــبهات احتمالــی و نگرانیهــای
ناشــی از آن را رفــع کنــد .پیــش از آن ،در بخــش اول بــه اســناد باالدســتی و
سیاســتها و قوانینــی پرداختــه میشــود کــه تولیــد بومــی ایــن محصــوالت
را تکلیــف کردهانــد .در بخــش دوم منشــأ خارجــی جریــان رســانهای مقابلــه
بــا زیس ـتفناوری و مهندســی ژنتیــک یعنــی حــزب صهیونیســتی صلــح ســبز
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در انتهــا بــه یــازده نمونــه از متــداول تریــن
شــبهات و مطالــب خــاف واقــع علیــه فنــاوری مهندســی ژنتیــک محصــوالت
کشــاورزی پاســخ داده میشــود.

تحدید یا فرصت؟

5

بخش اول

اسناد باالدستی و سیاستها و قوانین مصوب کشور
داللــت ا ســنا د باالد ســتی و مقررههــا ی قا نونــی مختلــف بــر تکلیــف دولــت بــه تولیــد بومــی محصــوالت ترا ر یختــه

تأکیــدات قولــی و فعلــی مقــام معظــم رهبــری نســبت بــه فعالیتهــای پژوهشــگاه رویــان در تولیــد حیوانــات
تراریختــه مبرهــن اســت .مقــام معظــم رهبــری در  25تیرمــاه ســال  1386ضمــن بازدیــد خــود ایــن دســتاوردها را
نتیجـهای 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 میشــود ،مــردود اســت.

,,

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.

6

دریچه علم

سياســتهاي كلــي و بلندمــدت جمهــوري اســامي
ايــران مصــوب 1379/11/3
 گســترش تحقيقــات كاربــردي و فناوريهــاي زيســت
محيطــي و ژنتيكــي و اصــاح گونههــاي گياهــي و حيوانــي
متناســب بــا شــرايط محيطــي ايــران و ايجــاد پايگاههــاي
اطالعاتــي و تقويــت آمــوزش و نظــام اطــاع رســاني
نقشــه جامــع علمــي كشــور ،مصــوب شــوراي عالــي
انقــاب فرهنگــي (:)1389
 تثبيــت جايــگاه كشــور در فنــاوري زيســتي بــه منظــور
كســب ســه درصــد از بــازار جهانــي مربوطــه.
 قــرار گرفتــن فنــاوري زيســتي در اولويتهــاي الــف (ســطح
اول) فناوري كشــور.
ســند ملــی زیسـتفناوری ( )1384و راهبردهــای آن مصــوب
 1386/9/6شــورایعالی انقــاب فرهنگــی:
 بنــد ب( :)6دس ـتيابي و بهكارگيــري فنــاوري زيســتي در
زمينــه گياهــان هــدف در برنامــه كوتــاه مــدت و گياهــان
دارويــي و كشــت و كار حداقــل  3گيــاه تراريخــت در كشــور
بــه مســاحت حداقــل نيــم درصــد ســطح زيــر كشــت ايــن
قبيــل گياهــان در جهــان.
 بنــد ب( :)8دســتيابي بــه دانــش فنــي توليــد حيوانــات
تراريختــه.
 بنــد ج( :)7دسـتيابي و بهكارگيــري دانــش زيسـتفناوري
بــراي توليــد فراوردههــاي صنعتــي ،غذايــي ،معدنــي و
انــرژي مرتبــط بــا زيســتفناوري بــه ميــزان  2درصــد
توليــد كل ايــن فراوردههــا.
 خوداتکایــی در تامیــن امنیــت غذایــی بــا کاشــت
محصــوالت تراریختــه بــه میــزان  10درصــد ســطح زیــر
کشــت زمینهــای ایــران تــا ســال .1404
قانــون ایمنــی زیســتی جمهــوری اســامی ایــران
()1388
 مــاده  2قانــون ایمنــی زیســتی جمهــوری اســامی نــه
تنهــا تولیــد ،رهاســازی ،صــادرات ،کاشــت ،و اســتفاده از
موجــودات تراریختــه را «مجــاز» اعــام کــرده بلکــه دولــت
را «مکلــف» کــرده اســت تــا «تمهیــدات الزم را بــرای انجــام
ایــن امــور» فراهــم آورد.

ﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻣﺘﻦ ﻣﺼ
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري
راﻫﺒﺮدﻫ
ﻣﺼﻮب  615ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  1386/09/06ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﺷﻤﺎره اﺑﻼغ/5836 :دش
ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ1386/09/28 :

ﺷﺮﺡ
ﯾﺴﺖ
ﺟﻠﺴﻪ  ۶١۵ﻣﻮﺭﺥ » ٨۶/٩/۶ﺭﺍﻫﺒﺒﺮﺩﻫﺎی ﺯﯾﺴ
ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻧﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﺟ
ی
ﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮﺩ:
ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺗﺼ
ﻓﻨﺎﻭﺭی« ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷ
ی

ﺿﻤﻦ ﺷﻔﺎﺎﻑﺳﺎﺯی ﻭﺟﻮﻩ
ﺯﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺿ
ﺖ
ﺍﺟﺮﺍی ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻠﯽ
ی
ﻣﺎﺩﻩ  -١ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍی
ﻣﻌﻴﻦ
ﺭﺩﯾﻒ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﻣ
ﻒ
ﺫﯾﻞ ﯾﮏ
ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻞ
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﻮﺩﺟﻪﻫﺎی ﻻ
ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ،ﻫ
ﺼﯽ ﺑﻪ ﻦ
ﺗﺨﺼﻴﺼ
ﺪ.
ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻓﻨﺎﻭﺭی ﭘﻴﺶ ﯽ
ی
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ
ﺶ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺎﺩ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ،
ﺱ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﻖ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ
ﻞ
ﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺮﺍی
ﺣﻤﺎﯾﺖ ی
ﻣﺎﺩﻩ  -٢ﺩﻭﻟﺖ ﺣ
ﻣﺮﺍﮐﺰ
ﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺴ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭی ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺷ
ﻪ
ی
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺍﺍﺯ
ﺯﯾﺴﺖ
ﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﺎﻧﮑﯽ
ﺭﺷﺪ ﻭ ﭘﺎﺭﮐﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﺎﻭﻭﺭی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﺑﺑﺮﺍی ﺍﺧﺬ ﺗﺴ
ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ.
ﻢ
ﺟﻮﻩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺑﺎ ﺑﻨﺪ
ﺸﯽ ﺍﺯ ﻭﺟ
ﺨﺼﻴﺺ ﺑﺨﺸ
ﺖ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺗﺨ
ﻣﺎﺩﻩ  -٣ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﺩﻫﺪ.
ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺯﯾﺴﺖ ﺻ
ی
ﺳﻌﻪ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻌﻪ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﺳ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼ
ﻥ
ﻣﺎﺩﻩ ١
»ﺩ« ﻣ
ﻬﻴﻪ ﻭ
ﻋﺎﻟﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ،،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺗﻬ
ﯽ
ﺷﻮﺭﺍی
ﺩﺳﺘﻮﺭﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺮﺍﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺐ
ﺷﻮﺭﺍی
ﻣﻮﻅﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻭﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﻣﺼﻮﺏ ﺷ
ﻒ
ﻣﺎﺩﻩ  -۴ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎی ﺫﯾﺮﺑﻂ
ﺸﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﻟﻴﺪی
ﺷﯽ ،ﭘﮋﻭﻫﺸ
ﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷ
ﻋﺎﻟﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ،ﭘﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺧﻮﺩ
ی
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﺎﻟﯽ ،ﺗﺤﻘﻴﻴﻘﺎﺗﯽ ﻭ ﺩ
ﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣ
ﺩﺍﻧﺸﮕ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺭ
ﮕﺮی ﺩﺭ ﻣﻮﻮﺿﻮﻉ
ﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭی ،ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺴﺒﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﻴﺎﺕ ﺯﯾﺴﺖ
ﻪ
ﻣﺎﺩﻩ  -۵ﺑﺎ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰﺭگ
ﺍﺳﺘﻘﺮﺮﺍﺭ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺎی ﺣﻮﺯﻩ ﺯﺯﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎﻭﻭﺭی ﺩﺭ ﺷﻌﻌﺎﻉ  ١٢٠ﮐﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ  -۶ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﺍی ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ
ﺳﻮی ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ،ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻅﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺫﯾﺮﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ  -٧ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺫﯾﺮﺑﻂ ﻣﻮﻅﻒ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺁﯾﻨﺪﻩﻧﮕﺮی ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ،
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﺎﯾﻴﺪﯾﻪﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ
ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪﺍی ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ  -٨ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺯﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺍﺛﺮﭘﺬﯾﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ  -٩ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺯﯾﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮﻉ
ﺯﯾﺴﺘﯽ ﻭ ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻭﯾﮋﻩ ﻣﺮﮐﺐ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺩﺭﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎ
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ژﻧﯽ ﻭ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺧﺎﺹ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎﺩ
ﺯﯾﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺫﺧﻴﺮﻩﺍی ﻣﻠﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ژﻧﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ  -١٠ﻫﻴﺎﺕ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭی
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﺳﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺟﺮﺍی ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﻭ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﺭﺍﯾﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ  -١١ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﻮﯾﺎ ،ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ،
ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﮑﺎﺭﯾﻬﺎی ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺩﺭ  ١١ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ  ۶١۵ﻣﻮﺭﺥ  ٨۶/٩/۶ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﻴﺪ.

 info@iranculture.orgﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺳﺖ.
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بخش دوم

صلح سبز بین امللل ،جریانهای مقابله با مهندسی ژنتیک را هدایت میکند
بــا ظهــور پیرشفتهــای ایــران در زیســتفناوری ،فشــارها وتبلیغــات جریــان وابســته بــه صلــح ســبز علیــه ایــن
فنــاوری بیشــر شــده اســت .ایــن جریــان تــاش میکنــد تــا در یکــی از شــاخههای بســیار مهــم و رسنوشتســاز
زیســتفناوری کشــاورزی بــرای تأمیــن رونــق کشــاورزی ،غــذای کافــی و عــاری از ســموم زیانبــار ،رفعکننــده بحــران آب
و مقــوم صنایــع دام و طیــور و  ...وابســته باقــی مبانیــم.
منبع سندسازی علیه مهندسی ژنتیک
دقــت در محتــوا و منابــع تبلیغــات و اطالعاتــی کــه علیــه مهندســی ژنتیــک
کشــاورزی منتشــر میشــود نشــان میدهــد مرکــز انتشــار اغلــب مطالــب خــاف
واقــع در ایــن حــوزه ،صلــح ســبز بینالملــل اســت .صلــح ســبز روابــط آشــکاری
بــا برخــی از مخالفــان فنــاوری تراریختــه در داخــل کشــور و مدعیــان دروغیــن
ارگانیــک دارد.
نمونــه ایــن مطالــب نوشــتههای غیــر علمــی و مــردود شــده ( )retractedفــردی
فرانســوی بــه نــام ســرالینی اســت کــه بــا پشــتیبانی مالــی پنــج میلیــون دالری
برخــی شــرکتهای تجــاری و صلــح ســبز (Despain, 2015; Genetic Literacy
 )Project, 2018تــاش کــرده اســت بــا تحریــف دادههــا اثبــات کنــد ســم
گالیفوســیت کــه عــاوه بــر محصــوالت غیــر تراریختــه در محصــوالت تراریختــه
نیــز مــورد مصــرف دارد ســرطانزا 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
میدهد که بررسی موارد
شاخص آن به خوبی منابع
صهیونیستی این جریان
جهانی را آشکار میکند.
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دریچه علم

منابع مالی صلح سبز
اسپانســرهای مالــی  360میلیــون دالری حــزب
صلــح ســبز فهرســتی از دویســت شــخص و نهــاد
را تشــکیل میدهــد کــه بررســی مــوارد شــاخص
آن بــه خوبــی منابــع صهیونیســتی ایــن جریــان
جهانــی را آشــکار میکنــد .بنیــاد ترنــر (مالــک
ســی.ان.ان) ،بنیــاد تایــد ،بنیــاد نیویــورک تایمــز
و بنیــاد راکفلــر در فهرســت پشــتیبانان مالــی
صلــح ســبز دیــده میشــوند (Activistfacts,
 .)2018تحلیلگــر مجلــه فوربــس بــر خــاف ادعای
صلــح ســبز کــه خــود را ان.جــی.او مینامــد،
معتقــد اســت :صلــح ســبز یــک تجــارت بــا
مدیریــت بســیار ماهرانــه اســت کــه از ابزارهــای
پیچیــده و فریبکارانــه تبلیغاتــی بهــره میبــرد؛
بهطــوری کــه اگــر یــک شــرکت از ایــن ابزارهــا
اســتفاده میکــرد بهشــدت محکــوم میشــد

(.)Activistfacts, 2018

تاریخچه
حــزب صلــح ســبز ابتــدا در آلمــان شــکل گرفــت
و ســپس بــه کل اروپــا گســترش یافــت و هــم
اکنــون در بســیاری کشــورهای دیگــر نیــز فعــال
اســت .نیــروی اصلــی شــکلگیری صلــح ســبز،
نهضــت ابتــکارات شــهروندان در اواخــر دهــه 70
میــادی بــود کــه عمدتــا حــول محــور صلــح و
مبــارزه بــا ســاحهای هســتهای بســیج شــده
بــود .در دهــه  80بــا آشــکار شــدن فســاد و
ناکارآمــدی ســه حــزب حاکــم در آلمــان زمینــه
روی آوردن مــردم بــه یــک حــزب جدیــد و ورود

صلــح ســبز در عرصــه سیاســی فراهــم شــد
(حبیبــا و معلــی ،1396 ،ص  .)157بــه مــرور،
رهبــران جدیــدی از عالــم سیاســت در نهادهــای
حــزب نفــوذ کــرده و اهــداف و شــیوههای آن
تغییــر کــرد .از دهــه  90میــادی و بــه ویــژه
پــس از تــرور یکــی از رهبــران آن ،حــزب
صلــح ســبز روش ســابق را کنــار گذاشــت و
وارد تعامــل و بازیهــای سیاســی شــد .در
هــم آمیختــن جنبــه سیاســی و جنبــه مردمــی
بــدون پذیرفتــن تمامیتخواهــی سیاســی و
قربانــی کــردن جنبــه مردمــی نهضــت ســبز
امــکان نداشــت (حبیبــا و معلــی ،1396 ،ص
 .)158از آن زمــان سیاســتهای ایــن حــزب
ماننــد ســایر احــزاب اروپایــی بــا توجــه بــه
اهــداف ســرمایهداران صهیونیســت حاکــم در
اروپــا تعییــن میشــود .بدیــن ترتیــب آنچــه در
مــورد صلــح ســبز رخ داد ایــن بــود کــه یــک
ســازمان مــردم نهــاد (ســمن) بــا مقبولیــت
عمومــی بــاال بــرای کاربردهــای سیاســی از
ســوی جریانهــای موجــود قــدرت مصــادره
شــد.

