
گیاهان تراریخته
 سازمان جهانی بهداشت، سازمان ایمنی غذا اروپا، وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی کشور سالمت محصوالت تراریخته را تایید 

کرده است 

پاسخ حضرت آیت اهلل حاج سید علی خامنه 
ای، مقام معظم رهبری  

عمل مذکور در موارد ذکر شده فی نفسه 
اشکالی ندارد

صید  وآشامیدنی  ها،  خوردنی   ها  موضوع: 
وذبح

علی  شیخ  حاج  اهلل  آیت  حضرت  پاسخ 
سیستانی 

به خودی خود اشکال ندارد.
موضوع: تغذیه

ناصر  شیخ  حاج  اهلل  آیت  حضرت  پاسخ 
مکارم شیرازی

1- چنانچه استفاده از آن محصوالت ضرر 
مهمی برای بدن نداشته باشد، مانعی ندارد.

2- چنانچه جزء بدن گیاه یا حیوان حالل 
گوشت شود، استفاده از آن گیاه یا حیوان 
حالل گوشت اگر ضرر قابل توجهی برای 

انسان نداشته باشد مانعی ندارد.
کد رهگیری: 9503070174

استفاده  با   )Transgenic( تراریخته  گیاهان 
با  موجود  روز  فناوری  پیشرفته ترین  از 
در  مي شود.  ایجاد  جدید  مثبت  ویژگي هاي 
موجود  یک  از  ژن هایي  یا  ژن   فرایند،  این 
انتقال  با  مي شود.  منتقل  دیگر  موجود  به 
ویژگي  زنده  موجود  یا  سلول  به  ژن جدید 
ایجاد مي شود که به  جدیدي در آن موجود 
این ترتیب دچار تغییر در ماده ژنتیکي خود 
شده یا به عبارتي اصالح ژنتیکي شده است 
 Modified OrganismGenetically  که به آن
ژن  انتقال  مي گویند.   GMO اختصار  به  یا 
از  سنتی  روش های  با  هم  موجودات  به 
در  طبیعی  به صورت  هم  قبل،  هزاران سال 
مهندسي  فنون  کارگیري  به  با  طبیعت و هم 
نوع  ژنتیک،  مهندسی  میسر مي شود.  ژنتیک 

جدیدی از اصالح ژنتیکی و افزودن هدفمند 
موجود  ژنوم  به  دلخواه  ژن  چند  یا  یک 
بردارنده  در  نیز  ژن  هر  و  است  نظر  مورد 
اطالعاتی است که صفتی مفید را در موجود 
اقتصاد  این ها،  بر  عالوه  کند.   ایجاد  زنده 
نیز  محصوالت  این  کننده  تولید  کشاورزان 
و  کشاورزی  آسان سازی  با  و  شده  متحول 
افزایش درآمد حاصل از آن، گام موثری در 
این  تولید کنندگان  و  کشاورزان  رفاه  جهت 
در  ایران  است.  شده  برداشته  محصوالت 
سال 2004 میالدي براي اولین بار محصول 
برنج تراریخته اي را به تولید انبوه رسانید. از 
تنها  و  اولین  عنوان  به  ایران  نام  سال 2005 
کشور تولید کننده برنج تراریخته در فهرست 
گرفت.  قرار  تراریخته  گیاهان  تولیدکنندگان 

استفتا  از محضر مقام معظم رهبری 
و سایر مراجع عظمی در خصوص 

محصوالت تراریخته

و  تحقیقات  معاون  ملک  زاده  رضا  دکتر 
فناوری وزارت بهداشت با اعالم این مطلب 
همچنین درباره مسئله سالم بودن محصوالت 
تراریخته، شایعات و تبلیغات منفی علیه این 
گونه محصوالت عنوان کرده است که هجمه 
رسانه  ای شدیدی علیه محصوالت تراریخته 
عالوه  است.  آمده  بوجود  اخیر  ماه  های  در 
دوره  ها  تمامی  در  بهداشت  وزرای  اینکه  بر 
داشته  اند.  تاکید  محصوالت  این  سالمت  بر 
وزارت  کشور،  سالمت  مرجع  و  مسئول 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و غیر 
نمی توانند  دیگر  افراد  بهداشت  وزارت  از 
در رابطه با سالمت این محصوالت نظری 
استناد  قابل  بدهند  نظر  هم  اگر  و  بدهند 
نیست. بر طبق نظر دکتر ملک زاده  عالوه بر 
این افراد متفرقه باید ادعا های خود در رابطه 
با این محصوالت را ثابت کنند، زیرا که هیچ 
مستند علمی قابل وثوقی در رابطه با ادعای 
ایشان موجود نیست و.... ادامه در صفحه دو 

مسئول و مرجع سالمت کشور، 
وزارت بهداشت درمان و 

آموزش پزشکی است

خود  تعهد  ایران  اسالمي  جمهوري  دولت 
به  پیوستن  با  ایمني زیستي  مسائل  به  را 
تصویب  و   1382 سال  در  کارتاهنا  پروتکل 
بر  داد.  نشان  اسالمی  آن در مجلس شورای 
این اساس کشور ما موظف به فراهم آوردن 
کلیه زیرساخت  ها و قوانین و مقررات الزم 
آن  پی  در  شد.  پروتکل  اجراي  زمینه  در 
است  شده  تبیین  ایمني زیستي  ملي  قانون 
ایمنی زیستی  ملی  قانون   2 ماده  اساس  بر 
مربوط  امور  کلیه  ایران  اسالمی  جمهوری 
به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و 
فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، 
فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده 
این  مفاد  رعایت  با  ژنتیکی  تغییرشکل  یافته 
است  مکلف  دولت  و  است  مجاز  قانون 
از  امور  این  انجام  برای  را  الزم  تمهیدات 

طریق بخش های غیر دولتی فراهم آورد.
ادامه در صفحه چهارم

گیاهان تراریخته در 
ایران از دیدگاه قوانین 

و اسناد باالدستی

"ممنوعیت واردات، تولید و مصرف محصوالت 
تراریخته" =  بروز بحران های شدید ناشی 
از کمبود روغن، مرغ و گوشت و تعطیلی 

کارخانجات تسویه روغن و روغن کشی و بیکاری 
کارگران در کمتر از 3 ماه!

زیرا
با توجه به وابستگی 90 درصدی کشور به واردات روغن نباتی و خوراک دام و طیور، با 
توجه به اینکه بیش از 80 درصد روغن نباتی و خوراک دام مصرفی کشور را سویا، ذرت و 
کلزا تشکیل می دهند، با توجه به اینکه تقریبا تمامی سویا و نیمی از ذرت و کلزای موجود 
در بازار جهانی تراریخته هستند، بنابراین هر نوع ممنوعیتی به مفهوم ایجاد اختالل جدی 
در تامین روغن نباتی و خوراک دام و در خوش بینانه ترین حالت امکان تامین آن به سه 
برابر قیمت از بازار جهانی و افزایش قیمت مرغ تا کیلویی 20 هزار تومان، گوشت قرمز تا 

کیلویی 100 هزار تومان و روغن نباتی تا سه برابر قیمت خواهد شد.



که  می دهد  نشان  جدید  تحقیق  یک  نتایج 
در  نیز  عادی  صورت  به  تراریخته  گیاهان 
انسان  استفاده  مورد  و  شده  تولید  طبیعت 
قرار گرفته  اند. نتایج یک تحقیق علمی جدید 
 112 شماره  در  میالدی   2015 سال  در  که 
مجله علمی بسیار معتبر PNAS منتشر شده 
سیب  زمینی  گیاه  که  می دهد  نشان  است، 
حدود  که  است  تراریخته  گیاه  یک  شیرین 
یک  انتقال  طریق  از  قبل  سال  هزار  هشت 
ژن از یک باکتری خاکزی موسوم به باکتری 
شده  تراریخته  طبیعت  در  آگروباکتریوم 
است. انتقال این ژن از باکتری به گیاه که در 
است  شده  باعث  داده،  روی  طبیعی  شرایط 
و  شده  بزرگ  و  متورم  گیاه  این  ریشه  که 
بدین  ترتیب غده  های خوشمزه  ای به وجود 
غذایی  سبد  در  است  سال  هزاران  که  بیاید 
که  ژنی  دارد.  قرار  در سرتاسر جهان  انسان 
نوعی  است،  شده  منتقل  گیاه  به  باکتری  از 
هورمون رشد در گیاه تولید می کند که منجر 
به بزرگ  شدن ریشه گیاه می شود. این کشف 
از طریق مقایسه رمز ژنتیکی گیاه سیب  زمینی 
شده  حاصل  باکتری  ژنتیکی  رمز  با  شیرین 
است. کشف رمز ژنتیکی روشی نسبتًا جدید 

ژنتیکی  رمز  تمام  توالی  آن  در  که  است 
باکتری  مانند  DNA یک موجود  موجود در 
در  و  آمده  دست  به  شیرین  سیب  زمینی  و 
است  گفتنی   .)16( می شود  ذخیره  رایانه  ها 
این  القای  به  افراد  از  از این برخی  که پیش 
شبهه پرداخته بودند که انتقال ژن از باکتری 
به گیاه هرگز در طبیعت رخ نمی دهد و با این 
فرضیه غیر علمی خود نتیجه گیری می کردند 
فرایند  یک  ژنتیک،  مهندسی  فرایند  که 
متخصصان  و  دانشمندان  است!  غیر طبیعی 
نتایج  انتشار  از  قبل  حتی  ژنتیک  مهندسی 
این مطالعه نیز اعالم کرده بودند که فرایند 
است  طبیعی  فرایند  یک  ژنتیک،  مهندسی 
که با تقلید از آنچه در طبیعت روی می دهد 
با  و در جهت منافع بشر در آزمایشگاه و 
پیشرفته  ترین فناوری زیستی در اختیار بشر 
انجام می گیرد و بشر با این ابزار در واقع 
بیشتر  را  طبیعی  محصوالت  تولید  سرعت 
می کند. نتیجه این مطالعه که به روشنی ثابت 
مهندسی  و  ژن  انتقال  فرایند  که  است  کرده 
خط  می دهد،  روی  هم  طبیعت  در  ژنتیک 
پیش  فرض  های  و  ذهنیت  ها  بر  بطالنی 

غیر علمی این فناوری  هراسان خواهد بود.