یکــی از بنیانگــذاران جــدا شــده از صلــح ســبز معتقــد اســت ایــن جریــان
تبدیــل بــه یــک تجــارت فاســد چندملیتــی و بــزرگ شــده اســت کــه از کنتــرل
خــارج اســت ( .)Tehrani & Sinha, 2011برخــی بــا جمعبنــدی فعالیتهــای
صلــح ســبز ،آن را جریانــی دانســتهاند کــه بهطــور کلــی بــرای فناوریهراســی
بــه ویــژه در کشــورهای جهــان ســوم تــاش میکنــد ( .)Miller, 2016برخــی
کشــورها ماننــد کانــادا و زالنــد نــو بــا آشــکار شــدن ســودجویی ایــن گــروه،
وضعیــت عمومــی غیرانتفاعــی آن را ابطــال کــرده و نــوع فعالیــت صلــح ســبز
را سیاســی و تجــاری اعــام کردهانــد .هنــد نیــز بــه دالیــل مشــابه مجــوز
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 میدهــد ایــن جریــان بــا اصــل زیسـتفناوری
و مهندســی ژنتیــک مخالــف اســت و از عناوینــی چــون ارگانیــک یــا محیط زیســت
هــم بــرای تقابــل بــا ایــن فنــاوری سوءاســتفاده میکنــد .نتیجــه عملــی فعالیــت
پرحجــم صلــح ســبز در کشــورهای مختلــف بــا جهتگیــری مذکــور ایجــاد انحصار
در ایــن فنــاوری بــرای کشــورهایی چــون امریــکا بــوده اســت .حتــی در میــان
فهرســت مدیــران جریــان صهیونیســتی صلــح ســبز ،یــک نفــر بــه مدیریــت مقابلــه
بــا مهندســی ژنتیــک اختصــاص دارد.
جالــب آنکــه مدیــر و هماهنــگ کننــده ایــن بخــش بــا مســووالن وقــت ایــران کــه
برخــی هماکنــون نیــز علیــه تولیــد محصــوالت تراریختــه فعالیــت میکننــد،

,,

برخی با جمعبندی
فعالیتهای صلح سبز ،آن را

جریانی دانستهاند که بهطور
کلی برای فناوریهراسی به
ویژه در کشورهای جهان
سوم تالش میکند.
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,,

بررسی مواضع صلح سبز
نشان میدهد این جریان
با اصل زیستفناوری و

مهندسی ژنتیک مخالف
است و از نام ارگانیک نیز
برای تقابل با این فناوری
سوء استفاده میکند.

ارتبــاط مســتقیم داشــته اســت .مســتندات ایــن
ارتباطــات در انتهــای ایــن نوشــتار آمــده اســت.
صلــح ســبز هماکنــون نیــز روابــط آشــکاری بــا
برخــی نهادهــا و اشــخاص در ایــران دارد .بســیاری
از مطالبــی کــه علیــه ایــن فنــاوری در پایــگاه
اینترنتــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در
دوره معصومــه ابتــکار قــرار میگرفــت ترجمــه
مواضــع و گزارشهــای صلــح ســبز بــود .در ســال
 1394کنگــره بینالمللــی صلــح ســبز در تهــران
برگــزار شــد 3.همچنیــن همایشهایــی بــا شــرکت
فعــال صلــح ســبز در محــل ســازمان محیــط
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

تصویر  1ابراز همدردی معصومه ابتکار ،رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست ایران با فعاالن صلح سبز
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بــه دلیــل برخــورد بــا چنــد تنــدروی صلــح ســبز
منتشــر شــد (Departmnt of Environment Islamic
( )Republic of Iran, 2013تصویــر .)1ایــن اقــدام
مــورد اســتقبال خبرگــزاری امریکایــی ســی.ان.ان
هــم واقــع شــد (.)CNN, 2013
صلح سبز در اروپا
4
پروفســور کریســتین نوســلین ولهــارد اســتاد
آلمانــی برنــده نوبــل پزشــکی ( ،)1995بــا تأکیــد
بــر غیرعلمــی بــودن ادعاهــای صلــح ســبز در
اینبــاره میگویــد« :بــه اکثــر آلمانیهایــی
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 هــراسآور در ایــران نیــز
تکــرار میشــود] در حالــی کــه ایــن از نظــر
علمــی کامــا مــردود اســت و هرگــز ژنــی از
گوشــت گاو یــا گیاهــان نتوانســته بــه ژنــوم
انســان داخــل شــود».
ایــن اســتاد آلمانــی بــه صراحــت منشــأ ایجــاد
ایــن هراسهــا را حــزب صلــح ســبز میشــمارد
( .)Nüsslein-Volhard, 2008وی معتقــد اســت
صلــح ســبز متعصبانــه و بــدون توجــه بــه همــه
ثمــرات و مزیتهــای علمــی کــه محصــوالت
تراریختــه در کشــورهای مختلــف جهــان از خــود
نشــان دادهانــد ،زیس ـتفناوری ســبز را در عمــل
بــه یــک تابــوی اجتماعــی بــدل کــرده اســت
( .)Nüsslein-Volhard, 2008ایــن دانشــمند آلمانی
دربــاره آســیبهای زیستفناوریهراســی ایــن
جریــان میگویــد« :از حیــث عملــی عرصــه
بــرای دانشــمندان زیســتفناوری تنــگ شــده
اســت و دیگــر هیــچ جایــی بــرای عملــی کــردن
ایدههــا و پژوهشهــای علمــی دانشــمندان
در آلمــان وجــود نــدارد .مــزارع آزمایشــی بــه
طــور مســتمر نابــود میشــود و کار مؤثــری
دربــاره آن انجــام نمیگیــرد .حتــی دانشــگاه
هوهنهایــم مجبــور شــد یــک دوره آموزشــی
کامــل را بــه خاطــر خشــونتهای گروههــای
ضــد تراریختــه و نابــودی مــزارع آن لغــو کنــد.

پیآمــد ایــن شــیوه آن اســت کــه کشــور مــا
بــه طــور اســتثنایی دانشــمندان زیســتفناوری
خــود را بــه دیگــر کشــورها کــوچ میدهــد چــرا
کــه در اینجــا هیــچ آینــدهای بــرای آنهــا متصــور
نیســت» (.)Nüsslein-Volhard, 2008
تأثیرپذیــری جریانهــای زیســتمحیطی
از صلــح ســبز
برخــی نهضتهــای زیســتمحیطی کــه تحــت
تأثیــر صلــح ســبز قــرار دارنــد همــواره ایجــاد
بیاعتمــادی عمیــق بــه مطلوبیــت فناوریهــای
پیشــرفته را دنبــال میکننــد کــه در مــواردی
بســیار موفــق بــوده و بــه ترویــج ایدئولوژیهــای
ضدفنــاوری انجامیــده اســت (چاوشــیان.)1380 ،
ایــن نهضتهــا نقــش قابــل توجهــی در جلوگیــری
از گســترش دانــش هســتهای در کشــورهای
مســتقل داشــتهاند .در کشــور مــا نیــز طیفــی از
ایــن جریانــات فعــال هســتند و در دهــه شــصت
علیــه فنــاوری هســتهای و هماکنــون علیــه
مهندســی ژنتیــک فعالیــت میکننــد (تصویــر.)2

حــزب بــا نــام آندرئــاس فرایمولــر بــه عنــوان
هماهنگکننــده بخــش مقابلــه بــا مهندســی
ژنتیــک در خاورمیانــه بــا مســئوالن وقــت
ایرانــی رابطــه برقــرار کــرده .تصویــر یکــی
از نامههــای مبادلــه شــده در انتهــای ایــن
نوشــتار آمــده اســت.
ایــن دقیقــا جریانــی اســت کــه بــا روشــی
مشــابه در کشــور هنــد علیــه صنعــت هســتهای،
زیســتفناوری و فنــاوری اطالعــات ( )ITیعنــی
نقــاط قــوت آینــده هنــد دنبــال شــد .شــدت
گرفتــن فعالیــت ایــن جریــان ،ایــن کشــور را

,,
در سطح مدیران حزب
صلح سبز بخشی با عنوان
«هماهنگکننده مقابله
با مهندسی ژنتیک در
خاورمیانه» وجود دارد.

هدایت زیستفناوری هراسی در کشور
یکــی از فعالیتهــای ایــن حــزب در کنــار
ایجــاد موجهــای رســانهای پیگیــری بــه نتیجــه
رســیدن زیستفناوریهراســی در کشــورهای
جهــان اســت .بــرای نمونــه یکــی از اعضــای ایــن

تصویر 3

مخالفت صلح سبز با همه فناوریهای مربوط به مهندسی ژنتیک

تصویر 2

نمونهای از تأثیرگذاری فریبهای جریان نفوذ علیه فناوری هستهای در دهه اول انقالب
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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 پژوهشهای
ژنتیک و جریانسازی
علیه آن در دیگر کشورها
اندیشیده است.

,,

دانشمند زیستفناوری
آلمانی :صلح سبز
زیستفناوری سبز را در
عمل به یک تابوی اجتماعی
بدل کرده است ...پیآمد
این شیوه آن است که

کشور ما به طور استثنایی
دانشمندان زیستفناوری
خود را به دیگر کشورها
کوچ میدهد چرا که در
اینجا هیچ آیندهای برای آنها
متصور نیست.
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بــه عکسالعمــل و تصویــب قوانیــن هوشــیارانه
دربــاره کمــک مالــی خارجــی بــه ســمنهای
هنــدی واداشــت .پــس از آنکــه مانموهانــگ
ســینگ نخسـتوزیر هنــد در ســخنانی ،تحریــک
مــردم هنــد بــا سوءاســتفاده از شــعار حفاظــت
از محیــط زیســت را یکــی از کارویژههــای
آمریــکا دانســت ،بــا تصویــب قوانیــن جدیــد
در ایــن بــاره ،مجــوز تعــدادی از ســازمانهای
غیردولتــی کــه کشــورهای غربــی بــه آنهــا
کمــک مالــی میکردنــد لغــو شــد .مجمــوع
ایــن کمکهــای ســاالنه بــه ان.جــی.او هــای
هنــدی رقــم شــگفتآور دو و نیــم میلیــارد دالر
بــود .دولــت و بخــش خصوصــی آمریــکا از جملــه
ســازمان آمریکایــی جهــان یهــود ،5صنــدوق
جهانــی پشــتیبانی ســبز 6،ســازمان بینالمللــی
8
همــدردی 7،خدمــات بینالمللــی جمعیــت
و بنیــاد بیــل گیتــس 9در صــدر فهرســت
پشــتیبانان مالــی ســازمانهای غیردولتــی هنــد
قــرار داشــتند .مقامــات هنــدی در ایــن بــاره
گفتنــد« :دولــت مخالفتــی بــا انتقــاد نــدارد امــا
هنگامــی کــه از پشــتیبانی خارجــی بــرای نقــد
سیاس ـتهای جــاری اســتفاده میشــود ،مســئله
پیچیــده و پــی بــردن بــه توطئههــا مشــکل
میشــود .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, 2015و هــر گونــه کمــک مالــی
ایــن حــزب بــه ســازمانهای مردمنهــاد هنــدی
ممنــوع شــد (.)Dailymail, 2015
ایران به دنبال اروپا
بــا توجــه بــه مــوارد متعــدد دخالتهــای امریــکا در
کشــورهای جهــان حتــی در اروپــا بــرای اســتثمار
و هدایــت آن بــه ســمت اهــداف و منافــع امریــکا
از طریــق جاسوســی ،آدمربایــی ،تــرور مقامــات و
فعالیتهــای رســانهای 10بــه نظــر میرســد در
مــورد زیس ـتفناوری کشــاورزی نیــز همیــن امــر
در حــال اجــرا اســت .اســتفاده آمریــکا از سیســتم
شــنود بینالمللــی خــود بــا عنــوان اشــلون 11بــرای

پیــروزی در رقابــت علمــی و اقتصــادی بــا ســایر
کشــورهای جهــان نشــاندهنده وجــود چنیــن
اهدافــی در اروپــا و جهــان اســت .طبــق گــزارش
تحقیــق و تفحــص پارلمــان اروپــا دربــاره ایــن
سیســتم یکــی از اهــداف آن نــه مبــارزه با تروریســم
و ماننــد آن بلکــه بــه دســت آوردن اطالعــات
اقتصــادی معامــات و شــرکتهای اروپایــی اســت
تــا از آنهــا علیــه اقتصــاد اروپــا اســتفاده شــود
(.)European Parliament, 2001
در نتیجــه همیــن رویکــرد یعنــی تقویــت جریــان
زیستفناوریهراســی در اروپــا ،کشــورهای
اروپایــی کــه دارنــده فنــاوری و تولیدکننــدگان
اصلــی بــذر تجــاری در قــرن بیســتم بودهانــد،
در اســتفاده از زیســتفناوری از آمریــکا عقــب
ماندنــد و بــازار دههــا میلیــارد دالری خــوراک
دام خــود را در انحصــار تولیــدات خــوراک دام
تراریختــه آمریــکا ،کانــادا ،آرژانتیــن و برزیــل قــرار
دادهانــد.
امریــکا از دهــه هفتــاد بــه محــدود کــردن
پژوهشهــای ژنتیــک و جریانســازی علیــه
آن در دیگــر کشــورها اندیشــیده اســت .ایــن
کشــور در ســال  1974کمیتــهای تشــکیل داد
کــه مقــرر کــرد کنفرانســی بینالمللــی تشــکیل
شــده و بــه جهــان اعــام شــود «تــا هنگامــی کــه
خطــرات بالقــوه ژنتیــک بهتــر شــناخته نشــده
اســت دانشــمندان سراســر جهــان در ایــن حــوزه
آزمایشــات را متوقــف کننــد ».ایــن کنفرانــس در
12
ســال  1975در آســیلومار کالیفرنیــا برگــزار شــد
و خطــوط راهنمایــی را بــا همیــن هــدف منتشــر
کــرد .ســالها بعــد برخــی دانشــمندان بــه شــدت
نســبت بــه آســیبهای جریــان تبلیغاتــی ناشــی
از کنفرانــس مذکــور ابــراز عصبانیــت کردنــد زیــرا
خــاف ادعاهــای مطــرح در کنفرانــس بــرای
ایشــان ثابــت شــد (.)Mitcham, 1987
بــا توجــه بــه وجــود جریانــی بــا جهتگیــری
و محتــوای مشــابه در ایــران روشــن میشــود
چنیــن طرحــی در کشــور مــا نیــز در حــال
پیگیــری اســت .ایــن جریــان از مصادیــق تــاش
بــرای جلوگیــری از پیشــرفت علمــی و اقتصــادی
کشــور در حــوزه زیســتفناوری کشــاورزی و
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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 میشود.

امنیــت غذایــی اســت 13.زیــرا پیشبینــی میشــود معضــل اصلــی آینــده جهــان امنیــت غذایــی اســت
و تســلط بــر ایــن حــوزه تعییــن کننــده قــدرت حاکــم بــر جهــان خواهــد بــود.
ابــزار ایــن جریــان ایجــاد هــراس نســبت بــه زیس ـتفناوری و القــای خطرنــاک بــودن آن اســت.
ایــن رویکــرد بــه زیســتفناوری محــدود نمیشــود و در مــورد ســایر فناوریهــای مــدرن نیــز
ابــراز میشــود.
فعالیــت شــدیدتر دشــمن در ایــن حــوزه بــه خاطــر آن اســت کــه ایــن دانــش در قلــه فناوریهــای
پیشــرفته آینــده قــرار دارد .تســلط بــر زیس ـتفناوری کشــاورزی تعیینکننــده امنیــت غذایــی و بــه
تبــع آن قــدرت سیاســی و اقتصــادی کشــورها خواهــد بــود.
بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد نمیتــوان در فراینــد قانونگــذاری و سیاس ـتگذاری دربــاره جریانهایــی
کــه در جهــت مخالفــت بــا اصــل زیسـتفناوری و مهندســی ژنتیــک عمــل کــرده و ادعاهــای غیرعلمــی
خــاص را مطــرح میکننــد صرفــا بــه عنــوان یــک نظــر نگریســت .حفــظ نــگاه مســتقل علمــی در ایــن
حــوزه تضمیــن کننــده اســتقالل و حاکمیــت و پیشــرفت کشــور خواهــد بــود.