ادامه از صفحه اول
تا امروز هیچ مستندی علیه این نوع محصوالت 
به این وزارت ارائه نشده است. وی در پاسخ 
بهداشت  سازمان  از  غیر  که  پرسش  این  به 
معتبر  مراجع  آیا  بهداشت،  وزارت  و  جهانی 
تایید  را  این محصوالت  نیز سالمت  دیگری 
کرده اند، گفت: بله، تحقیقات متعددی وجود 
دارد. یکی از آن  ها تحقیق 2۵ ساله اتحادیه 
تحقیق  سال   2۵ از  پس  که  است  اروپایی 
گروه   ۵00 و  محقق  صد ها  مشارکت  و 
تحقیقاتی مستقل در نهایت اعالم کرده است 

که این محصوالت کامال سالم هستند.
بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
عنوان کرده است که اخیرا در یک اقدام مستقل 
دیگر آکادمی علوم، مهندسی و پزشکی ملی 
این  آمریکا در یک تحقیق مستقل سالمت 
مورد  گذشته  سال   20 طی  را  محصوالت 
بررسی قرار داده  اند و در نهایت نتیجه گیری 
کرده اند که این محصوالت ایمن و سالمت 

هستند.
اعالم  مدعیان  از  برخی  اینکه  درباره  وی 
این  مصرف  اروپایی  کشور   28 که  می کنند 
داشته   اظهار  کرده  اند،  ممنوع  را  محصوالت 
این موضوع صحت ندارد. EFSA که مرجع 
صدور مجوز به محصوالت غذایی و بررسی 
اتحادیه  در  غذایی  محصوالت  سالمت 
برای ۷1 محصول  کنون  تا  است،  اروپایی 
تراریخته مجوز مصرف صادر کرده است و 
اروپا  در  که  است  این محصوالت سال  ها 

مصرف می شوند.
دکتر ملک زاده گفتند عالوه بر این مشخصا 
که  سویا  مثل  هستند  محصوالت  از  برخی 
بازار  در  غیرتراریخته  معادل  گفت  می توان 
تجارت جهانی از آن  ها وجود ندارد و تقریبا 
همه کشور های جهان از محصوالت تراریخته 

استفاده می کنند.
اروپایی  کشور   5 حداقل  دیگر  سوی  از 
نوع  این  کار  و  کشت  به  که  سال هاست 

محصوالت اشتغال دارند.
وی درباره مزیت سالمت غذایی محصوالت 
اشاره  غیرتراریخته،  محصوالت  به  تراریخته 
کرده است که  اول اینکه برخی از محصوالت 
تراریخته مقاوم به آفت هستند و در فرآیند 
تولید شان بی نیاز از مصرف سموم آفت  کش 
علف  کش  به  مقاوم  نیز  برخی  و  هستند 
هستند که در این نوع محصوالت، از سموم 

علف  کش ایمن  تر استفاده می شود. 
است  شده  یادآور  بهداشت  وزیر  معاون 
عوارض باقیمانده سموم شیمیایی کشاورزی 
کامال  انسان  ها  سالمت  بر  مردم  غذای  در 
این سموم  بتوانیم  ما  ثابت شده است. وقتی 
را در محصوالت حذف کنیم یا کاهش دهیم 
استفاده کنیم، صد در  ایمن  تر  از سموم  یا  و 
به سفره ی مردم اضافه  صد غذای سالم  تری 
شده است. در برخی موارد نیز ارزش غذایی 
است  یافته  افزایش  تراریخته  محصوالت 
طالیی  برنج  آن  ارزشمند  و  معروف  مثال  و 
است که ویتامین آ دارد. برنج های تراریخته ای 
هم تولید شده اند که آهن قابل جذب زیادی 
مفید  خیلی  خانم ها  برای  ویژه  به  و  دارند 
است. سموم علف کش و اینکه برخی اعالم 
می کنند که گالیفوسیت که در فرآیند کشت 
علف  کش  به  مقاوم  تراریخته  محصوالت 
استفاده می شود، سرطان  زاست، در حالی که  
سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار 
جهانی در یک بررسی مشترک تمامی سموم 
داده اند. وی  قرار  بررسی  مورد  را  علف  کش 
تاکید کرده است که این دو سازمان جهانی 
گالیفوسیت  که  کرده  اند  اعالم  نهایت  در 
که از ۵0 سال پیش در کشاورزی مصرف 

می شود و اخیرا در فرآیند کشت برخی از 
محصوالت تراریخته در مزارع نیز جایگزین 
علف کش های بسیار خطرناک شده است، 

جزو کم  خطرترین انواع علف  کش  هاست.
بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
متولی  بهداشت  وزارت  اینکه  بر  تاکید  با 
سالمت  حوزه  در  نهایی  تصمیم  گیری 
که   است  گفته  است،  تراریخته  محصوالت 
قطعا و یقینا وزارت بهداشت و سازمان غذا 
حوزه  در  چه  مردم  سالمت  متولی  دارو  و 
حوزه  های  در  چه  و  تراریخته  محصوالت 
محصوالت  جمله  از  محصوالت  دیگر 
بر  هم  دارو  و  غذا  سازمان  است.  ارگانیک 
نمی توان  و  دهد  پاسخ  باید  مستندات  مبنای 
ایمنی  ملی  قانون  کرد!  نفی  را  محصوالتی 
زیستی صدور مجوز محصوالت تراریخته در 
حوزه غذایی و بهداشتی را بر عهده وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی گذاشته 
است. در وزارت بهداشت نیز تقاضا های وارد 
شده به دقت مورد بررسی قرار می گیرند و بعد 
مجوز می گیرند؛ پس جای هیچ  گونه نگرانی 
درباره  وی  ماند.  نخواهد  باقی  مردم  برای 
»شورای ملی ایمنی زیستی« که وزیر بهداشت 
قانون  در  که  است  گفته  است  آن  عضو  نیز 
ملی ایمنی زیستی »شورای ملی ایمنی زیستی« 
و  جمهور  رئیس  اول  معاون  ریاست  با 
بهداشت،  کشاورزی،  جهاد  وزرای  عضویت 
علوم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 
نماینده اعضای  انجمن  های علمی و  نماینده 
مجلس  نماینده  دو  نظارت  و  علمی  هیات 
تعریف شده است. این شورا مسایل متعددی 
دستور  در  کشور  زیستی  ایمنی  حوزه  در  را 
کار دارد. مثال در آخرین جلسه شورای ملی 
ایمنی زیستی که در حدود 15 ماه پیش برگزار 
قانون   7 ماده  بند ب  اجرایی  نامه  »آئین  شد 

آیین  نامه   ایمنی زیستی« تصویب شد و  ملی 
لغو  متاسفانه  اما  شد.  لغو  قبلی  باز دارنده 
آیین  نامه قبلی تا کنون ابالغ نشده است. البته 
جلسات  برگزاری  متقاضی  بهداشت  وزارت 
این شورا در اسرع وقت است تا هم موضوع 
»عدم لغو آیین  نامه« را مطرح کند و هم اینکه 
موضوع »بررسی عملکرد پروژه توانمند سازی 
دهد.  قرار  کار  دستور  در  را  ایمنی زیستی« 
خوشبختانه پس از پیروزی انقالب اسالمی 
همواره توجه ویژه  ای در ۳8 سال اخیر به 
نو  فناوری  های  از  استفاده  توسعه علمی و 
در کشورمان شده است. اما همیشه دشمنان 
ایران اسالمی در پی ضربه زدن به استقالل و 
پیشرفت این کشور بوده  اند. در حال حاضر 
نیز با دستیابی متخصصین کشورمان به فناوری 
و  پنبه  )مشخصا  تراریخته  محصوالت  تولید 
برنج تراریخته( بیش از پیش مورد توجه این 
رسانه ای  و هجمه  است  گرفته  قرار  دشمنان 
اخیر نیز ناخواسته این اهداف را دنبال می کند. 
این  کشورمان  مردم  از  وی   درخواست 
متعهد کشورشان  به پژوهشگران  بوده  که 
بهداشت  وزارت  که  بدانند  و  کنند  اعتماد 
تالشی  هیچ  از  مردم  سالمت  حوزه  در 
فروگذار نخواهد کرد. محصوالت تراریخته 
دقت  به  نیز  داخلی  تولید  و  وارداتی  از  اعم 
بعد  و  گرفته  قرار  سالمتی  بررسی  مورد 
که  کسانی  و  مدعی  افراد  می گیرند.  مجوز 
مورد  در  است  ممکن  مختلف  انگیزه های  با 
سالمت غذا های کشورمان اظهارنظر های غیر 
علمی داشته باشند هم همواره وجود داشته  اند 
و خواهند داشت، فقط اعتماد مردم و مسئولین 
وزارت  مسئولین  و  پژوهشگران  به  کشور 
بهداشت این مرز و بوم است که راهگشای 
ادامه راه استقالل و خودکفایی کشور خواهد 

بود.

مهندسی ژنتیک به صورت طبیعی در
 طبیعت اتفاق میافتد

سازمان های جهانی که گیاهان تراریخته
 را تایید کرده اند

سازمان بهداشت جهانی )WHO( که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعتبار خاصی 
براي آن قائل است، و بسیاری از دستور العمل ها و راهنما های آن سازمان را اجرا می نماید به 
عنوان یک سازمان معتبر جهانی در سایت رسمی خود در پاسخ به پرسش هاي مطرح شده، نظر 
رسمي خود را اعالم کرده است"غذا هاي ناشي از موجودات تراریخته  اي که امروزه در بازار 
جهاني یافت مي شوند مورد بررسي  ها و تجزیه و تحلیل  هاي مختلف و ارزیابی ریسک قرار 
گرفته و تایید شده  اند و خطري براي سالمتي انسان ندارند. بعالوه در کشور هایي که این 
محصوالت تایید و مصرف شده  اند هیچ اثر سویي بر روي سالمتي انسان دیده نشده است".