,,

جریان صلح سبز از مصادیق
تالش برای جلوگیری از
پیشرفت علمی و اقتصادی
کشور در حوزه زیستفناوری
کشاورزی و امنیت غذایی
است.

صلح سبز ،جریانهای مقابله با مهندسی ژنتیک را هدایت میکند
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مخالفــت بــا تولیــد ملــی محصــوالت تراریختــه و واکسیناســیون اطفــال دو روی ســکه
رایــج هراسافکنــی و تــرور بــا هــدف ایجــاد ناامنــی روانــی و توســعه بیماریهــا

آقــای علــی کرمــی :وقتــی میخواهنــد بــه عــوام و مــردم ســاده کــه نمیداننــد اصــا تعریــف بیوتکنولــوژی و تراریخته چه هســت ،یک
گوجــه فرنگــی را نشــان میدهنــد کــه ســرنگ در آن فــرو کردهانــد  ...مــا میخواهیــم مــردم وحشــت کننــد (عصــر ایــران.)1395 ،
تصویر 5

تصریح هراس افکنی در میان عموم برای مخالفت با تراریخته

نامه هماهنگ کننده مقابله با مهندسی ژنتیک صلح سبز به یکی از مسئوالن کشور
تصویــر شــماره  6متــن ایمیــل یکــی از مدیــران صلــح ســبز بــا نــام آندرئــاس فریمولــر بــه عنــوان «هماهنگکننــده بخــش مقابلــه
بــا مهندســی ژنتیــک در خاورمیانــه» اســت .متــن نامــه نشــان میدهــد بخــش مقابلــه بــا مهندســی ژنتیــک در صلــح ســبز توانســته
اســت بــا برخــی از مســئوالن ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در دوره خانــم واعــظ جــوادی ارتبــاط برقــرار کنــد و از طریــق وی
اهــداف ایــن حــزب را در ایــران پیگیــری کنــد .در شــرایطی کــه غــرب تــاش میکنــد پیشــرفت ملــت ایــران را از طریــق تحریــم
علمــی و فنــاوری و اقتصــادی کنــد یــا متوقــف کنــد ،چــه انگیــزهای موجــب میشــود بــه بهانههــای 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 میشــود.
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دریچه علم

موضوع :نمونهبرداری در شمال ایران
از :آندرهآس فرایمولر
تاریخ :دوشنبه  21مه  2007ساعت 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
مســائل بســیاری در مــورد رهاســازی برنــج تراریختــه ()Bt
در ایــران روشــن نشــده اســت .بــرای ارزیابــی موقعیــت و
بــه دســت آوردن اطالعــات بهتــر در مــورد اینکــه آیــا واقعــا
برنــج  Btدر ایــران رهاســازی شــده و بــه طــور گســتردهای
بیــن کشــاورزان توزیــع شــده اســت (همانطــور کــه وقتــی
از ایــران بازدیــد میکردیــم بــه مــا گفتــه شــده اســت) مــا
میخواهیــم از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــران و یــا
پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک دعــوت کنیــم تا مشــترکا
بــرای نمونهبــرداری بــه سراســر شــمال ایــران ســفر کنیــم.
مــا بــر ایــن باوریــم کــه ایــن نمونهبــرداری بــرای مســولین
ایرانــی بســیار مفیــد خواهــد بــود کــه متوجــه شــوند آیــا
واقعــا برنــج تراریختــه در مــزارع ایــران وجــود دارد .ایــن کار
همچنیــن بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــران اجازه
میدهــد کــه تمهیــدات مناســبی در نظــر بگیرنــد تــا بــازار
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
رســیدن فصــل برداشــت نمونهگیــری انجــام شــده باشــد.
صلــح ســبز میتوانــد انجــام آزمایشــات الزم را بــر عهــده
بگیــرد .مــا بایــد راجــع بــه اینکــه کــدام آزمایشــگاه در
ایــران یــا خــارج از ایــران تمایــل بــه انجــام آزمایشــات دارد
یــا قــادر بــه انجــام آن اســت و میتوانــد نمونههــای 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 هماهنگکننده بخش مقابله با مهندسی ژنتیک
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در خاورمیانه به یک مدیر ایرانی.

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 میشــوم 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 نمونهبــرداری احتمــاال نتایــج حساســی خواهــد داشــت ،مــا بایــد راجــع بــه شــیوه بهرهبــرداری احتمالــی از نتایــج و اطالعــات پــروژه هــم
صحبــت کنیــم.
امیــدوارم از طــرف شــما جــواب مثبتــی دریافــت کنــم و بیصبرانــه منتظــر شــنیدن پاســخی از جانــب شــما هســتم .همچنیــن بیصبرانــه امیــدوارم «دوبــاره»
شــما را مالقــات کنــم و از مهماننــوازی ایرانیــان لــذت ببــرم.
با احترام از سوئیس
آندره آس فرایمولر
صلح سبز بینالملل
هماهنگکننده کمپین مقابله با مهندسی ژنتیک در خاورمیانه
خیابان وینترثورست ،شماره  ،89زوریخ ،سوئیس
صلح سبز ،جریانهای مقابله با مهندسی ژنتیک را هدایت میکند
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بخش سوم

پاسخ به برخی شبهات

شبهه اول :موضــع مرجــع ایمنــی غذایــی اروپا
گفتــه شــده اداره ایمنــی غذایــی اتحادیــه اروپــا ۱۴ســامت محصــوالت تراریختــه را نپذیرفتــه اســت (احمــدی
و صمدیــان .)1395 ،بــه کــرات ادعــا شــده اســت کــه اروپــا محصــوالت تراریختــه را ممنــوع کــرده و مصــرف
نمیکنــد (تســنیم الــف1395 ،؛ فــارس الــف1395 ،؛ جهــان نیــوز1395 ،؛ راه دانــا1396 ،؛ مشــرق نیــوز.)1396 ،
پاسخ شبهه
ایــن ادعــا فاقــد عناصــر دقــت و صحــت اســت .محصــوالت تراریختــه گیاهــی
از ســال  1996وارد بــازار مصــرف شــدهاند و تاکنــون دنیــا تجربــه 23
ســال تولیــد و مصــرف ایــن محصــوالت را داشتهاســت .در ایــن مــدت
کشــورهای تولیدکننــده محصــوالت تراریختــه بــه دلیــل مقبولیــت بیشــتر
و مزایــای ایــن محصــوالت در رقابــت بــا ســایر ارقــام ،بــر بــازار مــواد غذایــی
جهــان ســلطه پیــدا کردهانــد .همــه مراجــع رســمی بینالمللــی ،منطق ـهای
و ملــی ایمنــی و ســامت ایــن محصــوالت را کامــا تأییــد کردهانــد .اداره
ایمنــی غذایــی اتحادیــه اروپــا کــه متولــی تأییــد ایمنــی و ســامت و صــدور
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مجــوز کشــت و مصــرف محصــوالت تراریختــه
در اروپــا اســت ،تاکنــون بــرای  111محصــول
تراریختــه مجــوز کشــت و مصــرف صــادر
کــرده و ایمنــی و ســامت ایــن محصــوالت را
تأییــد کــرده اســت .فهرســت ایــن مــوارد در
پایــگاه اینترنتــی اتحادیــه اروپــا آمــده اســت
( ( )European Commission, 2018تصویــر .)7

تصویر 8

گستره کشت محصوالت ترایخته در جهان و اتحادیه اروپا

تــا کنــون پنــج کشــور اروپایــی بــه کشــت ایــن
محصــوالت پرداختهانــد (تصویــر  )8و اتحادیــه
اروپــا بزرگتریــن واردکننــده و مصرفکننــده
محصــوالت تراریختــه جهــان اســت .مثــا اروپــا
 96درصــد ســویای خــود را وارد میکنــد و
بیــش از  90درصــد ســویا و کنجالــه ســویا
وارداتــی اتحادیــه اروپــا تراریختــه اســت
(  .)European Commission, 2015عــدم کشــت
ایــن محصــوالت در برخــی کشــورهای اروپایــی
نیــز بــه دلیــل عــدم صرفــه اقتصــادی و عقــب
ماندگــی در فنــاوری مهندســی ژنتیــک متاثــر
از فنــاوری هراســی صلــح ســبز اســت.
گــزارش دبیــرکل امــور پژوهــش و نــوآوری
اروپــا در ســال  2010در ایــن بــاره تأکیــد
دارد« :نتیجــهی  130پــروژه تحقیقاتــی و
 500تحقیــق مســتقل در طــول  25ســال
نشــان میدهــد ایــن محصــوالت هیــچ تفاوتــی
بــه لحــاظ آســیبهای احتمالــی بــا ســایر
محصــوالت ندارنــد[ ...در عیــن اینکــه در
نــگاه اول] ممکــن اســت شــبهات وارد شــده
علمــی بــه نظــر برســد امــا اینطــور نیســت»
(( )European Commission, 2010تصویــر .)9
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شبهه دوم :قضیــه رسالینــی
ادعــا شــده محصــوالت تراریختــه سرطانزاســت یــا هــر کــس آن را مصــرف میکنــد دم در مــیآورد
(تســنیم ب1395 ،؛ تســنیم الــف1396 ،؛ تســنیم ب1396 ،؛ تســنیم ج ،1396 ،تســنیم 1397؛ )Seralini et al., 2012
اغلــب منشــأ ادعاهــا دربــاره تأثیــر محصــوالت تراریختــه بــر ســامت انســان مطالعــه ســرالینی 15فعــال مــورد حمایت
مالــی بنیــاد صهیونیســتی صلــح ســبز 16اســت.

تصویر  10ادعای دروغ دم درآوردن بر اثر مصرف محصوالت تراریخته

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
دارد .امــا همیــن مــورد نیــز بــه دلیــل ایــراد اشــکاالت متعــدد بــر آن 17مــورد
اعتــراض مجامــع علمــی و دانشــگاهی واقــع شــد .در پــی انتشــار نقدهایــی توســط
مجامــع علمــی بســیار از جملــه اداره ایمنــی غذایــی اتحادیــه اروپــا (European Food
( ،)Safety Authority, 2012تصویــر  )11وزارت بهداشــت بلژیــک (Bioveiligheidsraad
 ،)Conseil de Biosécurité, 2012اداره فــدرال ارزیابــی خطــر آلمــان (German Federal
 ، )for Risk Assessment position, 2012 etutitsnIاداره اســتانداردهای غــذای اســترالیا
و نیوزیلنــد ( ،)Food Standards Australia New Zealand, 2007بنیــاد علــوم روســیه
( )Panchin & Tuzhikov, 2017و ســازمان غــذا ،محیطزیســت ،ایمنــی و ســامت
فرانســه ( ،)ANSES, 2012ایــن مقالــه از ســوی مجلــه منتشــرکننده آن مــردود و
غیرقابــل اســتناد اعــام شــد .بررســی مجــدد آزمایشــات ســرالینی در یکــی از
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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 خــود نیــز در پاســخ بــه انتقــاد از اشــکاالت متعــدد در تحلیــل آمــاری در،ســرالینی
 «آمارهــا حاکــی از:مطالعــه مذکــور بــا اذعــان بــه ایــن اشــکاالت پاســخ میدهــد
.)Seralini et al., 2013( » اما میتواننــد بــه درک نتایــج کمــک کننــد،حقیقــت نیســتند
تاییــد ســامت محصــوالت تراریختــه در مطالعــات علمــی و
ســازمان های نظارتــی جهــان
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
،) ایــن تحقیقات13 و12 جهــان در همیــن راســتا انجــام شــده و متاآنالیز (تصاویــر
.)Klümper & Qaim, 2014( ســامت ایــن محصــوالت را تأییــد کــرده اســت
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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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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 covered, 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

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.
PLOS ONE | www.plosone.org
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همچنیــن ســازمان جهانــی بهداشــت در صفحــه پرســش و پاســخ خــود
راجــع بــه محصــوالت تراریختــه ذیــل ســوال هشــتم ســامت محصــوالت
تراریختــه موجــود را تأییــد میکنــد ( ( )WHO, 2014تصویــر .)26
جعل مقاله برای مخالفت با تراریخته ها
بــا ایــن کــه هیــچ ســند علمــی قطعــی در خصــوص تاثیــرات منفــی ایــن
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
آزمایشهــای مربــوط بــه ایمنــی ایــن محصــوالت ،ادعاهــای تــازهای مطــرح
میکننــد کــه هــدف نهایــی آنهــا القــای شــبهه و تأثیرگــذاری بــر تجــارت
ایــن محصــوالت بــوده اســت.
مورد اینفاسلی
بــرای نمونــه بــه مطالعــات فدریکــو اینفاســلی اســتناد میشــود کــه تــاش
کــرده اســت برخــی خطــرات را بــه محصــوالت حاصــل از مهندســی ژنتیــک
نســبت دهــد و مطالعــات وی بــه طــوری گســتردهای مــورد اســتناد صلــح
ســبز نیــز واقــع شــده اســت .از آنجــا کــه يافتههــاي مقالــه آنهــا مغایــر بــا
آزمونهــاي ايمنــي متعــددي اســت کــه توســط ســازمانهاي غــذا و داروي
سراســر دنيــا انجــام شــده اســت ،وی در تاریــخ  8جــوالی ســال  2015بــه
مجلــس ســنای ایتالیــا دعــوت شــد ،امــا اعضــاي مجلــس ســنا ســخنان وی را
قانــع کننــده ندانســتند .بعدهــا مطالعــات مختلــف در طــول ســالهای 2015
و  2016نشــان داد وی نتایــج تحقیقــات خــود را دســتکاری کــرده اســت؛ از
جملــه مشــخص شــد عکسهــاي جعلــی از ژلهــاي دی.ان.ا ِ در مقالــه وی بــه
کار رفتــه اســت (.)Abbott, 2016
مورد مستلون و تودیسکو
بررســی تصاویــر دی.ان .ا ِی بــهکار رفتــه در مقالــه  2010تودیســکو
(  )Tudisco , 2010و مقالــه  2013مســتلون (  )Mastellone et al., 2013بــه
وضــوح نشــان میدهــد عکسهــا یکســان بــوده و کپيبــرداري شــد هاند
در حالــی کــه در دو مطالعــه مســتقل راجــع بــه موضوعــات مختلــف بــه
آنهــا اســتناد شــده اســت (تصویــر .)14