 نظر رسمی سازمان بهداشت جهانی )WHO( در خصوص 
سالمت محصوالت تراریخته

آیا می دانید؟
1- هم اکنون بیش از 180 میلیون هکتار زیر 

کشت گیاهان تراریخت است.
/http://www.isaaa.org
2- از میان ده کشور اصلی تولید کننده این 

محصوالت 8 کشور در حال توسعه هستند.
3- حداقل 28 کشور جهان این محصوالت 

را تولید می کنند.
و  بزرگترین  میلیون هکتار  با 73  آمریکا   -4
برزیل دومین تولید کننده بزرگ جهان هستند.
بر  قوانین حاکم  آمریکا سختگیرانه ترین   -5
بررسی و سنجش و نیز رها سازی و استفاده 
از محصوالت تراریخت را در جهان داراست.
6- در آمریکا بیش از 90% زمین های کشت 
شده زیر کشت پنبه، سویا و ذرت تراریخت 
هستند. اگر در این سایت GMO را جستجو 
آید  می  دست  به  مختلقی  اطالعات  کنید 
/http://www.ers.usda.gov
سال  از  گیاهی  تراریخت  محصوالت   -7
1996 وارد بازار مصرف شدند و دنیا تجربه 

بیش از 20 سال مصرف را در اختیار دارد.
خصوص  در  مطالعه  هزاران  تاکنون   -8
جهان  در  محصوالت  این  احتمالی  خطرات 
بارها  آنها  بودن  بی خطر  و  است  انجام شده 

ثابت شده است.
9- در اروپا، با مقررات سختگیرانه، بیش از 
تراریخت صاده  محصوالت  برای  مجوز   70
شده است و آخرین مجوز مربوط به اوریل 
2016 می باشد و حداقل 17 محصول مختلف 
مجوز دریافت کرده اند از جمله ذرت، سویا، 

پنبه و ...
http://www.efsa.europa.eu/en/search/
site/GMO
10- بسیاری از مجوز ها تا پایان 2023 معتبر 

هستند.
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_regis-
ter/index_en.cfm
کشور   5 حداقل  در  محصوالت  این   -11

اتحادیه اروپا کشت می شوند.
غذای  و  سویا  درصد   90 از  بیش   -12
تراریخت  اروپا  اتحادیه  وارداتی  سویایی 
هستند و 96 درصد این محصوالت وارداتی 
http://ec.europa.eu/food/plant/ هستند 
docs/20150422_plant_gmo_new_au-
thorisation_gmo_food_feed_proposal_
en.pdf

این  بهداشت  جهانی  سازمان  نظر   -13
"تاکنون هیچ خطری در خصوص  که  است 
محصوالت تراریخت گیاهی موجود در بازار 
http://www. ."بین الملل مشاهده نشده است
who.int/foodsafety/areas_work/food-
technology/Frequently_asked_ques-
tions_on_gm_foods.pdf?ua=1
آبی،  کم  دلیل  به  عزیزمان،  کشور  در   -14
کشاورزی،  از  مهمی  بخش  نبودن  صنعتی 
کمبود  و  گیاهی  مختلف  آفت های  وجود 
مختلف  دالیل  و  حاصلخیز  زمین های 
فعلی(  توان  تمام  )با  هستیم  قادر  دیگرتنها 
فقط 34 میلیون ایرانی را سیر کنیم و بقیه را 
مجبور هستیم وارد کنیم. اگر وارد کنیم وضع 
مشابه اتحادیه اروپا را خواهیم داشت یعنی 
اکثر ذرت، سویا، پنبه، روغن نباتی )غیر از 
می  تراریخت  کشور  به  وارداتی   ... و  پالم( 
باشند و سهم این نوع محصوالت تراریخت 
سالیانه بیشتر می شود و تا تولید نکنیم مجبور 

به واردات هستیم.
مقدار  این  تولید  برای  اکنون  هم   -15
محصوالت کشاورزی سالیانه هزاران تن سم 
ضد آفات گیاهی )که بعضی بسیار خطرناک 
استفاده  زاست(  سرطان  آن  کم  مقدار  و 

می کنیم. 
تولید  ارگانیک  محصوالت  فقط  اگر   -16
برچسب  با  )و  باشد  ارگانیک  واقعا  و  کنیم 

ارگانیک قصد خالی کردن جیب ما را نداشته 
توانیم  می  را  نفر  میلیون   11 فقط  باشند( 

تغذیه کنیم و بقیه را باید وارد کنیم.
17- این مسئله در مورد غذای دام و طیور 
در  تغذیه  یعنی  است.  برجسته تر  خیلی 
و  هستند  وارداتی  کامل  تقریبا  مرغداری ها 
محصول  مانده  )باقی  مختلف  کنجاله های 
هستند.  وارداتی  اکثرا  روغن کشی(  از  بعد 
کنجاله ها به طور وسیع برای تغذیه دام های 

کوچک و بزرگ استفاده می شوند.
18- کشور تا زمانیکه خود تولید نکند باید 
در  باشید  داشته  قصد  )مگر  کند  واردات 
که  زمانی  تا  و  شود(  ایجاد  قحطی  کشور 
وارد می  را  نوع محصوالت کشاورزی  این 
انتخاب  تراریخته وارد می کنیم.  کند الجرم 
با ماست یا وارد کننده باقی بمانیم و یا تولید 

کننده باشیم.
19- چرا این همه هجمه بر علیه تراریخت 
در کشور ایجاد شده است. چندین علت را 

می توان بر شمرد.
ادامه تحریم  20- وابسته نگه داشتن کشور، 
سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی توسط 
سرسام  واردات  ادامه  متخاصم،  کشور های 
پولدار  و   ... و  مردم  غذای  تامین  برای  آور 
فقیر تر کردن کشور  کننده،  وارد  قشر  شدن 
کاهش  باعث  تولید  عدم  واردات،  طریق  از 

فشار  آوردن  وارد  اشتغال جوانان می شود، 
نا امیدی و وحشت  ایجاد  به مردم و  روانی 
با  حکومت  از  مردم  جدا کردن  مردم،  در 
القا این تفکر که دولت برای سالمتی مردم 
کاری نمی کند و غذای مردم نا سالم است، 
فناوری هراسی و ایجاد این تفکر که فناوری 
و نوآوری چیز های خطرناکی هستند و فقط 

بدرد کشور های پیشرفته می خورند و ...
در  مناسب  حربه  تواند  می  واردات   -21
دشمن  دست  در  اقتصادی  سخت  شرایط 
برای به زانو در آوردن یک کشور باشد، عدم 
خواهد  پی  در  را  کشور  علمی  رکود  تولید 
داشت و عقب نگه داشتن یک ملت باعث به 
زانو درآمدن یک ملت و فراموش شدن در 
تاریخ شود و نتیجه نهایی این نوع اقدامات 
نیز جلوگیری از هر نوع تالش دولت برای 

تولید و پیشرفت خواهد شد. 
دیدگاه  ترین  خوشبینانه  در  مخالفین   -22
زمینه  این  در  دانش الزم  و  واجد تخصص 
نیستند و نمی بایست اجازه استفاده از تریبون 
داشته  دشمن  به  خدمت  برای  را  عمومی 
نشده اند  هدایت  پول  با  که  آنهایی  باشند. 
)که متاسفانه خیلی ها با حمایت مالی هجمه 
رسانه ای را مدیریت می کنند و به فناوری 
هراسی و تشویش اذهان می پردازند(، بیشتر 
نام هستند و به خیال خود  دنبال شهرت و 
کامال  گروهی  و  مردم!  به  خدمت  حال  در 
از خارج هدایت می شوند هرچند اثبات آن 
سخت است ولی شواهد حکایت از یک کار 
این  حرف های  در  دارد.  شده  برنامه ریزی 
افراد دروغ بسیار زیاد و پنهان کردن حقایق 

بسیار مشهود است.
کشور مان  عزیز  مردم  است  الزم   -23
اطالعات عمومی خود را از طریق سایت های 
با  و  دهند  افزایش  خارجی  و  داخلی  معتبر 
نوع حمالت  این  دام توطئه  بسته در  چشم 
قرار  کشور  تخریب  برای  شده  برنامه ریزی 

نگیرند.
دکتر سیروس زینلی 

رئیس انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی 
ایران 

رئیس شبکه پزشکی مولکولی کشور
استاد تمام انستیتو پاستور ایران

چهره تاثیرگذار بیوتکنولوژی کشور

حقایقی در خصوص گیاهان ترایخته  
برای عموم
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ادامه از صفحه اول 
بر اساس این قانون شورای ملی ایمنی زیستی 
تشکیل  رئیس جمهور  اول  معاون  ریاست  به 
بر وزیر علوم  این شورا مشتمل  اعضای  شد. 
و  درمان  بهداشت  وزیر  فناوری،  و  تحقیقات 
آموزش پزشکی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس 
نمایندگان  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
علمی  انجمن  های  و  علمی  هیات  اعضای 
اسالمی  شورای  مجلس  از  نماینده  دو  است. 
نیز عضو ناظر در این شورا هستند. وظایف این 

شورا مشتمل بر این موارد است:
1- سیاست گذاری، تعیین و تصویب راهبرد ها 

در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجرا آن؛
2- هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه  های 

اجرایی ذی صالح
و  دستورالعمل  ها  آئین نامه  ها،  تصویب   -3

ضوابط موضوع قانون. 
در قانون ملی ایمنی زیستی سه مرجع ذی صالح 

تعیین شده اند:

زمینه  در  کشاورزی  جهاد  وزارت   -1
محصوالت کشاورزی و منابع طبیعی؛

2- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
و  بهداشتی  آرایشی،  غذایی،  مواد  زمینه  در 

پزشکی؛ 
زمینه  در  محیط زیست  حفاظت  سازمان   -3

حیات وحش و محیط زیست. 
محصوالت  زمینه  در  مجوز  صدور  مسئول 
تغییر یافته ژنتیکی در حوزه کشاورزی و منابع 
مسئول  و  جهاد کشاورزی  وزارت  طبیعی، 
با محصوالت غذایی،  رابطه  صدور مجوز در 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 
ایمني زیستي  پروتکل   19 ماده  مطابق  است. 
کارتاهنا، کشور هاي عضو ملزم هستند تا یک و 
فقط یک مرجع ملی را براي ارتباط با دبیرخانه 

پروتکل ایمني زیستي کارتاهنا معرفي کنند. 
ماده 11 قانون ملي ایمني زیستي به صراحت 
مرجع  به  عنوان  را  کشاورزي  جهاد  وزارت 

ملي ایمني زیستي کشور تعیین کرده است.

در  نقشه جامع علمی کشور از جهت  نحوه و 
میزان تخصیص منابع، اعم از مالي و  انسانی 
فناوری های  به  مسئوالن  و  مدیران  توجه  و 

زیستی جزء اولویت الف قرار دارد.
دستیابی به ۳ درصد بازار جهانی با استفاده 
از فناوری های زیستی که در افق 1404 در 
است  شده  درج  کشور  علمی  جامع  نقشه 
به شرایط کنونی و در صورت عدم  بنا  که 
در  کشور  در  تراریخته  محصوالت  تولید 
بود  پیشرفت ممکن نخواهد  جهان در حال 
و  کشور  در  وابستگی  افزایش  به  منجر  و 
ارزش  این  از  عزیز  ایران  ماندن  بی نصیب 
افزوده و خروج سالیانه ۵ میلیارد دالر ارز 
از کشور خواهد شد. در راستاي سند چشم 
اسالمي  جمهوري  نظام  ساله  بیست  انداز 
ایران و عینیت بخشیدن به جنبش نرم افزاري 
علمي و با توجه به سند ملي زیست فن آوري، 
دستیابي  توسعه  و ششم  پنجم  چهارم،  برنامه 
به جایگاه مناسب و با توان موثر در تعامالت 

این  مداوم  ارتقاء  و  منطقه اي،  و  کشوري 
جایگاه به منظور توسعه علمي، فني و اقتصادي 
جمهوري اسالمي ایران در حوزه بیوتکنولوژی 
مورد تاکید قرار گرفته است. براساس سند ملی 
زیست  فناوری مصوب هیئت وزیران و مورد 
در  باید  ایران  فرهنگی،  انقالب  شورای  تایید 
از  0.5درصد  بلند مدت  در  0.2و  کوتاه  مدت 
به  را  دنیا  تراریخته  گیاهان  کشت  زیر  سطح 
خود اختصاص دهد که بین 360 هزار هکتار تا 
900 هزارهکتار است. تاسیس پژوهشگاه ملی 
صدر  در  زیست فناوری  و  ژنتیک  مهندسی 
انقالب، تاسیس پژوهشگاه رویان در دوران 
و  انقالب  معظم  رهبر  جمهوری  ریاست 
تقریر شایسته از بز های تراریخته در رویان، 
تاسیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 
در سال 1۳8۷ نشان از عزم ملی برای توسعه 
ژنتیک  مهندسی  و  بیوتکنولوژی  تحقیقات 

بویژه در عرصه کشاورزی دارد. 

بیش از سیصد نفر از استادان و محققان کشور 
طی نامه  ای سرگشاده به معصومه ابتکار، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست از وی خواستند تا با همدلی اجازه ندهد 
فناوری  هراسی و ممانعت از توسعه علمی در 

کشور ترویج یابد.
سرگشاده  نامه  این  در  کشور  علمی  جامعه 
خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
با برشمردن مزایای فناوری تراریخته از جمله 
کمک به حفظ محیط زیست با کاهش مصرف 
سموم شیمیایی و تامین امنیت غذایی بر لزوم 

حمایت از این فناوری تاکید کردند.
فناوری  که  است  آمده  نامه سرگشاده  این  در 
تراریخته تنها فناوری مدرن بشر است که دانش 
و ایمنی را همزاد با خود داشته است و هیچ 
جنبه  های  بررسی  بدون  را  پیشرفت  از  گامی 
زیستی  تنوع  و  زیست  محیط  کیفی،  ایمنی، 

برنداشته است.
انتصاب  از  همچنین  اعتراضی  نامه  این  در 
در  مشاور  عنوان  به  فناوری  هراس  مدیران 

سازمان محیط زیست نیز انتقاد شده است.
متن کامل نامه را بخوانید.

بسمه تعالی
سرکارخانم دکتر معصومه ابتکار

محترم  رئیس  و  رئیس جمهور  محترم  معاون 
سازمان حفاظت محیط زیست

با سالم و احترام،
امروزه  دارید،  استحضار  سرکارعالي  چنانچه 
عبارت  متمدن  بشر  براي  غذا  مسئله  صورت 
است از “تامین غذاي سالم، کافي و با کیفیت 
بیشتر  بدون صدمه  روز افزون،  براي جمعیت 
به محیط زیست، اکوسیستم  ها و تنوع زیستي 
در زمیني که ظرفیت آن براي پذیرش آلودگي 
و ناهنجاري رو به پایان است”. نگاهي کوتاه 
واقعیت  این  به  را  ما  مسئله،  صورت  این  به 
تامین  حوزه  در  بشر  که  مي سازد  رهنمون 
غذا با یک ابرچالش مواجه است. حل چنین 
بر  اشراف  نیازمند  دشواري  مسئله  صورت 
و  زندگي  بر  حاکم  پیچیده  بسیار  معادالت 
مناسبات جمعیت هفت میلیارد نفري ساکن در 
دهکده  اي به نام “جهان” و تنظیم استراتژي  هاي 
پیشرفته مدیریت تلفیقي و توسعه پایدار است. 
توانمندي  ها  از  یک  هیچ  که  استراتژي  هایي 
و  از سنتي  اعم  بشري  دانش  دستاورد هاي  و 
و  پیشرفته  غیر مرسوم،  و  مرسوم  غیرسنتي، 
غیرپیشرفته، ارگانیک و غیرارگانیک را مطرود 
یا منسوخ ندانسته و هر یک را به جاي خود، 
در یک سیستم هماهنگ و یکپارچه با حداکثر 

بهره  وري مورد استفاده قرار دهند.
گیاهان  ژنتیک  مهندسي  فناوري  اثنا،  این  در 
زراعي، باغي و جنگلی )گیاهان تراریخته( به 
عنوان یکي از پیشرفته ترین رهآورد هاي دانش 
مي شود.  شناخته  کشاورزي  حوزه  در  بشري 
ذاتي  توان  از  استفاده  همچون  قابلیت  هایي 
طبیعت براي کنترل آفات و بیماري  هاي گیاهي 
بدون نیاز به استفاده از آفت  کش  هاي شیمیایي 

در  محصول  کیفیت  و  کمیت  ازدیاد  سنتزي، 
حفظ  به  کمک  افزوده،  ارزش  سطح،  واحد 
محیط زیست و تنوع زیستي، و قابلیت تنظیم 
)فرآورده  هاي   GMO محصوالت  نظارت،  و 
مهندسي ژنتیک شده( را با معیار هاي مورد نظر 
بشر براي حل “چالش غذا” همسو نموده است. 
این فناوري را به جرأت مي توان تنها فناوري 
مدرن بشر دانست که دانش ایمني را همزاد با 
خود داشته است و هیچ گامي از پیشرفت را 
بدون بررسی جنبه  های ایمنی و کیفیت برتر، 
محیط زیست و تنوع زیستي بر نداشته است. 
ژنتیک  مهندسي  دنیا،  روز  ژنتیک  مهندسي 
مبتني بر استاندارد هاي ایمني  زیستي است. این 
فناوري کلیه چالش هاي پیش روي خود را از 
طریق تغییر و تحول در روش  هاي فني و یا از 
طریق پذیرش دستورالعمل  هاي سخت  گیرانه 
دلیل  این  به  نظارتي پشت سر گذاشته است. 
حوزه  سرمایه  گذاران  و  دولت  ها  که  است 
گیاهان  فناوري  جهان،  سراسر  در  کشاورزي 
و  پیشرو  فناوري  یک  به  عنوان  را  تراریخته 
پیش  بر چالش  هاي  غلبه  راستاي  در  توانمند 
روي بشر در حوزه سالمت و امنیت غذا، مورد 
تراریخته  گیاهان  کشت  داده اند.  قرار  توجه 
توسط بیش از 18 میلیون کشاورز در بیش از 
اراضي  حاصلخیزترین  از  هکتار  میلیون   180
زراعي در 28 کشور از پنج قاره جهان، کسب 
در  تراریخته  محصول   71 مصرف  مجوز 
اتحادیه اروپایي و مصرف این محصوالت در 
قریب به 200 کشور جهان را مي توان نمود بارز 
این توجه و استقبال دانست. کشورهایي که در 
بین آن  ها از پیشرفته  ترین تا عقب  مانده  ترین 
از  آن  ها  بین  در  که  کشاورزاني  و  کشور ها 
ثروتمندترین تا فقیرترین کشاورزان را مي توان 
قابلیت  هاي بسیار زیادي  از  این فناوري  دید. 
بنیه  و  غذایي  امنیت  افزایش  به  کمک  براي 
حال  در  پیشروي  کشور هاي  در  اقتصادي 
در  است.  برخوردار  ایران  جمله  از  توسعه 
کشورهایي  که  هستیم  شاهد  اخیر  سال  هاي 
سهم  پاکستان  و  هند  آرژانتین،  برزیل،  نظیر 
بسیار ویژه  اي براي فناوري تولید محصوالت 
تراریخته در برنامه  هاي توسعه کشاورزي خود 

در زمان حال و آینده قائل شده اند.
مهندسي ژنتیک گیاهي در ایران پس از طلوع و 
خیزشي تحسین برانگیز در سال  هاي گذشته که 
با تولید و رها سازي اولین محصول تراریخته 
یک  بود،  همراه  کوتاه  زماني  مدت  در  ایراني 
ناشي  تاثر برانگیز  سکون  طوالني  نسبتا  دوره 
را  مدیریتي  رویکرد هاي  و  سالیق  تغییر  از 
پرتالش  محققان  حال،  این  با  نمود.  سپري 
مهندسي ژنتیک کشور در دوران کم  توجهي و 
بي توجهي نیز از رسالت خود مبني بر توسعه 
فناوري بومي و ملي تولید محصوالت تراریخته 
و  امکانات  از  استفاده  با  و  نداشتند  بر  دست 
حداکثري  افتخارات  حداقلي،  فرصت  هاي 
تراریخته  برنج  قبل،  سال  چند  اگر  آفریدند. 
با  مبارزه  براي  ملي  تراریخته  محصول  تنها 