یک شکل واحد که با توضیحات کامال متفاوت تحت عنوان دو ژل مختلف در دو مقاله تودیسکو و
تصویر 14
همکاران استفاده شده است.
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بــا مطــرح شــدن ادعــای جعــل داده ،هیئتــی
از کارشناســان اخــاق ،زیستشناســی مولکولــی
و علــوم دامپزشــکی در دانشــگاه ناپــل ضمــن
بررســی و تأییــد ایــن ادعــا اعــام کردنــد
خطاهــای مــورد نظــر بســیار جــدی هســتند
و نمیتوانســتند غیرعمــد واقــع شــده باشــند
(مقالــه مــردود شــده .)Mastellone et al., 2013
سموم شمیایی ،عامل اصلی سرطان
بــر خــاف ادعــای ســرالینی و متمســکین بــه مقاله
وی ،محصــوالت تراریختــه بــا کاهــش مصــرف
ســموم شــیمیایی ،ابتــا بــه بیماریهایــی چــون
ســرطان را کاهــش میدهنــد .متاســفانه اســتفاده
از ســموم کشــاورزی بــه عنــوان رایجتریــن راه
جلوگیــری از خســارت  14تــا  25درصــدی در
کاهــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی شــناخته
میشــود و ســرطان ســومین عامــل مــرگ و میــر
بعــد از بیماریهــای قلبــی و تصادفــات در ایــران
اســت .تعــداد مبتالیــان بــه ســرطان در ایــران،
ســاالنه  70هــزار نفــر بــرآورد شــده کــه بخشــی
از آن بــر اثــر ســموم شــیمیایی بــه ایــن بیمــاری
مبتــا میشــوند .در حــال حاضــر  300نــوع ســم
کشــاورزی در کشــور ثبــت شــده اســت .در مجموع
ســاالنه  22تــا  25هــزار تــن ســم در کشــور مصرف
مــی شــود (باغســتانی .)1396 ،بــا ایــن شــرایط هر
ایرانــی ســاالنه بــه طــور متوســط  400گــرم ســم
مصــرف میکنــد (مســتوفی .)1396 ،متاســفانه
بــه علــت نظــارت ضعیــف در کشــور بســیاری از
کشــاورزان از ســموم بســیار خطرنــاک و غیــر مجاز
و یــا در حــد غیــر مجــاز اســتفاده میکننــد.
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه نظــارت دقیــق
و کافــی بــر روی محصــوالت گلخانــهای در
کشــور وجــود نــدارد ،میــزان ســم مــورد اســتفاده
در محصوالتــی چــون گوجــه فرنگــی و خیــار
گلخان ـهای بیــش از حــد مجــاز اســت ،ایــن امــر
عــاوه بــر تاثیــرات منفــی بــر ســامت انســان،
باعــث آلودگــی زیســت محیطــی نیــز میشــود.
بــه کمــک مهندســی ژنتیــک میتــوان محصــوالت
ســالم و عــاری از بقایــای ســموم را بــه مقــدار
بیشــتر در واحــد ســطح تولیــد کــرد .محصــوالت

تصویر 15

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

حاصــل از مهندســی ژنتیــک ،عــاوه بــر کاهــش
مصــرف ســموم ،قبــل از ورود بــه بــازار عرضــه
از لحــاظ ایمنــی و ســامت مــورد ارزیابــی قــرار
میگیرنــد و جــای هیــچ نگرانــی بــرای مصــرف
ایــن محصــوالت باقــی نمیمانــد.
بــا تولیــد برنــج تراریختــه ایرانــی کــه مقــاوم بــه
آفــات و بینیــاز از ســم اســت ،میتــوان امیــدوار
بــود کــه آمــار بــاالی ســرطان در اســتانهای
شــمالی کشــور (تصویــر  )15و بخــش زیــادی از
واردات و مصــرف ســموم شــیمیایی حــذف شــود
(تصویــر .)16
گیاهــان اصــاح شــده ژنتیکــی ،خــود نســبت بــه
بســیاری از آفــات و یــا شــرایط نامســاعد محیطــی
مقاومــت داشــته و دیگــر نیــازی بــه انــواع مختلــف
ســموم و آفــت کــش ندارنــد .گیاهــان تراریختــه
بــا گیاهــان معمولــی هیــچ تفاوتــی ندارنــد بجــز
اینکــه یــک صفــت مثبــت بــه آنهــا اضافــه شــده
اســت .اســتفاده از ایــن گیاهــان عــاوه بــر بــاال
بــردن مقــدار محصــول بــه ازای واحــد ســطح و
افزایــش در آمــد کشــاورزان باعــث حفــظ حشــرات

مفیــد و اکوسیســتم طبیعــی نیــز میشــود و در ضمــن غذایــی ســالم و بــدون
مــواد شــیمیایی مضــر را بــا قیمتــی ارزان بــه دســت مصــرف کننــده می رســاند.
محصــوالت تراریختــه بــه لحــاظ ترکیبــات مــواد غذایــی ،ویتامینهــا
و عناصــر بــا محصــوالت ســنتی و ارگانیــک تفاوتــی نداشــته و تنهــا
صفــت مــورد نظــر ماننــد مقاومــت در مقابــل آفــات بــه آنهــا افــزوده
شــده اســت.

تصویر 16

بخش عمده نهادههای شیمیایی در کشور برای کشت برنج مصرف میشود

بخش سوم  mپاسخ به برخی شبهات
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شبهه سوم :ســامت تغذیــه گاوهــا
ادعا شده تغذیه با ذرت تراریخته به افزایش مرگ و میر دام منجر میشود (( .)Séralini and Glokner, 2016تصویر )17

تصویر 17

تصویر به کار رفته از سوی انجمن غیر علمی ارگانیک برای القای زیانبار بودن محصوالت تراریخته برای دام.

پاسخ شبهه
بــا انتشــار ایــن گــزارش مرکــز بیولــوژی اداره تحقیقــات فــدرال تغذیــه و
غــذای آلمــان ،بــه بررســی موضــوع پرداخــت و اعــام کــرد مــرگ ایــن دام
هــا در اثــر برخــی فاکتورهایــی رخ داده اســت کــه مربــوط بــه غــذای آلــوده
و روش غلــط عملیــات تغذیــه دامهــا بــوده اســت .بــه گفتــه پروفســور جانــی
در ایــن مزرعــه «بــرای افزایــش شــیردهی دامهــا در زمانــی کوتــاه از ترکیــب
غذایــی غلطــی اســتفاده شــده بــود ».همچنیــن «بــرای تغذیــه دامهــا از علوفــه
ذرت نامناســب و غیربهداشــتی بــا آلودگیهــای بســیار شــامل پالســتیک و
موشهــای مــرده اســتفاده کــرده بــود» (.)Jany, 2013
مــرگ و میــر تعــداد قابــل توجــه دامهــا در اثــر مصــرف محصــوالت تراریختــه
بــا مشــاهدات عینــی در ایــن بــاره مغایــرت دارد .از ســال  ،1996محصــوالت
تراریختــه بــرای تغذیــه دام اســتفاده شــدهاند و هــم اکنــون  90%از کل
تغذیــه حیوانــات را در ایــاالت متحــده آمریــکا ،کل اتحادیــه اروپایــی و ایــران
محصــوالت تشــکیل میدهنــد .مطالعــات الیســون ون اینینــام از دانشــگاه
کالیفرنیــا ،دیویــس ،کــه در طــول  27ســال یعنــی از  13( 1983ســال قبــل
از معرفــی محصــوالت تراریختــه) تــا  2011بــر تغذیــه دام متمرکــز بــوده
اســت ،بــه ارائــه تحلیــل جامعــی دربــاره تغذیــه و ســامت دام بــا مطالعــه
وضعیــت  100میلیــارد دام منجــر شــد .اغلــب ایــن دامهــا از اواســط ایــن
مطالعــه بــا محصــوالت اصــاح شــده ژنتیــک تغذیــه میشــدند .نتیجــه ایــن
مطالعــات نشــان داد کــه تغذیــه بــا محصــوالت تراريختــه هیــچ گونــه تأثیــر
منفــی بــر حیوانــات نداشــته اســت (.)Van Eenennaam, Young, 2014
22
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از ســوی دیگــر بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه
داشــت کــه اگــر ادعــای یــاد شــده در مــورد
مــرگ و میــر دامهــا حتــی در حــد کمــی هــم
صحــت داشــت ،دامــداران دیگــر حاضــر بــه
اســتفاده از محصــوالت تراریختــه نمیشــدند.
دلیلــی نــدارد کــه دامــداران از محصولــی
اســتفاده کننــد کــه دامهــا را بــه میــزان باالیــی
کــه ادعــا شــده اســت میکشــد و ســود دامــدار
را از بیــن میبــرد! همچنیــن فــروش گوشــت
دام بیکیفیــت یــا بیمــار غیرقانونــی اســت .در
همــه کشــورهای جهــان مقــررات ســختگیرانه
در ایــن مــورد وجــود دارد .در نتیجــه اســتفاده
از محصولــی بــا عــوارض شــدید ادعایــی امــکان
نخواهــد داشــت .بنابرايــن حتــی بــدون در
نظــر گرفتــن نتايــج مطالعــات متعــدد مبنــي
بــر ســامت محصــوالت تراريختــه ،ادعــاي
افــرادي کــه محصــوالت اصــاح شــده ژنتیــک
را عامــل بیماریهــای عجیــب و مــرگ و میــر
معرفــي میکننــد ،خــاف واقــع بــه نظــر
میرســد.
بخش سوم  mپاسخ به برخی شبهات
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شبهه چهارم :موضــع ســازمان جهانــی بهداشــت

جعلی

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

بــا انتشــار تصویــری جعلــی تــاش شــده اســت احتمــال ســرطانزایی 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 علفکــش گالیفوســیت در طبقهبنــدی ایــن ســازمان جــزء مــواد دارای احتمــال ســرطانزایی دانســته
شــده اســت .ایــن تصویــر جعلــی در پوشـهای از ســوی انجمــن غیــر علمــی ارگانیــک بیــن نماینــدگان محتــرم مجلس
توزیــع شــده اســت (تصویــر .)18
پاسخ شبهه
ایــن تصویــر مربــوط بــه صفحـهای اســت کــه در آن ســازمان جهانــی بهداشــت
صرفــا بــه نقــل یــک گــزارش پرداختــه و اظهــار نظــر راجــع بــه آن را بــه
بررســیهای بیشــتر موکــول کــرده اســت (تصویــر .)18
بررســیهای بعــدی کمیتــه مشــترک ســازمان خواروبــار جهانــی و ســازمان
جهانــی بهداشــت ایــن ادعــا را رد کــرد کــه گــزارش آن در مــاه مــی 2016
منتشــر شــده اســت (تصویــر .)WHOb, 2016( )19
بنابرایــن ادعــای فــوق کــه از ســوی یــک تاجــر محصــوالت بــه ظاهــر ارگانیــک و
نماینــده کمپانــی فــروش ســم زدا ( )Xedaدر خاورمیانــه مطــرح میشــود خــاف
واقــع اســت .گالیفوســیت یــک علفکــش بســیار پراســتفاده در کشــاورزی و
صنعــت اســت و بــه هیــچ وجــه ســم اختصاصــی محصــوالت تراریختــه محســوب
نمیشــود تــا بــا نفــی آن بتــوان محصــوالت تراریختــه را نفــی کــرد (Benbrook,
 ٥٠ســال اســت کاربــرد گســتردهای
( )2016جــدول .)1ایــن علفکــش بیــش از 
در کشــاورزی دارد در حالــی کــه تولیــد محصــوالت تراریختــه تنهــا  ٢3ســال
اســت صــورت میگیــرد!.
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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

:نظر رسمی سازمان جهانی بهداشت و سازمان خوار و بار جهانی

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

.گالیفوسیت اثر سرطانزایی ندارد

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

JOINT FAO/WHO MEETING ON PESTICIDE RESIDUES

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
Geneva,
2016
sensitive end-point. The Meeting reaffirmed
the 9–13
ARfDMay
of 0.03
mg/kg body weight established by the
2006 JMPR based on acute )neuro(toxicity
in rats.
SUMMARY
REPORT
1.2 Glyphosate (158)

Issued 16 May 2016

Glyphosate is a broad-spectrum systemic herbicide. Several epidemiological studies on cancer
outcomes following occupational exposure to glyphosate were available. The evaluation of these
Edited versions of these evaluations and general considerations will be published in the

studies focused
onofthe
of NHL.
there ishere
some
evidence
of a positive
report
theoccurrence
May 2016 JMPR.
TheyOverall,
are reproduced
so that
the information
can beassociation

disseminated
quickly.and
These
drafts
subject
technical
editing. studies and the overall metabetween glyphosate
exposure
risk
of are
NHL
fromto the
case–control

analysis. However, it is notable that the only large cohort study of high quality found no evidence of
A Joint Meeting of the Food and Agriculture Organization of the United Nations )FAO( Panel of
an association at any exposure level. Glyphosate has been extensively tested for genotoxic effects
Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and the World Health Organization
using a variety of tests in a wide range of organisms. The overall weight of evidence indicates that
)WHO( Core Assessment Group on Pesticide Residues )JMPR( was held at WHO Headquarters,
administration of glyphosate and its formulation products at doses as high as 2000 mg/kg body weight
Geneva )Switzerland(, from 9 to 13 May 2016. Diazinon, glyphosate and malathion were placed on
by the oral route, the route most relevant to human dietary exposure, was not associated with
the agenda by the JMPR Secretariat, based on the recommendation of the last session of JMPR to regenotoxic effects in an overwhelming majority of studies conducted in mammals, a model considered
evaluate these compounds given the number of new studies that had become available since their last
to be appropriate for assessing genotoxic risks to humans. The Meeting concluded that glyphosate is
full assessments.
unlikely to be genotoxic at anticipated dietary exposures. Several carcinogenicity studies in mice and
of the results
of thethat
Joint
FAO/WHO
on Pesticide
Residues
)JMPR(
ratsThe
arefollowing
available.extracts
The Meeting
concluded
glyphosate
is Meeting
not carcinogenic
in rats
but could
not
are provided to make them accessible to interested parties at an early date.
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
the epidemiological
work of the Joint FAO/WHO
on Pesticide exposures, the
route in mammals,More
and information
consideringonthe
evidenceMeeting
from occupational
Residues (JMPR) is available at:

Meeting concluded that glyphosate is unlikely to pose a carcinogenic risk to humans from exposure
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematicthrough the diet. The Meeting reaffirmed the group ADI for the sum of glyphosate and its metabolites
sitemap/theme/pests/jmpr/jmpr-rep/en/
of 0–1 mg/kg body weight on the basis of effects on the salivary gland. The Meeting concluded that it
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/jmpr/en/
was not necessary to establish an ARfD for glyphosate or its metabolites in view of its low acute
toxicity.
Summary Report from the May 2016 Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR)
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 پاسخ به برخی شبهاتm بخش سوم

تصویر

همچنیــن ارقــام تراریختــه ایرانــی کــه تــا
کنــون ارائــه شــده یعنــی برنــج و پنبــه مقــاوم
بــه آفــات از ارقامــی هســتند کــه ارتباطــی
بــا مصــرف گالیفوســیت نداشــته و بــه دلیــل
مقاومــت بــه آفــت کشــاورزان را از ســموم
 ایــن.خطرنــاک آفتکــش بینیــاز میکننــد
همــه تبلیغــات علیــه محصولــی کــه هرگــز
در ایــران تولیــد نشــده حکایــت از ســوء نیــت
.جریــان مخالــف فنــاوری دارد
آخریــن گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی راجــع به
 ســرطانزایی آن را در دوزهــای مصرفی،گالیفوســیت
) و درWHOa, 2016( در کشــاورزی مــردود دانســته
جــای دیگــری ذکــر احتمــال ســرطانزایی در برخــی
مطالعــات را بــه دلیــل عــدم محدودیــت در دوز مــورد
.)WHOb, 2016( آزمایــش دانســته اســت
European( ســازمان ایمنــی غــذای اتحادیــه اروپــا
) و کمیتــه ارزیابــیFood Safety Authority, 2015
مطالعــات ســرطان ســازمان حفاظــت محیــط
 ســرطانزایی گالیفوســیت را13زیســت امریــکا
.)EPA, 2015( مــردود دانســته اســت
 در،بــر خــاف ادعــای فناور یهراســان
صــورت عــدم اســتفاده از ارقــام مقــاوم بــه
 اســتفاده از ســموم علفکــش،گالیفوســیت

ﻣﺼﺮف ﮔﻼﻳﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺟﻬﺎن )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ(

ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻼﻳﻔﻮﺳﻴﺖ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ارﻗﺎم اﺻﻼح ﺷﺪه )ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ(
ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻼﻳﻔﻮﺳﻴﺖ در ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي
درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻼﻳﻔﻮﺳﻴﺖ در ارﻗﺎم ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻋﻠﻒﻛﺶ
جدول 1

مقایسه میزان استفاده از گالیفوسیت در محصوالت تراریخته و غیرتراریخته

منتفــی نمیشــود بلکــه ســموم علفکــش خطرناکتــر بــا ســمیت و
حجــم باالتــر جایگزیــن میشــود .بــرای نمونــه فــن مدیفــام ،دس مدیفــام
و اتوفومازیــت از علفکشهــای مرســوم جایگزیــن گالیفوســیت بــرای
کشــت چغنــدر غیرتراریختــه اســت کــه ســمیت آنهــا دو برابــر گالیفوســیت
اســت در صــورت جایگزینــی کلــزای غیرتراریختــه نیــز از علفکــش
هالوکســی فلــوپ آرمتیــل بــا ســمیت ده برابــر گالیفوســیت اســتفاده
میشــود .در صــورت جایگزینــی برنــج تراریختــه نیــز کشــاورزان مجبــور
خواهنــد شــد از ســاتوم یــا تیوبنــکارب بــا ســمیت  5برابــر و یــا بوتاکلــر
بــا ســمیت تــا دو و نیــم برابــر گالیفوســیت اســتفاده کننــد (جــدول.)2
بــا ممنوعیــت اســتفاده از علفکــش عمومــی گالیفوســیت در کشــاورزی

جدول  2مقایسه میزان سمیت علفکشها
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2010
293,7
578,1
51

2011
333
616,8
54

2012
363,4
648,6
56

نیــز کشــاورزان بــه دلیــل رواج آن در مــزارع
نیشــکر غیرتراریختــه وادارخواهنــد شــد از
علفکــش جایگزیــن آن در کشــت نیشــکر
یعنــی پاراکــوات بــا ســمیت چهــل برابــر
گالیفوســیت اســتفاده کننــد .مالحظــه
میشــود کــه ادعاهــای مطــرح شــده بــر
فــرض پذیــرش تــا چــه حــد غیرکارشناســی
و ویرانگــر اســت.
بنابرایــن فــارغ از اینکــه اطالعــات ارائــه
شــده راجــع بــه گالیفوســیت خــاف
واقــع اســت ،بــر فــرض صحــت ایــن
اطالعــات بایــد اســتفاده از گالیفوســیت
در کشــاورزی ممنــوع شــود نــه تولیــد
محصــوالت تراریختــه کــه اقســام بســیار
متنوعــی دارنــد .تنهــا برخــی از محصــوالت
تراریختــه مقــاوم بــه گالیفوســیت هســتند
آن هــم بــه دلیــل اینکــه گالیفوســیت یکــی
از کمخطرتریــن ســموم علفکــش اســت.
از همیــن رو مهندســان ژنتیــک تــاش
کرد هانــد محصــوالت تراریختــه متحمــل
بــه علفکــش گالیفوســیت تولیــد کننــد
تــا مصــرف علفکشهــای خطرنــاک و
زیــا نآور را کــم کننــد یــا بــه صفــر برســانند.
در صورتــی کــه قــرار بــر ممنوعیــت ایــن
علفکــش باشــد بایــد مصــرف تقریبــا همــه
ســموم کشــاورزی نیــز ممنــوع شــود زیــرا
گالیفوســیت جــزو کمخطرتریــن ســموم
کشــاورزی بــوده و در صــورت عــدم وجــود
آن ،ســمومی بــا ســمیت تــا چهــل برابــر
گالیفوســیت جایگزیــن آن خواهنــد شــد.

تنــوع زیســتی

شبهه پنجم

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

پاسخ شبهه
تککشــتی بــه شــرایطی گفتــه میشــود کــه یــک
نــوع محصــول زراعــی در یــک کشــور یــا منطقــه
وســیع بــه صــورت ممتــد و پياپــي كشــت شــود.
مثالهــای بــارز ایــن موضــوع کشــت نیشــکر در
کوبــا و کشــت ذرت در کمــر بنــد ذرت در آمریــکا
اســت .راه حــل اصلــی کــه بــرای جلوگیــری از
ایــن پدیــده پیشــنهاد شــده اســت ،تولیــد ارقــام
مختلــف بــا ویژگــی هــای مطلــوب ولــی متفــاوت
و همچنیــن رعایــت آیــش و تنــاوب زراعــی اســت.
امــا شــاید آنچــه منظــور منتقــد محتــرم کیهــان
یــا ســایر منتقدیــن بــوده اســت« ،کاهــش تنــوع
واریتههــای زراعــی» بــوده اســت ،نــه تــک کشــتی.
بــه هــر حــال «کاهــش تنــوع واریتههــای زراعــی»
در محصــوالت غیــر ترایختــه بــه مراتــب بیشــتر
بــوده و در واقــع یکــی از اهــداف تولیــد محصــوالت
تراریختــه جلوگیــری از ایــن کاهــش عنــوان شــده
اســت .بدیهــی اســت وقتــی کشــاورزان بــه نتایــج
پژوهشــگران اصــاح نباتــات پیشــرو (اعــم از
تراریختــه یــا غیــر تراریختــه) دسترســی یابنــد،
بــا توجــه بــه برتریهــای اقتصــادی ،ایمنــی و
زیســتمحیطی واریتههــای جدیــد ،نســبت بــه
کشــت آن هــا اقبــال نشــان دهنــد و ســایر واریتههــا
از چرخــه تولیــد زراعــی حــذف شــوند یــا ســطح زیر
کشتشــان محــدود شــود .ایــن رونــد کاهــش تنــوع
زیســتی واریتــههــای زراعــی کــه در منابــع از آن بــا
عناویــن فرســایش ژنتیک یــا «کاهش تنوع زیســتی
واریتههــای زراعــی» یــاد میشــود ،از طــرف رســانه
هــای غیــر تخصصــی ماننــد کیهــان ،بــا عنــوان تک
کشــتی شــناخته میشــود کــه ربطــی بــه موضــوع
نــدارد .بــرای جلوگیــری از کاهــش تنــوع محصوالت
زراعــی ،راهحلهــای مختلفــی از ســوی پژوهشــگران
پیشــنهاد شــده اســت.
مطالعــات معتبــری وجــود دارد کــه نشــان
میدهــد کشــت محصــوالت تراریختــه حتــی بــه

افزایــش تنــوع زیســتی منجــر شــده اســت .در کشــت محصــوالت تراریختــه،
یــک رخــداد بــا صدهــا واریتــه زراعــی در حــال کشــت و حتــی واریتــه هــای
زراعــی منســوخ شــده (واریتههایــی کــه بــا وجــود برتــری هایــی ماننــد کیفیــت
محصــول بــه دلیــل حساســیت بــه آفــات از رده تولیــد خــارج شــده بودنــد) تالقی
داده میشــوند .ایــن امــر موجــب افزایــش چنــد صــد درصــدی تنــوع زیســتی
محصــوالت کشــاورزی و ارقــام زراعــی شــده اســت .بــرای مثــال در هندوســتان
چنــد رخــداد تراریختــه بــا هــزاران تالقــی بــه واریتــه هــای زراعــی بومــی منتقــل
شــده و تنــوع حاصــل موجــب کاهــش واردات پنبــه و تبدیــل هندوســتان بــه
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  20مطالعــه معتبــر در ایــن بــاره نشــان میدهــد
ایــن تغییــرات در دهههــای مختلــف متفــاوت بــوده و بــا آغــاز تولیــد تجــاری و
کشــت محصــوالت تراریختــه در دهــه  1990نــه تنهــا کاهشــی مشــاهده نشــده
اســت بلکــه شــاهد افزایــش تنــوع زیســتی هــم هســتیم (.)Ammann, 2012
مزایــای حاصــل از کشــت محصــوالت تراریختــه پــس از گذشــت  22ســال از
تجاریســازی آنهــا در ســال  2017شــامل مــوارد ذیــل بــوده اســت (.)ISAAA, 2017
• کاهــش مصــرف مــاده موثــر آفتکــش شــیمیایی بــه مقــدار  671میلیــون
کیلوگــرم
• کاهــش تولیــد  27.1میلیــارد کیلوگــرم گاز کربنیــک تنهــا در ســال  2016کــه
معــادل حــذف  16.7میلیــون خــودرو از جادههــا در یــک ســال اســت.
• حفظ تنوع زیستی از طریق صرفه جویی در کشت  183میلیون هکتار زمین
• کمــک بــه رفــع فقــر از طریــق کمــک بــه  16-17میلیــون خــرده کشــاورز
فقیــر و خانوادههــای آنهــا کــه مجموع ـاً بالــغ بــر  65میلیــون نفــر هســتند
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شبهه ششم :عملکــرد محصــول
بــه نقــل از یکــی از رســانههای شــاخص جریــان ســلطه (نیویــورک تایمــز) ادعــا شــده کشــت محصــوالت تراریختــه
موجــب کاهــش عملکــرد محصــول کشــاورزی میشــود و صرفــه اقتصــادی نــدارد (تســنیم ج .)1395 ،نویســنده
گــزارش مدعــی اســت در مقایســهی امریــکا و کانــادای تراریختــه کار و اروپــای غیرتراریختــه ،نــه تنهــا میــزان
تولیــد افزایــش پیــدا نکــرده بلکــه اســتفاده از ســموم افزایــش پیــدا کــرده اســت( ».کرمــی۱۳۹۶ ،الــف)
پاسخ شبهه
از آغــاز کشــت تجــاری محصــوالت تراریختــه در ســال  1996تــا کنــون ایــن
فنــاوری ســریعترین رشــد پذیــرش را در میــان فناوریهــا داشــته اســت .بــه
طــوری کــه هــم اکنــون  17میلیــون کشــاورز (حــدود  190میلیــون هکتــار) بــه
اســتقبال ایــن فنــاوری رفتهانــد و کشــورهای تولیدکننــده ایــن محصــوالت بــه
قطــب تولیــد ایــن محصــوالت یعنــی ذرت ،ســویا ،کلــزا و پنبــه بــدل شــدهاند
( .)ISAAA, 2017در صورتــی کــه آمارهــای مبهــم ادعایــی راجــع بــه عملکــرد
اقتصــادی کشــت محصــوالت تراریختــه صحیــح باشــد ،چگونــه ایــن فنــاوری
چنیــن پذیــرش بیســابقهای را تجربــه کــرده و  17میلیــون کشــاورز را بــه
خــود جــذب کــرده اســت؟
جالــب تــر اینکــه هــر گاه محصــول تراریختــهای وارد کشــاورزی یــک کشــور
میشــود ،آن محصــول تراریختــه بــا حفــظ تنــوع واریت ـهای ،در فاصلــه  3تــا 5
ســال بیــش از  90درصــد ســطح زیــر کشــت همــان محصــول در همــان کشــور
را بــه خــود اختصــاص میدهــد (نمودارهــای  2و  .)3ایــن امــر نیــز بــه نوبــه
خــود بــی اعتبــار بــودن ادعــای عــدم صرفــه اقتصــادی کشــت و کار محصــوالت
تراریختــه را نشــان میدهــد.
مطالعــه پیامدهــای اقتصــادی کشــت ایــن محصوالت در بیســت ســال گذشــته در

نمودار  5میزان پذیرش محصوالت تراریخته از سوی کشاورزان در امریکا (درصد کشت نوع تراریخته نسبت به کل)
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منابــع فراوانــی بــه تاییــد رســیده اســت

(Nazli et

;al, 2010; Yorobe, 2004; Qaim & De Janvry, 2005

 ) ;Brookes, 2017از جملــه مطالعــه فــراکاوی (متــا
آنالیــز)  147مقالــه علمــی معتبــر نشــان میدهــد
کــه اســتفاده از فنــاوری تراریختــه در کرشــاورزی
ســود کشــاورزان را بهطــور متوســط  68درصــد
افزایــش داده اســت .همچنیــن میــزان محصــول
 22درصــد افزایــش و اســتفاده از آفتکشهــای
شــیمیایی  37درصــد کاهــش یافتــه اســت
(( )Klümper & Qaim, 2014نمــودار.)4
نمودار 2

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

نمودار  3وضعیت پنبه تراریخته در میانمار دوازده سال پس از پذیرش و آغاز کشت این محصول ()2006-۲017
)(ISAAA, 2017

نمودار 4

مزایای تولید محصوالت تراریخته در طول دو دهه در جهان () Klümper & Qaim, 2014
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,,

بیانیه هزاره سازمان خوار

و بار جهانی در مورد
بیوتکنولوژی در سال
 :2000بیوتکنولوژی ابزار

هنــد از کشــورهایی اســت کــه پــس از کشــت پنبــه تراریختــه شــاهد افزایــش قابــل توجــه ســود
کشــاورز و عملکــرد محصــول بــوده اســت .مقایســه داده هــای مربــوط بــه کشــت پنبــه در هنــد نشــان
میدهــد کشــت پنبــه تراریختــه از ســال  ۲۰۰۲موجــب  ۳۱درصــد افزایــش ثمردهــی ۳۹ ،درصــد
کاهــش مصــرف ســموم آفــت کــش و  ۸۸درصــد افزایــش در ســود دهــی ایــن محصــول شــده اســت
( .)Gandhi and Namboodiri, 2006ایــن امــر بــه بهبــود رفــاه کشــاورزان و کاهــش خودکشــی کشــاورزان
در هنــد منجــر شــده اســت .در ســال  ،2002آمــار خودکشــی ســاالنه کشــاوزان هنــدی حــدود  17هــزار
نفــر در ســال بــود و هــر ســاله رونــدی افزایشــی داشــت .بــا آغــاز کشــت پنبــه تراریختــه ایــن رونــد رو
بــه کاهــش گذاشــت (( )Gruere, Sengupta, 2011نمــودار .)6

قدرتمندی را برای توسعه
پایدار کشاورزی ،شیالت،
جنگلها و مراتع و صنایع
غذایی فراهم میکند...
بیوتکنولوژی میتواند به
تامین نیازهای جمعیت در
حال رشد جهان در هزاره
سوم میالدی به طور موثری
کمک کند (.)FAO,2000

نمودار 6

,,

استفاده از زیست فناوری
و مهندسی ژنتیک به

تولید بیشتر محصوالت
کشاورزی ،بهرهوری بیشتر
نهادهها و کشاورزی پایدار
کمک شایانی میکند ،اما
هنوز بسیاری از کشاورزان
از دسترسی به این
فناوری محروم هستند
( .)da Silva, 2016
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روند کاهش خودکشی کشاورزان هندی با افزایش کشت محصوالت تراریخته