کشور  در  کشاورزي  سموم  مصرف  سونامي 
ایراني  تراریخته  و چغندرقند  پنبه  اکنون  بود، 
نیز آماده خدمت به کشاورزي مملکت بوده و 
چند محصول فاخر دیگر نیز در راهند. اکنون 
در سایه سیاست  هاي مدبرانه دست اندرکاران 
دلسوز دولت تدبیر و امید از شخص ریاست 
محترم  معاونان  و  وزیر  تا  جمهوري  محترم 
وزارت جهاد کشاورزي، سازمان غذا و دارو، 
مراکز تحقیقاتي، دانشگاه  ها، معاونت علمی و 
زیست  توسعه  ستاد  جمهور،  رئیس  فناوری 
کشاورز،  خانه  و  علمي  انجمن  هاي  فناوری، 
دوراني  که  مي رود  تراریخته  گیاهان  فناوري 
از شکوفایي مجدد را در کشور تجربه نماید. 
مي توان  را  مدعي  این  شاهد  شاخص  ترین 
دکتر  آقاي  جناب  جمهور  محترم  رئیس  پیام 
روحاني به هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی 
و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی دانست 
فناوری  های  از  استفاده  “امروز  فرمودند:  که 
یک  تنها  نه  ژنتیک  مهندسی  و  بیوتکنولوژی 
آگاهانه  و  هوشمندانه  انتخابی  بلکه  ضرورت 
برای حل معضالت غذایی و بهداشتی و محیط 
زیستی کشور محسوب می شوند که غفلت در 
یقین  به  فناوری  ها  این  از  استفاده  و  دستیابی 
می تواند موجب شماتت ما توسط نسل آینده 
شود”. اکنون، با توجه به مواهب فراواني که این 
فنآوري مي تواند براي کشور به ارمغان آورد، 
مهندسي  توسعه  منحني  که  امیدواریم  همه 
ریاضیات  اهالي  اصطالح  به  ایران  در  ژنتیک 
با  دوباره  خیزش  این  و  نباشد  “سینوسي” 

توسعه اي روز افزون و پایدار همراه گردد.
با این حال، شنیده  ها و دیده  ها حاکي از آن است 
که هنوز هم در سطوح مختلف سازمان مهم و 
تاثیرگذار حفاظت محیط زیست که سرکارعالي 
هدایت آن را بر عهده دارید، تردید هاي جدي 
نسبت به موضوع تثبیت و توسعه فناوري بومي 
نکته  دارد.  وجود  کشور  در  تراریخته  گیاهان 
قابل تأمل در این موضوع آن است که در تمام 
این سال  ها هیچ گونه مجالي براي ایجاد تعامل 
سازنده بین سازمان حفاظت محیط زیست و 
جامعه مهندسي ژنتیک کشور ایجاد نشده است 
تا زمینه  ساز رفع ابهامات باشد. این وضعیت، 
فضایي استراتژیک را براي عده اي معلوم  الحال، 
مهیا نموده است تا با فرافکني، انتقال اطالعات 
از  استفاده  سوء  و  غیر واقعي،  و  غیر علمي 
عناوین ارزشمندي همچون کشاورزي ارگانیک 

)با احترام به متولیان و دست  اندرکاران واقعي 
مهندسي  به  کشور(  در  ارگانیک  کشاورزي 
نگرشي  و  پرداخته  تاثیرگذار  مدیران  دیدگاه 
تراریخته  گیاهان  موضوع  به  نسبت  را  منفي 
محیط  حفاظت  سازمان  مختلف  سطوح  در 
حضرتعالی  خود  البته  نمایند.  نهادینه  زیست 
و  سرشناس  ترین  از  یکی  انتصاب  با  نیز 
به  دولت  مخالف  مدیران  فناوری  هراس  ترین 
تشدید  به  زمینه،  این  در  خود  مشاور  عنوان 

وخامت اوضاع کمک نموده  اید.
لذا در راستاي عمل به تعهدي که همه ما در 
مسلمان  ملتي  براي  آباد  ایراني  ساختن  قبال 
عمل  جز  چیزي  تعهد  این  و  داریم  آزاد  و 
رهبري  معظم  مقام  ابالغي  سیاست  هاي  به 
قانون   44 اصل  با  رابطه  در  )مدظله العالي( 
اقتصاد  و  فناوري،  و  علم  توسعه  اساسي، 
داریم  تقاضا  سرکارعالي  از  نیست،  مقاومتي 
در  کشور  علمی  جامعه  دعوت  پذیرش  با  تا 
تنوع  و  زیست  محیط  نیاز هاي  رفع  راستاي 
امنیت  از  ملت  برخورداری  حق  و  زیستی، 
غذایی و غذای پاک و سالم با نمایندگان جامعه 
مهندسي ژنتیک گیاهي کشور از ستاد توسعه 
زیست فناوري، سازمان تحقیقات، آموزش و 
ایمني زیستي،  ملي  مرجع  کشاورزي،  ترویج 
و  مادر  دانشگاه  هاي  ملي،  تحقیقات  مراکز 
انجمن  هاي ملي همدلي نموده و اجازه ندهید 
تا برچسب فناوری  هراسی و ممانعت از توسعه 
علمی کشور، سوابق درخشان سرکار عالی را 
مخدوش نماید. امید است که در سایه تعامل 
مستقیم و سازنده سازمان محترم محیط زیست 
و جامعه مهندسي ژنتیک گیاهي، برگي زرین 
پیوست شود و  دفتر “همدلي و همزباني”  به 
و  درایت  با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
مدیریت سرکارعالي در کنار سایر سازمان  ها و 
نهاد هاي متولي، همکار توسعه و تثبیت فناوري 
بومي گیاهان تراریخته و محصوالت GMO در 
کشور در سایه قانون ملي ایمني زیستي ایران 

باشد.
   با آرزوي توفیق الهي                               

306 نفر از متخصصان ژنتیک، بیوتکنولوژي، 
کشاورزي و محیط زیست

برای مشاهده اسامی این افراد به سایت انجمن 
بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران مراجعه 

بفرمایید. 
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اعتراض جامعه علمی کشور به رویکرد سازمان 
حفاظت محیط زیست نسبت به فناوری تراریخته 

فناوري مهندسي ژنتیک گیاهان به عنوان یکي از پیشرفته  ترین 
رهآورد هاي دانش بشري در حوزه کشاورزي شناخته مي شود.

مرجعیت ملی ایمنی زیستی کشور تا سال 1391 
به دلیل تمرد کارشناسان وزارت امور خارجه به 
وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشد و به طور 
امور  قانونی در اختیار کارشناسان وزارت  غیر 
خارجه بود. متاسفانه در آن زمان وزارت جهاد 
کشاورزی وقت نیز مرجعیت ملی ایمنی زیستی 
جهاد  وزارت  از  خود  قانونی  حق  مطابق  را 
کشاورزی پس نگرفت. در ضمن وزارت جهاد 
کشاورزی وقت نه تنها مغایر با وظایف قانونی 
به  مربوط  الزم  "تمهیدات  و  کرده  عمل  خود 
تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، 
فروش،  خرید،  عرضه،  واردات،  صادرات، 
مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل 
یافته ژنتیکی" را فراهم نکرد؛  این موضوع مورد 
قرار  ذیربط  انجمن  های علمی  اعتراض جدی 
گرفت و شرکت کنندگان در هشتمین همایش 
که  ایران  اسالمی  بیوتکنولوژی جمهوری  ملی 
در تیر ماه سال 1392 در دانشگاه تهران برگزار 
شد، خواستار اجرای قانون ملی ایمنی زیستی و 
در ادامه آن رفع توقیف غیر قانونی و سرخود 
دستاورد  اولین  عنوان  به  تراریخته  "برنج  از 
در  شدند.  ژنتیک"  مهندسی  حوزه  در  کشور 
همین زمان انجمن بیوتکنولوژی ایران و سایر 

انجمن های ذیربط در دولت دهم از این دولت 
به  ایمنی زیستی  قانون  اجرای  عدم  خاطر  به 
مجلس شورای اسالمی شکایت برد. نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی پیش از آن نیز  در سال 
1385 طی دو نامه به رئیس جمهور وقت )دکتر 
محمود احمدی  نژاد( خواستار استفاده از فناوری 
شده  تولید  تراریخته  برنج  و  ژنتیک  مهندسی 
بودند. در نتیجه تحقیق و تفحصی که در این 
مورد انجام شد و گزارش آن در صحن مجلس 
شورای اسالمی قرائت شد، دولت وقت محکوم 
شناخته شد پرونده برای رسیدگی به تخلفات 
همین  در  شد  ارسال  قضائیه  قوه  به  متمردین 
ایمنی  بیوتکنولوژی،  علمی  انجمن  های  زمان، 
زیستی و ژنتیک نامه  ای به رهبر معظم انقالب 
نوشته و از محضر معظم له خواستار رسیدگی 
به تخلفات صورت گرفته از سوی مسئولین در 
عدم اجرای قانون ملی ایمنی زیستی و جلوگیری 
آنها از پیشرفت علمی کشور شدند. همگام با 
به  نیز  جمعی  رسانه  های  علمی،  انجمن  های 
به  معترض  پژوهشگران  مصاحبه  های  انتشار 
به  روی  از  پس  پرداختند.  قانون  اجرای  عدم 
تغییر وزراء،  کار آمدن دولت دکتر روحانی و 
در خرداد ماه سال 1393 استفاده از خرد جمعی 

دستگاه  های  کلیه  متخصصان  نظرات  نقطه  و 
مرتبط با ایمنی زیستی کشور، شورای مشورتی 
مرجع ملی ایمنی زیستی کشور را تشکیل داده 
ایمنی  زمینه  در  ذیربط  دستگاه  های  کلیه  از  و 
زیستی کشور درخواست معرفی نماینده جهت 
عضویت در این شورا را کرد. در همین حین، 
ایمنی  ملی  مرجع  و  کشاورزی  جهاد  وزارت 
زیستی اطالعیه  ای صادر کرد و در آن آمادگی 
خود را جهت صدور مجوز برای تولید کنندگان 
و  اعالم  تراریخته  محصوالت  وارد کنندگان  و 
سپس آن را منتشر کرد. بدین ترتیب اعضای این 
شورا شامل نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات 
آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  فناوری،  و 
سازمان  کشاورزی،  جهاد  وزارت  پزشکی، 
علمی  انجمن  های  زیست،  محیط  حفاظت 
ایمنی  ملی  شورای  اعضای  از  برخی  مرتبط، 
زیستی و ... شدند که هر کدام از این نمایندگان 
توسط عالی  ترین مقامات دولتی به این مرجع 
معرفی شدند. قابل ذکر است که در اولین جلسه 
شورای ملی ایمنی زیستی در دولت تدبیر و امید 
به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری برگزار  که 
شد، آئین نامه اجرایی بازدارنده قانون ملی ایمنی 
زیستی که در آخرین روز های کاری دولت قبل 
آئین نامه  آن  از  پس  شد.  لغو  بود،  شده  ابالغ 
موضوع بند ب ماده 7 قانون ملی ایمنی زیستی 
به همت دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی تهیه 
و به تایید دستگاه های ذیربط رسیده و پس از 
)پیوست5-  شد  ابالغ  شورا،  این  در  تصویب 

آیین نامه اجرایی و مفاد آن(. 