منافــع اقتصــادی کشــت محصــوالت تراریختــه مشــتمل اســت بــر )1 :صرفــه جویــی در هزینههــا،
 )2افزایــش عملکــرد (ناشــی از کاهــش خســارت) )3 ،افزایــش کمیــت محصــول ناشــی از تالقــی
رخــداد دارای صفــت مطلــوب (ماننــد مقاومــت بــه آفــات) بــا واریتــه مطلــوب دارای صفــت نامطلــوب
(ماننــد حساســیت بــه آفــات) )4 ،منافــع حاصــل از فــروش بــذر و فنــاوری و ســایر منافــع ماننــد
ایجــاد اشــتغال مولــد بــرای چرخــه پژوهــش ،نظــارت ،تامیــن و غیــره .منافــع حاصــل از صرفــه
جویــی در هزینههــا و افزایــش عملکــرد (مجمــوع  1و  )2منافــع ســطح مزرعــه نامیــده میشــود.
منافــع ســطح مزرعــه ناشــی از کشــت محصــوالت تراریختــه گــزارش شــده از  9دالر (آفریقــای
جنوبــی) تــا  317.5دالر در هــر هکتــار (پاراگوئــه) متفــاوت اســت ( )Brookes and Barfoot, 2018
بیــن ســالهای  1396تــا  2016مجمــوع منافــع اقتصــادی ســطح مزرعــه ناشــی از کشــت ســویای
متحمــل بــه گالیفوســیت در آمریــکا ،آرژانتیــن و پاراگوئــه بــه ترتیــب برابــر بــا  25.626میلیــارد
دالر 19.065 ،میلیــارد دالر و  1.636میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت ( ;Qaim and Traxler, 2005
 . )Trigo and Cap, 2003; Marra et al., 2002; Johnson and Storm, 2006ایــن در حالــی اســت کــه
هزینــه اضافــی بــذر تراریختــه (هزینــه فنــاوری) تامیــن شــده از ســوی کمپانــی هــای چنــد ملیتــی
(بیــن  9تــا  60دالر در هــر هکتــار) نیــز مــورد محاســبه قــرار گرفتــه اســت .چنانچــه کشــوری
خــودش بتوانــد بــذر تراریختــه مــورد نیــازش را تولیــد کنــد ایــن مقــدار میتوانــد بــه ســمت
صفــر میــل کنــد .در ایــن صــورت منافــع ســطح مزرعــه بازهــم بیشــتر میشــود .ســود ناشــی از
کشــت محصــوالت تراریختــه بــر اســاس یــک گــزارش معتبــر متاآنالیــز  68.2درصــد بــوده اســت
( .)Klumper and Qaim, 2014

ﺳﺎل
ارزش دﻻري واردات
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ

ارزش دﻻري واردات ﻏﺬا
ارزش دﻻري ﻛﻞ واردات
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میزان افزایش وابستگی غذایی کشور طی سالهای  1384تا 1391

بیــن ســالهای  1996تــا  2016ســود اقتصــادی
ســطح مزرعــه  186.1میلیــارد دالر بــرآورد شــده
اســت .از ایــن میــان  65درصــد از ســود ناشــی
از افزایــش عملکــرد و  35درصدناشــی از صرفــه
جویــی در هزینههــا بــوده اســت (Brooks and
 .)Barfoot, 2018ارزش بــذر محصــوالت تراریختــه
مــورد تبــادل در بــازار جهانــی  17میلیــارد دالر
در ســال  2017تخمیــن زده شــده اســت (ISAAA,
 .)2017ارزش محصــول نهایــی تراریختــه تولیــد
شــده بیــش از  200میلیــارد دالر در ســال تخمیــن
زده میشــود.
میــزان پذیــرش بــاالی محصــوالت تراریختــه از
ســوی کشــاورزان در امریــکا بــه دلیــل بازدهــی
اقتصــادی بــاالی ایــن محصــوالت بــوده اســت
(.)Fernandez and McBride, 2002
ســرانه زمیــن کشــاورزی از  0.44هکتــار در
ســال  1960بــه  0.17هکتــار در ســال 2025
میرســد ( .)The Statistics Portal, 2018
بنابرایــن اســتفاده از محصــوالت تراریختــه
همچــون ســایر فنــاوری هــای نویــن بــرای
افزایــش تولیــد ضــروری خواهــد بــود.

امنیت غذایی در گرو افزایش تولید ملی و کاهش وابستگی
کشــورهای تولیدکننــده محصــوالت پربــازده تراریختــه بــا افزایــش تــوان رقابــت،
توانســتهاند امنیــت غذایــی ســایر کشــورها را در دســت بگیرنــد .امنیــت غذایــی
جمهــوری اســامی ایــران بــه ویــژه بعــد از اعمــال تحریمهــای اخیــر یــک
جانبــه آمریــکا ،و بــه ویــژه تحریمهــای بانکــی بــه شــکل خطرناکــی بــه واردات
وابســته اســت کــه دلیــل آن عــدم تــوان تولیــد اقــام اساســی کشــاورزی در
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 دادهانــد .صنعــت مرغــداری نیــز کامــا بــه واردات
کنجالــه ســویا و ذرت وابســته اســت کــه ایــن محصــوالت وارداتــی تراریختــه
بــوده و  85درصــد هزینــه پــرورش طیــور را تشــکیل میدهنــد .مقایســه
میــزان افزایــش کل واردات کشــور از ســال  1384تــا  1391و میــزان افزایــش
واردات غــذا در همیــن دوره نشــاندهنده شــرایط بحرانــی و فزاینــده وابســتگی
غذایــی کشــور اســت .در حالــی کــه کل واردات کشــور در ایــن مــدت بــا 27
درصــد افزایــش از  39.2میلیــارد دالر بــه  53.5میلیــارد دالر رســیده اســت،
واردات غــذا بــا بیــش از  500درصــد افزایــش از  2.7میلیــارد دالر بــه 13.8
میلیــارد دالر رســیده اســت .حــدود  93درصــد از ایــن مقــدار واردات مــواد
غذایــی بــه محصــوالت اساســی اختصــاص داشــته اســت( .جــدول )3ایــن
شــرایط بــه لحــاظ امنیــت غذایــی بســیار هشــدار دهنــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه میتــوان بــا اســتفاده از زیســت فنــاوری و مهندســی
ژنتیــک بخشــی از ایــن محصــوالت را کــه حجــم عظیــم واردات را بــه خــود
اختصــاص دادهانــد در کشــور تولیــد کــرد و وابســتگی را کاهــش داد.
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شبهه هفتم :برنــج تراریختــه در بــازار ایــران
گفته شده بخش قابلتوجهی از برنجهای 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 (قاضیزاده هاشــمی،
1395؛ دینارونــد1394 ،؛ ملــک زاده )1395 ،و مرجــع ملــی ایمنــی زیســتی
(قرهیاضــی الــف و ب )1394 ،کــه دو نهــاد رســمی و معتبــر دربــاره ســامت و
ایمنــی محصــوالت تراریختــه هســتند ،بــا اســتناد بــه آزمایشهــای بــه عمــل
آمــده بــه طــور مکــرر ایــن شــایعه را تکذیــب کردهانــد (تصویــر .)20
دکتــر رســول دینارونــد ،رییــس وقــت ســازمان غــذا و دارو ،ضمــن تأکیــد بــر
اســتفاده از محصــوالت تراریختــه دربــاره ایــن شــایعه میگویــد :ایــن موضــوع
صحــت نــدارد و یــک درصــد برنجهــا هــم تراریختــه نیســت .وی تاکیــد کــرد
کــه هیــچ محصولــی بــدون اجــازه و تأییــد ســازمان غــذا و دارو وارد بــازار
نمیشــود (دینارونــد.)1394 ،
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مرجــع ملــی ایمنــی زیســتی نیــز ضمــن
تاکیــد بــر ضــرورت اســتفاده از محصــوالت
تراریختــه ،از جملــه عــزم جــدی دولــت مبنــی
بــر تولیــد انبــوه برنــج تراریختــه ،اعــام
کــرد ۴۷ :درصــد تولیــد برنــج داخلــی کــه
هیــچ ،کاش  ۷۰درصــد برنــج داخلــی از نــوع
تراریختــه بــود ،چــون ایــن نــوع محصــوالت
در مراحــل تولیــد خــود نیــازی بــه ســموم
حشــر هکش شــیمیایی ندارنــد و ســالمترند
و محیــط زیســت بهتــری را هــم بــرای مــا بــه
ارمغــان میآورنــد (قر هیاضــی الــف.)1394 ،
بــا اطمینــان کامــل میتــوان گفــت بــه
رغــم مزایــای متعــدد ارقــام برنــج تراریختــه،
حتــی یــک درصــد از برنــج تراریختــه موجــود
در بــازار مصــرف کشــور تراریختــه نیســت
(قر هیاضــی ب .)1394 ،وزیــر محتــرم جهــاد
کشــاورزی نیــز طــی مکاتباتــی بــا مســئولین
مختلــف اعــام می کنــد کــه در حــال حاضــر
هیــچ نــوع محصــول تراریختــهای در کشــور
بــه تولیــد انبــوه نرســیده اســت (حجتــی،
.)1397
اســتاد راهنمــای دانشــجو و معــاون پژوهشــی
دانشــگاه گیــان طــی نامههایــی رســما بــر
کاســتیهای پوســتر دانشــجوی یــاد شــده
تاکیــد کــرده و نتایــج را ناقــص اعــام کــرده و
بــر تکــرار آزمایــش و نتیجــه گیــری مناســب
تاکیــد کردنــد (تصویــر .)21
در جــای دیگــری فــرد مدعــی بــا اســتناد بــه
اشــتباه برداشــت یــک نشــریه علمــی معتبــر
از ســخنان دکتــر جعفــر خلقانــی معــاون
وقــت مهنــدس محمدرضــا اســکندری وزیــر
وقــت جهــاد کشــاورزی در ســال  1384ادعــا

میکنــد کــه بیــش از  1.3میلیــون هکتــار
از اراضــی برنــج کشــور زیــر کشــت برنــج
تراریختــه اســت .ایــن درحالــی اســت کــه
مجمــوع ســطح زیــر کشــت برنــج غیرترایختــه
در سراســر کشــور هیچــگاه بــه  600هــزار
هکتــار هــم نرســیده اســت .بــا وجــود اینکــه
ایــن موضــوع بــه صــورت حضــوری از ســوی
مســئولین کشــور بــه آقــای کرمــی اعــام
شــده اســت ،تکــرار ایــن ادعــا و تهیــه کلیــپ
و پخــش پرهزینــه آن در فضــای مجــازی
محــل ســوال جــدی اســت .متاســفانه نامبــرده
بــا وجــود تکذیبیــه هــای پیاپــی ،بــا تولیــد
کلیپهــای متعــدد و انتشــار آن در فضــای
تصویر  21نامه های استاد راهنمای دانشجو و معاون پژوهشی دانشگاه گیالن درباره رد ادعای تراریخته بودن برنج های بازار
مجــازی همچنــان بــر تراریختــه بــودن برنــج
هــای ایرانــی و وارداتــی تاکیــد کــرده و عــاوه بــر آن ادعــا میکندکــه «ایــن یــک فاجعــه اســت» .وی در مصاحبــه بــا
عصــر ایــران بــر عــزم خــود در ایجــاد وحشــت در بیــن مــردم اذعــان میکنــد (کرمــی .)1395 ،در جایــی دیگــر بــا انتشــار
تصاویــر شــالیکار تراریختــهکاری کــه در ســال  1384اقــدام بــه کشــت برنــج تراریختــه در ســطحی محــدود کــرده اســت،
ادعــا میکنــد کشــت برنــج تراریختــه در ایــران در ســال  1394صــورت گرفتــه اســت (تصویــر  .)22بــه نظــر میرســد ایــن
جعــل اســناد ،بــا هــدف تشــویش اذهــان عمومــی انجــام شــده اســت .انگیــزه عــدم برخــورد متولیــان قضایــی بــا ایــن نــوع
ایجــاد اضطــراب در جامعــه همچنــان نامعلــوم اســت.

جعلی

j

کذب

تصویر 22

ادعای مجعول درباره کشت برنج تراریخته در سال ( 1394کانال تلگرامی بنیاد ملی سبک زندگی سالم)
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شبهه هشتم :تأثیــر بــر صادرات
ادعــا شــده تولیــد محصــوالت تراریختــه ،صــادرات کشــاورزی را کاهــش میدهــد (اســکندری1385 ،؛ حافظــی،
۱۳۹۵؛ ســامت نیــوز.)1394 ،
ایــن ادعــا بــه طــور مکــرر مطــرح میشــود کــه در
صــورت کشــت محصــوالت تراريختــه در كشــور،
اغلــب کشــورها و ســازمانهاي بينالمللــي ايــران
را در ليســت كشــورهاي توليدكننــد محصــوالت
كشــاورزي تراريختــه قــرار خواهنــد داد كــه در
نتيجــه آن صــادرات محصــوالت كشــاورزي بــا
محدودیتهــای زیــادی مواجــه شــده و در واقــع
يكــي از مزيتهــاي اصلــي كشــور در امــر توليــد
و صــادرات در معــرض مخاطــره قــرار می گيــرد.

تصویر  24اروپــا در ســال  2014بیــش از  33میلیــون تــن ســویای تراریختــه از کشــورهای تولیدکننــده ایــن
محصــول وارد کــرده اســت (.)EuropaBio,2018
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پاسخ شبهه
ایــن ادعــا فاقــد مبنــا اســت و مســتندی نــدارد.
اگــر ادعــاي فــوق درســت باشــد ،كافــي اســت
مدعیــان ایــن امــر بــه جــاي نظريهپــردازي
بــه يــك مــورد اشــاره بفرماينــد كــه يكــي از
كشــورهاي توليدكننــده محصــوالت تراريختــه

بــه واســطه داشــتن و بــه كارگيــري ايــن
فنــاوري دچــار يكــي از مشــكالت فــوق شــده
اســت .بــه عکــس ،قــرار گرفتــن نــام ايــران بــه
عنــوان يكــي از كشــورهاي صاحــب فنــاوري
مهندســي ژنتيــك (ماننــد باشــگاه كشــورهاي
هســتهاي يــا فضايــي و )...افتخــاري ملــي و
موجــب رونــق تولیــد و صــادرات محصــوالت
کشــاورزی خواهــد بــود .بــرای نمونــه ایــاالت
متحــده امریــکا بزر گتریــن تولیدکننــده
محصــوالت تراریختــه اســت و محصــوالت
کشــاورزی خــود را بــه اغلــب کشــورهای جهــان
صــادر میکنــد (تصویــر 23و .)24
کشــورهای برزیــل ،آرژانتیــن ،پاراگوئــه و
کانــادا در حــال حاضــر بزرگتریــن کشــورهای
تولیــد کننــده محصــوالت تراریختــه پــس از
کانــادا هســتند .برخــاف ادعــای یــاد شــده،
نــه تنهــا خللــی در صــادرات محصــوالت
کشــاورزی ایــن کشــورها ایجــاد نشــده بلکــه
بــه بزرگتریــن صــادر کننــدگان خــوراک دام
و دانههــای روغنــی تراریختــه جهــان مبــدل
شــدهاند .ایــران نیــز بیشــتر نیازهــای خــود
بــه روغــن نباتــی و خــوراک دام از همیــن
کشــورها وارد میکنــد.