کمیته صدور مجوز در وزارت جهاد 
کشاورزی در ارتباط با محصوالت 

کشاورزی تراریخته

محصوالت  مجوز  صدور  کمیته  هم  اکنون 
تشکیل  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  تراریخته 
و  تولید کنند گان  مدارک  بررسی  آماده  و  شده 
ژنتیکی  تغییر یافته  محصوالت  وارد کنندگان 
این  واردات  و  تولید  و  رها سازی  جهت 

محصوالت است تا زمینه را جهت استفاده مردم 
کشورمان از این فناوری را در چهارچوب قانون 

ملی ایمنی زیستی فراهم آورد. 
ایمنی زیستی  ملی  قانون  هفت  ماده  طبق  بر 
ارائه درخواست  از  قبل  است  متقاضی ملکف 
ارزیابی  کشاورزی  جهاد  وزارت  به  خود 
به  و  داده  انجام  را  احتمالی  مخاطرات 
پرسش های مطرح شده در پروتکل کارتاهنا به 
صورت علمی پاسخ دهد. طبق تبصره  ماده 4  
قانون ملی ایمنی زیستی صدور مجوز در قبال 
ارزیابي مخاطرات احتمالي  مستندات علمي 
ارائه شده توسط اشخاص حقیقي و حقوقي 
رهاسازي،  در  غیر دولتي  و  دولتي  از  اعم 
داخلي  انتقال  و  نقل  و  صادرات  و  واردات 
و  فرامرزي کلیه موجودات زنده تغییر شکل 
یافته ژنتیکي موضوع این قانون با راعایت بند 
)ج ( این ماده بر عهده دستگاه هاي اجرایي 
بند هاي )الف و ب( این ماده یعنی وزرات 
جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت مي باشد.

دولت  )تمام   1388 تا   1384 سال  های  طی 
نهم( توسعه  مهندسی ژنتیک از سوی وزارت 
جهاد کشاورزی و دولت وقت به طور کامل 
متوقف شد و اعتراضات انجمن های علمی 
و استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و اعتراض 
سال  در  اما  نرسید.  جایی  به  هم  نمایندگان 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان   1388
وقت در اقدامی تحسین برانگیز الیحه دولت 
وقت برای محدودیت توسعه مهندسی ژنتیک 
را به صد خود تبدیل کرده و آن را تبدیل به 
قانونی کردند که نه تنها استفاده از محصوالت 
به  را  دولت  بلکه  کرد  می  مجاز  را  تراریخته 
این  تولید  کار و  توسعه کشت و  از  حمایت 
به  توجه  با  کرد.   می  مکلف  محصوالت 
گسترش بیوتکنولوژی مدرن )مهندسی ژنتیک( 
در سطح جهان در حال حاضر بیش از 170 
کارتاهنا  بین المللی  پروتکل  عضو  کشور 
هستند و قوانین ایمنی زیستی خود را تدوین 
و تصویب کرده، یا در حال تدوین آن هستند.

ماده 11 قانون ملي ایمني زیستي به صراحت وزارت جهاد کشاورزي 
را به عنوان مرجع ملي ایمني زیستي کشور تعیین کرده است
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)دارای  غذایی  تراریخته  گیاهان  تولید  از 
کیفیت برتر تغذیه  ای، مقاوم به آفات؛ متحمل 
به خشکی، مقاوم به آفت کش ها، متحمل به 
شوری، تولید کننده داروهای زیست  فناورانه 
از صاحب  نظران و  به  اعتقاد بسیاری   )... و 
سریع  ابزار  به  عنوان  جهانی  تئوری  پردازان 
یکم  و  بیست  قرن  در  پیشرفت  و  توسعه 
جناب  جمهور  محترم  ریاست  می شود.  یاد 
آقای روحانی در پیامی به هشتمین همایش 
ملی  همایش  و چهارمین  بیوتکنولوژی  ملی 
از  استفاده  ژنتیک،  مهندسی  و  ایمنی زیستی 
محصوالت تراریخته را نه تنها یک ضرورت 
برای  آگاهانه  و  هوشمندانه  انتخابی  بلکه 
محیط  و  بهداشتی  و  غذایی  معضالت  حل 
در  غفلت  و  کرده  محسوب  کشور  زیستی 
را  فناوری  این  از  استفاده  و  آن  به  دستیابی 
به  یقین موجب کاهش اقتدار در زمان حال و 
شماتت ما توسط نسل آینده عنوان فرمودند.
گیاهان  از  استفاده  و  زیست فناوری  کاربرد 
در  مثبتي  اثر  مستقیما  مي تواند  تراریخته 
در  غذا  تولید  افزایش  طریق  از  فقر  کاهش 
سالمتي  بهبود  و  رفته  کار  به  منابع  واحد 
توانائي  زیست فناوری  باشد.  داشته  انسان 
همچون  خاصي  مشکالت  به  پاسخگویي 
تنوع  افزایش  زراعي،  گیاه  تولید  افزایش 
تغذیه اي  ارزش  بهبود  زراعي،  گیاهان 
زیست محیطي  اثرات  کاهش  غذایي،  مواد 
در  رقابت  افزایش  و  کشاورزي  تولیدات 

بازار را دارا است.
ژنتیک  دانش  که  است  داده شده  نشان  قبال 
توانایي کاهش فقر را دارا است. انقالب سبز 
که در سال 1960 شروع شد عمدتا به واسطه 
کشف یک ژن مسئول کوتاه شدن ارتفاع در 
را  ژن  این  بورالگ  نورمن  دکتر  بود.  گندم 
وارد  جدید  گندم  ارقام  از  زیادي  تعداد  به 
تولید  شدن  برابر  دو  باعث  ارقام  این  کرد. 
بعضي  وضعیت  و  شدند  جهان  در  گندم 
ساختند،  دگرگون  را  هند  کشور ها همچون 
قحطي  حالت  از  کشور  این  که  طوري  به 
زدگي به صادر کننده گندم تبدیل شد. غذاي 
بیشتر با ارزش تغذیه اي باالتر همواره نقشي 
داشته  فقر  کاهش  در  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
افزایش درآمد  باعث  این محصوالت  است. 
براي  را  آنها  خرید  قدرت  و  شده  زارعین 
همچنین  مي دهند.  افزایش  نیاز هایشان  رفع 

به واسطه  انسان را  این محصوالت سالمتي 
تغذیه بهتر بهبود مي بخشند.

توسعه  براي  بزرگ  چالشي  فقر  کاهش   
خود  گزارش  در  ملل  سازمان  است.  پایدار 
فقر  کردن  ریشه کن   ،21 قطعنامه  درباره 
توسعه  در  موضوع  مهم ترین  عنوان  به  را 
پایدار براي آینده در نظر مي گیرد. فقر یک 
پدیده چند بعدي است، ابعاد متفاوت فقر با 
تقویت  را  یکدیگر  و  کرده  تعامل  همدیگر 
و  تولید  کاهش  واسطه  به  بیماري  مي کنند. 
که  است  دالیلي  از  یکي  باال  درمان  هزینه 
نظر  از  آینده  فقر مي شود. نسل هاي  باعث 
به  بشر  هستند.  مواجه  خطر  با  غذا  تولید 
در  محدودیت  و  جمعیت  افزایش  واسطه 
با چالش هاي  توسعه زمین هاي قابل کشت 
جدي روبرو خواهد شد. براي مثال در آسیا، 
تولید  زیاد  افزایش  و  انقالب سبز  علي رغم 
غذا در سي سال گذشته به خاطر محدودیت 
این افزایش در حال حاضر و نیز ادامه رشد 
بیشتري  سوء تغذیه  است  ممکن  جمعیت، 
تغذیه  سوء  امروزه،  شود.  ایجاد  آینده  در 
است.  شده  ناحیه  این  در  جدي  مشکلي 
در  موجود  جمعیت  پنجم  یک  حدود  در 
ناحیه دچار سوء تغذیه هستند. بررسي  این 
FAO در سال 1999 نشان داد که از حدود 

3000 میلیون هکتار زمین در آسیا، تنها 14 
درصد آن قابل کشت بوده و 86 درصد بقیه 
کشت  براي  و  بوده  محدودیت هایي  داراي 
بنابراین،  هستند.  استفاده  غیر قابل  محصول 
زراعي  زمین هاي  بودن  محدود  به  توجه  با 
و رشد دائمي جمعیت یا بایستي تولید غذا 
در واحد سطح افزایش یابد و یا زمین هایي 
در  متعدد  محدودیت هاي  علت  به  که  را 
زیر کشت  به  بودند  غیر قابل کشت  گذشته 
محصوالت  و  ژنتیک  مهندسي  درآورد. 
ناشي  مشکالت  حل  به  مي توانند  تراریخته 
از علف هاي هرز، آفات، خشکي و شوري 
امنیت غذایی  تامین  کمک کند و راهگشای 

و کاهش فقر باشد )29(. 
که  تراریخته  محصوالت  تولید  با  کنون  تا 
در مقابل آفات مقاوم هستند، 550 هزار تن 
مصرف آفت کش ها و سموم کاهش یافته و 
درآمد کشاورزان نیز به میزان 68 درصد نیز 