نمودار 1

نمودار 6

پنج بازار صادرات محصوالت کشاورزی امریکا که عمده آن را محصوالت تراریخته تشکیل میدهد

رشد صادرات پنبه هند بعد از کشت پنبه تراریخته.
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شبهه نهم :پرســش هــای متــداول ســازمان جهانــی بهداشــت
بــا انتشــار تصویــری از صفحــه پرس ـشهای 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
در مناســبتهای مختلــف تقنینــی ماننــد بررســی و تصویــب لوایــح بودجــه
ســنواتی ،برخــی افــراد مشــخص در مجلــس شــورای اســامی فعــال شــده
و مطالــب رنگــی بــدون مبنایــی را در زونکــن هــای فاخــر کنــار هــم مــی
چیننــد و مدعــی میشــوند کــه «مســتندات» بــرای نماینــدگان فراهــم
کردهانــد .در یکــی از ایــن بــه اصطــاح مســتندات ارائــه شــده از ســوی
انجمــن ارگانیــک تصویــری جعلــی بــا ترجم ـهای غلــط از صفحــه پرســش و
پاســخ ســازمان جهانــی بهداشــت نقــل شــده و جمالتــی بــه آن اضافــه شــده
اســت کــه اصــوال در بیانیــه ســازمان جهانــی بهداشــت وجــود نــدارد! بــا
ترجمــه اشــتباه و جعــل و اضافــه کــردن عبــارات بــه متــن ســازمان جهانــی
بهداشــت تــاش شــده اســت نظــر دیگــری از ایــن ســازمان بــه مخاطــب
القــا شــود .در ایــن ترجمــه آورده شــده اســت« :محصــوالت دستکاریشــده
ژنتیکــی موجــود در بــازار مراحــل ارزیابــی ســامت را گذراندهانــد و «بــه

تصویر 26

احتمــال زیــاد» خطــری بــرای ســامت انســان
ندارنــد» (تصویــر .)25
عبــارت ذیــل پرســش هشــتم ایــن صفحــه
دربــاره ایمنــی و ســامت محصــوالت تراریختــه
بــه ایــن صــورت آمــده اســت:
GM foods currently available on the
international market have passed safety
assessments and are not likely to present risks
for human health.
در ایــن جملــه ،عبــارت  not likelyبــا عبــارت
«بــه احتمــال زیــاد» ترجمــه شــده و عباراتــی
بــه جملــه مذکــور افــزوده شــده اســت .حــال

صفحه پرسش و پاسخ سازمان جهانی بهداشت درباره سالمت محصوالت تراریخته

جعلی
تصویر 25
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آنکــه کلمــه  likelyدر جملــه مثبــت ،بــه معنــای
احتمــال اســت و همیــن کلمــه هنگامــی کــه
در جملــه منفــی بــه کار مــیرود بــه معنــای
عــدم وجــود احتمــال اســت .بنابرایــن ترجمــه
صحیــح جملــه ســازمان جهانــی بهداشــت ایــن
اســت« :محصــوالت تراریختــه موجــود در بــازار
مراحــل ارزیابــی ســامت را گذراندهانــد و
ریســکی بــرای ســامت انســان ندارنــد ».در
ادامــه متــن ســازمان جهانــی بهداشــت آمــده
اســت« :بــه عــاوه ،در نتیجــه مصــرف عمومــی
ایــن غذاهــا در کشــورهایی کــه مــورد تأییــد
قــرار گرفتهانــد هیــچ تأثیــری بــر ســامت
انســان مشــاهده نشــده اســت» (تصویــر .)26
امــا مترجــم متــن نادرســت یــاد شــده ،ایــن
جملــه را نیــز بــه ســازمان جهانــی بهداشــت
نســبت میدهــد کــه جعلــی اســت« :ســازمان
جهانــی بهداشــت فقــط محصــوالت تراریختــه
موجــود در بــازار را بــه لحــاظ بهداشــتی تاییــد
میکنــد و محصوالتــی کــه بــه هــر دلیــل
از بــازار جمــع شــدهاند یــا خواهنــد شــد را
تاییــد و تضمیــن نمیکنــد»!

فــارغ از اینکــه ایــن جملــه اضافــی در متــن بیانیــه درخشــان ســازمان
جهانــی بهداشــت در مــورد تاییــد ســامتی محصــوالت تراریختــه وجــود
نــدارد ،توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز مفیــد اســت کــه بیــش از  88درصــد
محصــوالت تراریختــه امــروز متحمــل بــه علــف کــش گالیفوســیت هســتند
کــه همیــن فــرد آن را پیــش از ایــن ســرطانزا خوانــده بــود .بنابرایــن
حتــی محصــوالت تراریختــه مــورد تاییــد ســازمان جهانــی بهداشــت
نیــز مــورد مخالفــت جریــان فنــاوری هــراس و یــا ســوداگر قــرار دارد.
از ســوی دیگــر فرازهــای بســیار روشــن از پاســخ بــه  20ســوال متــداول
در مــورد محصــوالت تراریختــه کــه در همیــن بیانیــه وجــود دارد نشــان
دهنــده تاییــد تــام و تمــام ایــن محصــوالت و حتــی برتــری دادن آنهــا بــه
محصــوالت غیرتراریختــه اســت .بــرای مثــال در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
«آیــا ســامت غذاهــاي ناشــی از مهندســی ژنتیــک بــا روشــی متفــاوت از
ســامتی غذاهــاي دیگــر مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد؟» ســازمان جهانــی
بهداشــت اعــام مــی کنــد کــه« :سیســتمهاي ویــژهاي بــراي ارزیابــی
موجــودات تراریختــه و غذاهــاي ناشــی از مهندســی ژنتیــک از جنبــه هــاي
ســامتی انســان و محیــط زیســت طراحــی شــدهاند .معمــوالً ارزیابــی هــاي
مشــابهی در مــورد غذاهــاي مرســوم انجــام نمیشــود ».بنابرایــن تفــاوت
عمــده اي بیــن ارزیابــی ایــن دو دســته از غذاهــا قبــل از بازاررســانی آنهــا
وجــود دارد .خواننــدگان فهیــم میتواننــد بــرای اطــاع کامــل دیدگاههــای
ســازمان جهانــی بهداشــت در مــورد محصــوالت تراریختــه بــه پایــگاه
20
رســمی ایــن ســازمان مراجعــه کننــد.
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شبهه دهم :نازایــی و افزایــش مــرگ و میــر (مقالــه ارماکــوا)
ادعــا شــده در موشهایــی کــه از محصــوالت تراریختــه تغذیــه کردهانــد افزایــش مــرگ و میــر
مشاهده شــده اســت (.)Ermakova, 2006

بــا انتشــار تصویــری از چنــد نــوزاد مــوش غیرعــادی بــه اســتناد یــک گــزارش
مقدماتــی منتشــر نشــده ( ،)Ermakova, 2006ادعــا شــده اســت نــوزادان
موشهایــی کــه از ســویای تراریختــه تغذیــه شــوند دچــار بیمــاری و مــرگ و
میــر میشــوند.

تصویر  27پاسخ دانشمندان جهان به ادعای مجعول ارماکوا که در مجله نیچر بیوتکنولوژی منتشر شده است.
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پاسخ شبهه
ادعاهــای ایــن خانــم روس در هیــچ یــک از
مجــات معتبــر علمــی پژوهشــی منتشــر نشــده
اســت .بدیهــی اســت ادعاهایــی از ایــن دســت
در فضــای مجــازی و رســانههای داوری نشــده
غیــر علمــی بــه فراوانــی وجــود دارنــد .بــا توجــه
بــه عــدم توفیــق او در انتشــار مقالــه در مجــات
معتبــر علمــی ،ناگزیــر او بــه ارائــه در کنفرانسهــا
و انتشــار ادعاهایــش در روزنامههــا و جرایــد
بســنده کرد ()Ermakova, 2006; Ermakova, 2007
بــا ایــن وجــود ،دانشــمندان زیســتفناوری
پاس ـخهای جامعــی بــه ایــن ادعــا ارائــه کردهانــد
کــه ایــن پاســخها در مجلــه معتبــر Nature
 Biotechnologyمنتشــر شــده اســت (Marshall,
( )2007تصویــر .)27
از جملــه اینکــه فراینــد ارزیابــی کــه مقــاالت

علمــی طــی میکننــد دربــاره ادعاهــای وی طــی
نشــده و روش نمونهگیــری 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
(شــرکت  ADMهلنــد) اساســا چنیــن ســویایی
ارائــه نمیکنــد! .همچنیــن پیــش از مطالعــه
روی موشهــا آزمایشــات الزم بــرای اطمینــان از
ســامتی آنهــا صــورت نگرفتــه اســت .بــا وجــود
اینکــه در ســایتهای اینترنتــی غیرمعتبــر بارهــا
ادعــای مــرگ و میــر حیوانــات در اثــر مصــرف
محصــوالت تراریختــه ذکــر شــده اســت امــا
چنیــن مــرگ و میــری در طــی بیســت ســال کــه
از تولیــد و مصــرف دامــی و انســانی محصــوالت
تراریختــه میگــذرد مشــاهده نشــده و تنهــا در
چنیــن نوشــتههایی ادعــا شــده اســت .صدهــا
مطالعــه منتشــر شــده در مجــات معتبــر علمــی

و گزارشهــای مجامــع رســمی مرتبــط بــا ســامت همچــون ســازمان جهانــی
بهداشــت و ســازمانهای غــذا و داروی منطق ـهای و ملــی نیــز بــر عــدم وجــود
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
مــورد ارزیابــی ایمنــی و ســامت تغذیــهای برنــج تراریختــه را منتشــر کــرده
اســت .در جــدول  1ایــن جمعبنــدی  43مقالــه معتبــر علمــی پژوهشــی داوری
شــده از سراســر جهــان در مــورد تاثیــر تغذیــه حیوانــات آزمایشــگاهی ماننــد
رت و مــوش و قورباغــه و همچنیــن حیوانــات عالــی تــر ماننــد خــوک ،طیــور و
میمــون بــر جنبــه هــای مختلــف ســامت حیوانــات ماننــد ســامت عمومــی،
خــون ،بافــت ،عملکــرد تولیــد مثلــی ،میکــروب شناســی ،ایمنــی شناســی ،ادرار،
آلــرژی زایــی ،اســید چــرب و آنزیــم مدفوعــی ارائــه شــده اســت .در تمــام ایــن
 43مقالــه کــه نویســندگان آن هــا از  5قــاره جهــان از جملــه ایرانیــان هســتند
یــک جملــه جلــب توجــه میکنــد« :اثــر نامطلــوب و ســمی در بــدن دیــده
نشــد» (حاجــی محمــدی و همــکاران.)1395 ،
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شبهه یازدهم :پروتئیــن بی.تــی در برنــج تراریختــه
ادعــا شــده باقیمانــده پروتئیــن بی.تــی در برنــج تراریختــه مشــاهده شــده اســت ( .)Wang et al., 2015تــاش
شــده پروتئیــن بی.تــی بــه عنــوان «ســمی مهلــک» معرفــی شــود کــه بــه کار گیــری آن در اصــاح محصــوالت

,,

زراعــی ،آنهــا را بــه «کارخانههــای بیولوژیــک تولیــد ســم» تبدیــل میکنــد (خبرگــزاری تســنیم د.)1396 ،

دکتر رسول دیناروند،
معاون غذا و داروی وزارت
بهداشت در دولت های
نهم و یازدهم :تا کنون
هیچ عوارض سوء مصرف
پروتئین  Cry1Abیا  Btدر
جهان ثبت نشده است.

یــک انجمــن صنفــی تجــاری موســوم بــه
«انجمــن ارگانیــک» بــا انتشــار تصویــر پاییــن
از یــک نمــودار (تصویــر  )28تــاش میکنــد
القــا کنــد کــه اوال پروتئیــن بیتــی کــه ژن
آن بــرای ایجــاد مقاومــت بــه آفــت بــه یــک
نــوع از ارقــام تراریختــه ایرانــی منتقــل شــده
اســت ،ســمی و زیانبــار اســت و ثانیــا بــه غــذای
مصــرف کننــده منتقــل میشــود.
پاسخ شبهه
اول اینکــه برنــج تراریختــه ایرانــی بــه نحــوی
مهندســی شــده اســت کــه نــه پروتئیــن بی.تــی

و نــه هیــچ پروتئیــن خارجــی دیگــری در دانــه آن
وجــود نداشــته باشــد (.)Ghareyazie et al., 1997
بــر اســاس گــزارش کمیتــه ده نفــره نخبــگان
از ســه انجمــن علمــی برجســته کشــور کــه در
ســال  1381تشــکیل شــد ،میــان دانــه برنــج
تراریختــه ایرانــی و برنــج طــارم موالیــی والــد
اینهمانــی کامــل برقــرار اســت (ملبوبــی
و همــکاران .)1384 ،ایــن برنــج بــه نحــوی
مهندســی شــده اســت کــه پروتئیــن یــاد شــده
تنهــا در بافــت ســبز آن یعنــی بــرگ و ســاقه
تولیــد شــود .ایــن رقــم اصــاح شــده ایرانــی

جعلی
تصویر  28تصویر به کار رفته برای ادعای نادرست انجمن غیر علمی ارگانیک درباره برنج Bt
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دریچه علم

مراحــل آزمونهــای ایمنــی زیســتی الزمــه
21
اخــذ مجــوز را طــی کــرده اســت.
بی.تــی یــک پروتئیــن ضــد آفــت محســوب
میشــود کــه در بــدن پســتانداران بــه دلیــل
عــدم وجــود گیرندههــای آن عمــل نمیکنــد.
بنابرایــن آنچــه بــرای یــک حشــره ســم محســوب
میشــود در مــورد انســان یــک پروتییــن مفیــد
اســت .همچنیــن بیتــی یــک آفتکــش طبیعــی
اســت کــه در کشــاورزی ارگانیــک اصیــل بــه
وفــور اســتفاده میشــود .مقــدار بیتــی کــه در
ســاقه برنــج تراریختــه ایرانــی تولیــد میشــود
بســیار کمتــر از بیتــی مصــرف شــده توســط
ارگانی ـککاران بــا اصالــت اســت .جالــب اینکــه
در کشــت ارگانیــک از باکتــری زنــده بیتــی
اســتفاده میشــود و در تحقیقــات میدانــی
متعــدد روشــن شــده اســت کــه باقیمانــده آن
در محصــول وجــود دارد و در بــزاق اشــخاص
ســاکن در اطــراف مــزارع ارگانیــک هــم یافــت
شــده اســت ( .)Glare, 2000
ویژگــی دیگــر برنــج تراریختــه ایرانــی ایــن
اســت کــه اصــوال بــرای کاشــت آن بــه هیــچ
نــوع ســم آفتکــش شــیمیایی نیــاز نیســت و
میتوانــد محصولــی ســالم و بــدون هیــچ گونــه
باقیمانــده ســموم شــیمیایی خطرنــاک و یــا
ســموم طبیعــی خطرنــاک تــر بــه مــردم ارائــه
کنــد .بــه همیــن صــورت پنبــه تراریختــه بی.تــی
نیــز مقــاوم بــه آفــات و بینیــاز از مصــرف
ســموم خطرنــاک کنونــی اســت .در نتیجــه
اســتفاده از ایــن دو ،عــاوه بــر محصول بیشــتر و
کمهزینهتــر ،محیطزیســتی ســالمتر خواهیــم
داشــت و جانــوران مفیــد و دشــمنان آفــات نیــز
از گزنــد ســموم نجــات پیــدا میکننــد.
صدهــا مقالــه معتبــر علمــی ایمنــی و ســامتی
بــی تــی را بــرای انســان و مهــره دارانــی ماننــد
مــوش و خرگــوش تاییــد کــرده انــد .بــرای
مثــال جــدول  4را ببینیــد.