افزایش یافته است.
در نتیجه تولید محصوالت تراریخته مزایای 

قطعی زیر را به همراه خواهد داشت )31(.
با  تولید  پایداری  غذایی،  امنیت  تقویت   •

وجود تغییر آب و هوا 
کاهش مصرف 443 میلیون کیلوگرم ماده   •

موثر حشره  کش  های شیمیایی 

گاز  کیلوگرم  میلیارد   19 تولید  کاهش   •
کربنیک تنها در سال 2010 که معادل حذف 

حدود 9 میلیون اتومبیل از جاده  هاست 
•  حفظ تنوع زیستی از طریق صرفه جویی 

در کشت 91 میلیون هکتار زمین  
کمک به رفع فقر از طریق کمک به 15    •
میلیون کشاورز خرده  پایی که جزو فقیر ترین 

مردم جهان محسوب می شوند. 
•  بازار ساالنه بذر های تراریخته حدود 15 
 28 بذر-  جهانی  بازار   %50( دالر  میلیارد 

میلیارد دالر(
 160 تراریخته  نهایی  محصول  ارزش   •

میلیارد دالر در سال
سرانه زمین کشاورزی در سال 1961 از    •
0/44 هکتار به 0/15 هکتار در سال 2025 
می رسد که استفاده از محصوالت تراریخته 

جهت افزایش تولید ضروری خواهد بود
•  میانگین 36 درصد کاهش سالیانه محصول 
به دلیل تنش های زیستی )آفات، بیماری ها 
گیاهان  از  استفاده  با  که  هرز(  علف های  و 
تراریخته مقاوم به آفات و تنش های زیستی 

جبران خواهد شد.
به سموم  در کشور  60 درصد سرطان ها   •
گیاهان  که  است  شده  داده  نسبت  شیمیایی 
تراریخته با کاهش استفاده سموم سالمت را 

به همراه خواهند داشت.
به  صرفا  تراریخته  گیاهان  تولید  تکنولوژی 
و  آفت  و  بیماری  به  مقاوم  گیاهان  تولید 
شرایط نامساعد محیطی محدود نمی شود و 
تولید  به  موفق  تکنولوژی  همین  با  محققان 
و  دارو ها  انواع  تولید  قابلیت  با  گیاهانی 
همچنین ترکیبات مفید و ضروری برای بدن 
شده اند، به عنوان یک مثال مهم در این بخش 
می توان به برنج طالیی اشاره کرد که دارای 
بتاکاروتن )ویتامینA( کمبود  مقادیر زیادی 
جنوب  آسیای  مردم  غذای  در  ویتامین  این 
بروز مشکالت چشمی  باعث  شرقی ساالنه 
و در موارد حاد کوری بسیاری از آنها بوده 
و تامین این ویتامین جزء چالش های جدی 
کردن  جایگزین  با  می شود.  محسوب  مردم 
آن  ساکنان  اصلی  غذای  )که  معمولی  برنج 
مناطق است( با برنج طالیی، ویتامین الزم به 
غذا اضافه شده و جلوی ضرر های هنگفت 
گرفته  آن  کمبود  از  ناشی  مالی  و  جانی 

می شود.

ضرورت  استفاده از محصوالت تراریخته
تعدادی  جاری،  شهریورماه   3 چهارشنبه  روز 
از خبرگزاری ها، خبری را به نقل از یکی از 
مجلس  کشاورزی  کمیسیون  محترم  اعضای 
بر آن که  مبنی  شورای اسالمی مخابره کردند 
به  مربوط  بند  بررسی  در  مذکور  کمیسیون 
توسعه فناوری بومی- ملی محصوالت گیاهی 
تراریخته در ایران، پس از بحثی مفصل به این 
نتیجه رسیده اند که نه تنها فناوری بومی ملی 
گونه  هر  از  را  تراریخته  گیاهی  محصوالت 
پشتوانه ای در برنامه ششم توسعه کشور محروم 
را  مصوبه ای  اقدامی عجیب،  در  بلکه  نمایند، 
گذرانده  اند که در صورت تایید کمیسیون محترم 
تلفیق و تصویب در صحن علنی مجلس محترم 
محتوی  با  قانونی  به  نگهبان  شورای  تایید  و 
ممنوعیت واردات، تولید و مصرف محصوالت 
از  پس  تبدیل خواهد شد.  ایران  در  تراریخته 
اندک،  بسیار  فاصله ای  در  و  این خبر  مخابره 
رئیس  به  نامه ای  ارسال  بر  مبنی  دیگری  خبر 
محترم کمیسیون کشاورزی مجلس مخابره شد، 
منسوب به جمعی از اساتید دانشگاه، پزشکان، 
فعاالن کشاورزی و سازمان های مردم نهاد مبنی 
بر مراتب قدردانی ایشان از این تصمیم متهورانه 
کمیسیون محترم کشاورزی مجلس! این دو خبر 
تحت عناوینی جذاب توسط گروهی هماهنگ 
و همدل از خبرگزاری ها دست به دست می 
یکی  در  که  است  رفته  پیش  تا جایی  و  شود 
از این سایت ها این گونه عنوان شده است که 
"کمیسیون کشاورزی واردات، تولید و مصرف 

تراریخته را ممنوع کرد"!
اکنون از هلهله  های شادی و هیاهوی رسانه  ای 
فناوری  اعدام  حکم  پیشنهاد  لحاظ  به  عده ای 
توسط  کشور  در  گیاهی  ژنتیک  مهندسی 
از  و  بگذریم  که  مجلس  کشاورزی  کمیسیون 

مقام و منصب علمی  نشده و  منتشر  فهرست 
نخبه  و  پزشک  و  دانشگاه  استاد  جماعت  آن 
ماهیت  از  و  بگذریم  که  نهاد  مردم  سازمان  و 
محترم  کمیسیون  که  مشاورانی  صداقت  و 
کشاورزی در تنظیم این طرح از مشورت آنها 
استفاده کرده است که بگذریم و از نامه چند 
ماه قبل 306 متخصص شناخته شده حوزه  های 
کشاورزی، منابع طبیعی و سالمت در تایید و 
چند  از  بگذریم،  که  فنآوری  این  از  حمایت 

سئوال نمی توان گذشت!
1. با نگاهی مختصر به آمار واردات محصوالت 
کشور  به   1394 سال  در  اساسی  کشاورزی 
تن  هزار   6176 حداقل  که  شود  می  مشاهده 
ذرت، 1487 هزار تن کنجاله سویا، 731 هزار 
دانه  های  تن  هزار   1847 نباتی،  روغن  تن 
روغنی به کشور وارد شده است که بر اساس 
آنها  درصد   80 حداقل  بین المللی  معتبر  آمار 
قرار  اگر  حال  است.  بوده  تراریخته  الجرم 
چگونه  نکنیم،  وارد  تراریخته  دیگر  که  است 
می خواهیم این کمبود را در حوزه محصوالت 
اساسی جبران کنیم؟ و جوابگوی مردم باشیم؟

2. با نگاهی مختصر به آمار واردات محصوالت 
کشاورزی خوراک دام در سال 1394 به کشور 
تن  هزار   1668 حداقل  که  می شود  مشاهده 
دامی، 59  تن ذرت  هزار  لوبیای سویا، 6144 
هزار تن کنجاله پنبه، 51 هزار تن کنجاله کلزا، 
2225 تن نخاله ذرت، 5958 تن کلزا، 1425 
تن دانه پنبه، 9556 تن ذرت شیرین، 1978 تن 
به کشور وارد  نشاسته ذرت،  ذرت و430 تن 
شده است که بر اساس آمار معتبر بین المللی 
بوده  تراریخته  الجرم  آن  درصد   80 حداقل 
تراریخته  دیگر  که  است  قرار  اگر  است. حال 
وارد نکنیم، چگونه می خواهیم صنعت دامداری 

و  داریم  نگه  پا  روی  را  مملکت  مرغداری  و 
جوابگوی مردم باشیم؟   

3. این همه محصول تراریخته  ای که به کشور 
وارد شده است، طبیعتا به مصرف هم رسیده 
دیگر  مردم  که  است  قرار  اگر  حال  است! 
چیزی  چه  نکنند!  مصرف  تراریخته  محصول 
باید به جای آن مصرف کنند؟ اگر قرار است 
دامداری ها و مرغداری ها برای خوراک دام و 
مرغشان محصول تراریخته مصرف نکنند! قرار 
به خورد مرغ و  به جای آن چه چیزی  است 

دامشان بدهند؟
وارد،  را  تراریخته  دیگر  که  قرار است  اگر   .4
ایمنی  قانون  تکلیف  نکنیم،  مصرف  و  تولید 
زیستی جمهوری اسالمی ایران مصوب مجلس 

شورای اسالمی چه می شود؟
وارد،  را  تراریخته  دیگر  که  قرار است  اگر   .5
تولید و مصرف نکنیم، تکلیف نظر کارشناسی 
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی کشور که متولی سالمت مردم 
بی خطر  تایید  ضمن  که  شود  می  چه  است، 
کمیته  تشکیل  با  تراریخته  محصوالت  بودن 
ایمنی زیستی به طور تخصصی موضوع تامین 
سالمت مردم در کنار بهرمندی ایشان از فناوری 
تولیدات گیاهی تراریخته را نظام مند می نماید؟ 
وارد،  را  تراریخته  دیگر  که  قرار است  اگر   .6
تولید و مصرف نکنیم، تکلیف نظر کارشناسی 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
وزارت جهاد و کشاورزی به عنوان متولی علوم 
کشاورزی مملکت چه می شود که ضمن تایید 
با تشکیل  بی خطر بودن محصوالت تراریخته 
برنامه  اختصاصی  به طور  بیوتکنولوژی  کمیته 
استقرار بومی- ملی محصوالت گیاهی تراریخته 

را تدوین و تنظیم نموده است.  