مدل
حیوانی

شاخص های بیولوژیکی مورد آنالیز

اثر نامطلوب و
سمی در بدن

منبع

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)0002( .la te gnaW

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)0002( .la te ammoM

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)2002( .la te gnaW

رت

سالمت عمومی ،عملکرد تولید مثلی

دیده نشد

)b 4002( .la te uohZ

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)a 4002( .la te uohZ

رت

سالمت عمومی ،عملکرد تولید مثلی

دیده نشد

)a 4002( .la te iL

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)b 4002( .la te iL

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)7002( .la te edørhcS

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت ،میکروبشناسی،
ایمنیشناسی

دیده نشد

)a 7002( .la te nesluoP

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت ،میکروبشناسی

دیده نشد

)b 7002( .la te nesluoP

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ایمنیشناسی

دیده نشد

)8002( .la te obshgorK

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)0102( .la te iL

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ادرار

دیده نشد

)1102( .la te oaC

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)2102( .la te uH

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ادرار ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)1102( .la te uohZ

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ادرار ،ﺑﺎﻓت ،عملکرد تولید مثلی

دیده نشد

)4102( .la te uohZ

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)2102( .la te uohZ

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت ،آلرژیزایی

دیده نشد

)b 2102( .la te oaC

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)a 2102( .la te gnaT

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)b 3102( .la te gnaW

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)5102( .la te gnoS

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)4102( .la te gnahZ

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ادرار ،میکروبشناسی

دیده نشد

)a 2102( .la te oaC

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت ،میکروبشناسی

دیده نشد

)3102( .la te nauY

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت ،عملکرد تولیدمثلی

دیده نشد

)a 3102( .la te gnaW

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت ،عملکرد تولیدمثلی

دیده نشد

)a 4102( .la te gnaW

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت ،عملکرد تولیدمثلی

دیده نشد

)6102( .la te gnaW

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)4102( .la te gnehS

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ادرار ،اسیدچرب ،آنزیم مدفوعی

دیده نشد

)4102( .la te iQ

رت

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)6102( .la te uoZ

موش

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ایمنی شناسی

دیده نشد

)4002( .la te nehC

موش

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت ،عملکرد تولیدمثلی

دیده نشد

)0102( .la te oaC

موش

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)b 2102( .la te gnaT

موش

میکروبشناسی مولکولی

دیده نشد

)2102( .la te uiL

میمون

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ادرار ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)9002( .la te nomoD

میمون

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)6102( .la te oaM

خوک

سالمت عمومی

دیده نشد

)5002( .la te llewmorC

خوک

سالمت عمومی

دیده نشد

)0102( .la te eeL

طیور

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)5102( .la te iL

طیور

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮن ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

افراز و همکاران ()8731

قورباغه

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)b 4102( .la te gnaW

قورباغه

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)5102( .la te uoZ

قورباغه

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺎﻓت

دیده نشد

)5102( .la te nehC

جدول 4

اﺛﺮات ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ روي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن (حاجی محمدی و همکاران)5931 ،
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پی نوشت ها

1 .1راجــع بــه مبانــی و روشهــای زیســتفناوری هراســی ر.ک :ســعید حبیبــا و مهــدی معلــی ،حمایــت حقوقــی از نوآوریهــای
زیســتفناوری ،انتشــارات ســمت ،صــص326ـ.307

2 .2کمیتـهای بــرای ایــن منظــور در ســال  1974در امریــکا تشــکیل شــد و مصــوب شــد بــا برگــزاری کنفرانســی جهانــی در ســال 1975
خطــرات بالقــوه ژنتیــک اعــام و از دانشــمندان خواســته شــود پژوهــش در ایــن حــوزه را تــا زمانــی کــه ابعــاد مســئله روشــن

شــود متوقــف ســازند .پــس از گذشــت ســالها و آشــکار شــدن حقایــق ،برخــی دانشــمندان غربــی نســبت بــه آســیبهای ناشــی
از ایــن کنفرانــس ابــراز عصبانیــت کردنــد .بــرای اطالعــات بیشــتر بــه کتــاب ضمیمــه ایــن نامــه بــا عنــوان حمایــت حقوقــی از
نوآوریهــای زیســت فنــاوری ،صفحــه 324ـ 323مراجعــه شــود.

3. www.khabaronline.ir/news/481635
Nüsslein-Volhard

4.

American Jewish World Service

5.

Global Greengrants Fund

6.

Compassion International

7.

Population Services International

8.

Bill and Melinda Gates Foundation

9.

1010ر.ک :ســخنرانی تیــری میســان ،روزنامهنــگار و نویســنده کتــاب «دروغ بــزرگ» ،پرفروشتریــن کتــاب ســال  2002فرانســه ،در
نشســت «بررســی تحــوالت آمریــکا بعــد از حادثــه 11ســپتامبر» در دانشــگاه تهــران .قابــل دسترســی در:

<farsnews.com/newstext.php?nn=8908181445>, accessed Jul 2018.
11. ECHELON
12. The Asilomar Conference on Recombinant DNA

 1313مقــام معظــم رهبــری در دیــدار اســاتید دانشــگاهها میفرمایــد« :يــك ركــن مهــم ايــن ايســتادگى ،علــم اســت ...ايــن دانشــگاه
بــود كــه بــه ملــت ايــران كمــك كــرد تــا بتوانــد عــزت نفــس خــودش را حفــظ كنــد ،آبــروى خــودش را حفــظ كنــد و در مقابــل
زيادهخواهــى دشــمنان ســينه ســپر كنــد ... .دشــمن مــا از ايــن مركــز قدرتافزائــى غافــل نيســت و غافــل نخواهــد بــود».
(« )۰۲/۰۶/۱۳۹۰يكــي از اســتراتژي هــاي نظــام ســلطه ايــن اســت كــه نگذارنــد كشــورهاي تحــت ســلطه داراي علــم شــوند چــون

مــي داننــد علــم ابــزار قــدرت اســت خــود غربيهــا بــا علــم بــه قــدرت رســيدند بــه هميــن دليــل نميگذارنــد علــم در كشــورهاي
زيــر ســلطه رشــد كنــد و بشــدت مانــع ميشــوند .يقيــن بدانيــد يكــي از چيزهايــي كــه امــروز مــورد توجــه ســرويسهاي
اطالعاتــي اســت ايــن نكتــه اســت كــه ببيننــد چگونــه ميتواننــد دانشــجوي بيــدار و دانشــگاه آگاه ايرانــي را از آن راهــي كــه

ميتوانــد بــه اعتــاي كشــور بيانجامــد ،منصــرف كننــد و مانعــش بشــوند)84/10/29( ».

 1414اداره ایمنــی غذایــی اروپــا نهــادی اســت کــه در ســال  2002بــا تصویــب قانــون عمومــی غــذا  178/2002توســط اتحادیــه اروپــا
تأســیس شــده اســت امــا مســتقل از نظــام قانونگــذاری و اجرایــی اتحادیــه اروپــا (کمیســیون ،شــورا ،پارلمــان) و کشــورهای عضــو،
عمــل میکنــد .وظیفــه ایــن نهــاد ارزیابــی خطــر (علمــی) و مدیریــت خطــر (سیاســتگذاری) بــه طــور مجــزا اســت و موظــف اســت

تمامــی یافتههــای خــود را بــه اطــاع عمــوم برســاند.

1515ســرالینی یــک زیستشــناس و فعــال سیاســی فرانســوی بــا مســئولیتهای مختلــف در دولــت فرانســه اســت .وی مؤسســه
غیردولتــی کریــژن (کمیتــه تحقیقــات و اطالعــات مســتقل دربــاره مهندســی ژنتیــک) را در ســال  1999بــرای مقابلــه بــا مهندســی

ژنتیــک در فرانســه تأســیس کــرد .ایــن مؤسســه رویکردهــای معاونــت مقابلــه بــا مهندســی ژنتیــک در [حــزب صهیونیســتی]

صلــح ســبز را دنبــال میکنــد .مؤسســه وی در ســال  2007بــا پشــتیبانی مالــی صلــح ســبز مقالــه جنجالــی خــود را راجــع بــه

ســرطانزایی محصــوالت تراریختــه منتشــر کــرد)https://en.wikipedia.org/wiki/Gilles-Éric_Séralini( .

1616به بخش «هدایت جریانهای مقابله با مهندسی ژنتیک بهوسیله حزب صهیونیستی صلح سبز» مراجعه شود.

1717موضــوع آزمایــش مــورد ادعــای ســرالینی در واقــع دربــاره مصــرف علفکــش رانــداپ بــوده و ذرت تراریختــه بــه همــراه ســم
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بــه موشهــای آزمایشــگاهی خورانــده شــده

اســت .همچنیــن از موشهــای ســرطانی
اســتفاده شــده اســت کــه بــه طــور طبیعــی

بــدون وجــود هیــچ عامــل خارجــی هــم
بــه ســرطان مبتــا میشــوند .حجــم کــم
جمعیــت نمونههــای آزمایشــی و عــدم تکــرار
و اکتفــا بــه نتایــج تصادفــی اشــکاالت اصلــی
ایــن آزمایشــات بــوده اســت.

1818بــرای دیــدن تبییــن کاملــی از اشــکاالت
مقالــه ســرالینی ر.ک« :لحظــهای از حقیقــت»

یــا کلکســیونی از دروغ ،خبرگــزاری ایســنا،

بــه آدرس:

><http://www.isna.ir/news/92101507844
19. Cancer Assessment Review Committee
20. http://www.who.int/foodsafety/areas_work/
food-technology/faq-genetically-modifiedfood/en/

2121در گــزارش بررســی رهاســازی برنــج تراریختــه
طــارم موالیــی مقــاوم بــه آفــات (انجمنهــای
علمی ژنتیــک ،بیوتکنولــوژی و ایمنی زیســتی،

مردادمــاه  )1384آمــده اســت :آزمایــش ایــن
رقــم طــی  12نســل انجــام شــده و پایــداری
کامــل و عــدم اختــاف بــا رقــم والــد اثبــات

شــده اســت( .صفحــه  )9پروتئیــن Cry1Ab

حــدود  0/1درصــد پروتئینهــای محلــول

بــرگ را تشــکیل میدهــد ولــی در بــذر
بیــان نمیشــود [وجــود نــدارد]( .صفحــه )8

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه عنــوان

رئیــس وقــت کمیتــه ملــی ایمنــی زیســتی
(بنابــر حکــم ریاســت جمهــوری) طــی نامــه

شــماره  /8730مــورخ  1380/08/12از وزیــر
کشــاورزی میخواهــد نســبت بــه تشــکیل

کمیتــه وزارتــی ایمنــی زیســتی اقــدام شــود.

وزیــر کشــاورزی بــر اســاس بخشــنامه شــماره

 /5536مــورخ  1381/11/21مؤسســه تحقیقــات

بیوتکنولــوژی کشــاورزی را بــه تشــکیل ایــن

کمیتــه و صــدور مجوزهــای مربوطــه مأمــور

میکنــد .ایــن کمیتــه پــس از ارزیابــی ایمنــی
زیســتی برنــج تراریختــه در جلســه مــورخ

 1384/02/03صــدور مجــوز کشــت آن بــه

تصویــب میرســاند (صفحــه .)11

پی نوشت ها
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منابع
1 .1اســکندری محمدرضــا ( ،)1385بــا افزايــش توليــد در واحــد ســطح و اصــاح
شــاليكوبي هــا :خودكفايــي برنــج طــي  3ســال آينــده امــكان پذيــر اســت،
روزنامــه اطالعــات 4 ،خــرداد  ،1385بــه آدرس:

1313جهــان نیــوز ( ،)1395وفــور محصــوالت
تراریختــه در ایــران و ممنوعیــت در اروپــا!۱۴ ،
فرورديــن  ،۱۳۹۵بــه آدرس:

2 .2احمــدی ســعیده ،صمدیــان ف( .آذر  ،)1395محصــوالت تراریختــه در آینــه
توســعه پایــدار ،مؤسســه تحقیقاتــی تدبیــر اقتصــاد ،تهــران.
3 .3افــراز فضــل اهلل ،قــره یاضــی ب ،.خــوش خلــق ســیما ن ،.لطــف اللهیــان ه،.
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.-16 9 :)2( 1 ،
4 .4باغســتانی محمدعلــی ( ،)1396مصرف ســم کشــاورزی در ایــران حــدود  40درصد
کمتــر از میانگیــن جهانی ،خبرگــزاری ایرنا 28 ،شــهریور  ،1396بــه آدرس:

1414حاجــی محمــدی بهــادر ،اســامی گ ،.زندیــه.
( ،)1395ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺑﺮﻧﺞ
ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬا،
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد.
1515حافظــی رحمــت اهلل ( ،)1395حافظــی با اشــاره
بــه ممنوعیــت محصــوالت تراریختــه در دنیــا
اعــام کــرد :عــدم ورود جــدی وزارت بهداشــت
نســبت بــه محصــوالت تراریختــه ،خبرگــزاری
فــارس 21 ،اردیبهشــت  ،1395بــه آدرس:

<http://magiran.com/npview.asp?ID=1091280>.

< http://www.irna.ir/fa/News/82670024>.

5 .5تســنیم الــف ( ،)1395آیــا  ۲۹کشــور اروپایــی بــا ممنوعیــت محصــوالت
تراریختــه «فناوریهــراس» هســتند ۲۵ ،مهــر  ،۱۳۹۵بــه آدرس:
< http://tn.ai/1212624>.

6 .6تســنیم ب (« ،)1395تراریختــه» خطرناکتریــن حکــم  ۷۰ســال اخیــر در
برنامههــای توســعه /منتظــر ســونامی ســرطان و عقیمــی باشــید۰۸ ،
ارديبهشــت  ،۱۳۹۵بــه آدرس:
< http://tn.ai/1059342>.

7 .7تســنیم ج ( ۳۷ ،)1395کشــوری کــه محصــوالت تراریختــه را ممنــوع
کردهانــد ۹ /دلیــل مدافعــان بــرای کشــت تراریختــه  +جــدول جزئیــات۰۶ ،
مــرداد  ،۱۳۹۵بــه آدرس:
<http://tn.ai/1141511>.

8 .8تســنیم الــف ( ،)1396محصــوالت تراریختــه از عوامــل اصلی شــیوع ســرطان،
بیماریهــای گوارشــی و کبــدی ۱۸ ،آذر  ،۱۳۹۶بــه آدرس:

<http://tn.ai/1595976>.

9 .9تســنیم ب ( ،)1396شــیوع پدیــده «دم درآوردن» انســانها بــر اثــر مصــرف
«محصــوالت تراریختــه»  +تصاویــر ۲۶ ،آذر  ،۱۳۹۶آدرس:
<http://tn.ai/1603116>.

1010تســنیم ج ( ،)1396ایجــاد «تومورهــای ســرطانی» بــا مصــرف طوالنیمــدت
«محصــوالت تراریختــه»  +فیلــم ۲۴ ،بهمــن  ،۱۳۹۶بــه آدرس:
<http://tn.ai/1655405>.

1111تســنیم د ( .)1396/11/09واردات یــا تولیــد محصــوالت تراریختــه بســیار
خطرنــاک اســت (نامــه برخــی اســاتید بــه معــاون اول رئیــس جمهــور)9 ،
بهمــن  ،1396بــه آدرس:
< http://tn.ai/1641832>.

1212تســنیم ( ،)1397مستندســاز «تراریخــت» :حقیقــت چیــزی نیســت کــه به شــما
میگوینــد ،مراقــب ســرطان و نازایــی باشــید ۰۹ ،فرورديــن  ،۱۳۹۷بــه آدرس:
<http://tn.ai/1689015>.
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><http://www.jahannews.com/analysis/482210/

<http://fna.ir/AX180Q>.

1616حبیبــا ســعید ،معلــی مهــدی ( ،)1396حمایــت
حقوقــی از نوآوریهــای زیســتفناوری،
تهــران :ســمت  588صفحــه.
1717حجتــی محمــود ( ،)1397حجتــی در مجلــس:
ممنوعیتــی بــرای واردات محصــوالت تراریخته
نداریــم ،خبرگــزاری ایســنا 1 ،آبــان  ،1397بــه
آدرس:

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

1818دینارونــد رســول ( ،)1394امــروزه نمــی شــود
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