وارد،  را  تراریخته  دیگر  که  قرار است  اگر   .7
تولید و مصرف نکنیم، تکلیف نظر کارشناسی 
معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری به 
عنوان متولی توسعه تجاری علم و فنآوری در 
مملکت چه می شود که ضمن تایید بی خطر 
ستاد  تشکیل  با  تراریخته  محصوالت  بودن 
توسعه زیست فنآوری و حمایت از شرکت های 
تراریخته  محصوالت  تولید  مقدمه  دانش بنیان 

فاخر ایرانی را فراهم نموده است؟
8. شاید قرار است هم وارد کنیم و هم مصرف 
کنیم، فقط نباید تولید کنیم! پس تکلیف مردم 
برای  بیت المال  تومان  میلیارد ها  با هزینه کرد 
توسعه دانش فنی محصوالت گیاهی تراریخته 
طی بیست سال در کشور چه می شود؟ تکلیف 
میلیارد ها  صرف  با  که  آموختگانی  دانش 
تومان بیت المال مملکت طی این بیست سال 
متخصص مهندسی ژنتیک گیاهی شده اند چه 

می شود؟
9. شاید قرار است هم وارد کنیم و هم مصرف 
"اقتصاد  پس  کنیم!  تولید  نباید  فقط  کنیم، 

مقاومتی، اقدام و عمل" چه می شود؟!
بیوتکنولوژی  حوزه  در  کشور  علمی  جامعه 
اسالمی  شورای  مجلس  محترم  نمایندگان  از 
استدعا دارد که به عنوان منتخبان و نمایندگان 
از  را  سئواالت  این  پاسخ  حتما  مردم،  صالح 
کمیسیون محترم کشاورزی مجلس طلب کنند! 
به  این حق مجلس است که  بدیهی است که 
عنوان امین مردم، بند بند الیحه ششم توسعه 
اقتصادی و اجتماعی کشور را با نهایت دقت 
و وسواس بررسی و تنظیم و ترمیم نماید، ولی 
براستی بر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی چه گذشته است که چنین مصوبه ای را 

به تصویب رسانده است؟

نگاهی به یک مصوبه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 

متن نامه درخواست تجدید نظر در مصوبه کمیسیون کشاورزی مجلس
 مبنی بر ممنوعیت محصوالت تراریخته

جناب آقاي دکتر علي محمد شاعري؛ رئیس محترم کمیسیون کشاورزي مجلس شوراي اسالمي
اعضاء محترم کمیسیون کشاورزي مجلس شوراي اسالمي

سالم علیکم،
پس از اهداي تحیات، مطلع شدیم که کمیسیون محترم کشاورزي مجلس شوراي اسالمي در حاشیه بررسي الیحه برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعي کشور مصوبه  اي را به تصویب رسانده 
است که بر اساس آن واردات، تولید و مصرف محصوالت تراریخته در ایران ممنوع شود. چنین مصوبه  اي از این جهت ناباورانه است که در تصویب آن بر خالف رویه متداول آن کمیسیون 
محترم، کوچکترین نظري از انجمن  هاي علمي کشور خواسته نشده و به عواقب آن از جمله بروز بحران  هاي اجتماعي ناشي از کمبود روغن  نباتي و خوراک دام توجه نشده است. سروران 
مطلع هستند که تمام سویاي موجود در بازار تبادل جهاني و نیمي از ذرت و کلزاي موجود در بازار همگي تراریخته هستند. این سه محصول محل تامین بیش از 90 درصد روغن نباتي مصرفي 
کشور و بیش از 90 درصد خوراک دام و طیور کشور هستند. بدین ترتیب، در صورت تصویب و اجراي این قانون به فاصله دو تا سه ماه باید بحران ناشي از تصویب آن دامن جامعه را فرا 
بگیرد. عالوه بر این، تراریخته  ها از کیفیت بهتري نسبت به انواع غیر تراریخته برخوردار بوده و مورد تایید مراجع معتبر بین المللي مانند سازمان بهداشت جهاني و مراجع ملي هستند. این 
مصوبه در کشوري انجام شده است که سابقه قریب به ربع قرن سرمایه  گزاري در زمینه توسعه دانش فني محصوالت گیاهي تراریخته دارد، چند هزار نفر متخصص مهندسي ژنتیک گیاهي 
پرورش داده است، یک پژوهشگاه و یک پژوهشکده ملي تخصصي زیست  فنآوري دارد، چند محصول تراریخته فاخر آماده تجاري سازي دارد، قریب به بیست سال سابقه واردات و مصرف 
ایمن محصوالت تراریخته دارد، از سرمایه انساني بسیار ارزشمندي در حوزه محصوالت تراریخته بهرمند است و خوشوقتانه زیست فناوري آن از چنان جایگاه بین  المللي ممتازي برخوردار 
است که پیشرفت هاي آن مورد مباهات مقام معظم رهبري بوده و معظم له در آخرین مالقاتشان با اعضاي هیأت محترم دولت بر آن تاکید مي کنند. ضمن احترام وافر به حق نمایندگان منتخب 
مردم در مجلس شوراي اسالمي براي ورود به مهمترین بحث روز که متاسفانه با مطالب خالف واقع برخي رسانه ها و مکاتبه یک انجمن غیر  علمي همزمان شده است، به عنوان بخشي از 
بدنه علمي و تخصصي جامعه مدني، شما عزیزان و منتخبان امین مردم را به التفات بیشتر به نظرات کارشناسي سازمان غذا و دارو، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ستاد توسعه 
زیست فنآوري معاونت علمي و فنآوري ریاست جمهوري، انجمن هاي علمي ملي، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک و زیست فنآوري، پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران و خانه کشاورز 
فراخوانده و استدعا داریم در مصوبه ممنوعیت واردات، تولید و مصرف محصوالت تراریخته تجدید نظر فرموده و موضوع استقرار فنآوري بومي – ملي محصوالت گیاهي تراریخته را با لحاظ 

مشورت، ظرافت، دقت و درایت بیشتر مورد بررسي و تصمیم سازي قرار دهند.
والسالم.

انجمن ملي ژنتیک ایران، انجمن ملي بیوتکنولوژي جمهوري اسالمي ایران، انجمن ملي ایمني زیستي ایران، انجمن ملي علوم زراعت و اصالح نباتات ایران، خانه کشاورز، پژوهشگاه 
ملي مهندسي ژنتیک و زیست فناوري، پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران، مرکز اطالعات بیوتکنولوژي ایران، ستاد توسعه زیست فنآوري کشور

۳60 امضای  اساتید، دانشیاران، استادیاران، مربیان و کارشناسان )ادامه دارد(. 

6۷



دلیل اصلی وجود مخالفت ها در خصوص محصوالت تراریخته 

واردات  15سال  از  بیش  سابقه  وجود  با 
اخیر  ماه  هاي  در  ناگهان  محصوالت 
و  هجمه  ها  تشدید  شاهد  متأسفانه 
ضد  بر  برنامه  ریزي  شده  ي  فعالیت  هاي 
در  ژنتیک  مهندسي  از  حاصل  محصوالت 

سطح کشور هستیم!! 
سیاسي  اهداف  مهمترین  از  یکي 
غذایي  امنیت  افزایش  جهان  کشور هاي 
انحصار  و  بودن  پیشرفته  علت  به  است. 
کننده  تولید  شرکت های  فناوری  این 
به  کشور  از  خارج  در  محصوالت  این 
انحصار  دارند  سعی  مختلفی  روش های 
خود را حفظ کنند و یکی از این روش ها 
در  تشکیک  فناوری،  از  مردم  ترساندن 
سالمت محصول، تهدید به ایجاد بحران 
که  ...است  و  سرطان  افزایش  و  سالمت 
در کشور ما شاهد چنین مسائلی بر اساس 
اشعار  با  که  هستیم  هدفمند  برنامه  یک 
حق  "دانستن  همچون  عوام فریبانه ای 
و "ما نگران آینده کودکانمان  مردم است" 
با استفاده از یک بودجه مشخص  هستیم" 
در  تالش  خارجی  منابع  از  شده  دریافت 
و  در کشور  این محصوالت  پذیرش  عدم 
مخالفت با تولید داخل هستند تا وابستگی 
همان  واردات  افزایش  و  بیگانه  به  کشور 

محصوالت در داخل کشور باشند.
این در حالتی است که مراکز علمي معتبر 
نیز  و  مستقل  و  متعدد  دانشگاه  هاي  و 
از  متعددی  بین المللی  نظارتی  نهاد های 
سازمان  و  جهانی  بهداشت  سازمان  جمله 
رسیده  اند  نتیجه  این  به  جهانی  خواروبار 
مصرف  برای  تراریخته  محصوالت  که 
انسان و محیط زیست ایمن هستند که در 

این خبرنامه به آن اشاره شد.
ممانعت  برای  روش ها  از  دیگر  یکی 
ارائه  تراریخته  محصوالت  تولید  از 
نباتات  اصالح  مانند   غلط  آدرس های 
عناوین  و  سبز  غذای  تولید  و  مشارکتی 

مشابه است. 
با توجه به آمار ارائه شده  وضعیت منابع 
اول  رتبه  حائز  ایران  کشور  خاک  و  آب 
است  شده  جهان  در  خاک  فرسایش 
بین  از  ایران  در  1۷تن خاک  ساالنه  و  
خاک  میلی  متر  یک  معادل  که  می رود 
برای  که  است  حالی  در  این  است. 
به  ایران  در  خاک  مقدار  همین  تشکیل 

حدود چهل سال زمان نیاز است.
خاک  های ایران از نظر ماده آلی بسیار فقیر 
متوسط  به طور  هوموس خاک  و  هستند 
کمتر از 0/4 است در حالی که متوسط 
عین  در  است.  درصد   2 از  بیش  جهانی 
جای  در  ارگانیک  کشت  اهمیت  بر  تاکید 
خود، اما اگر بخواهیم در زراعت منحصرا 
تنها  برویم  ارگانیک  کشاورزی  سمت  به 
کشور  جمعیت  از  نفر  میلیون   12 برای 
در  این  و  بود  خواهیم  غذا  تولید  به  قادر 
محصوالت  تولید  پتانسیل  ایران  که  حالی 

ارگانیک بیشتر را ندارد.
تجدید  از آب  های  1۷0 درصد  از  بیش 
که  است  شده  استفاده  کشور  پذیر 
منع  دنیا  از 40 درصد در  بیش  برداشت 
شده است. ما هم در حال از دست دادن 
آب  کیفیت  هم  و  هستیم  آبی خود  منابع 
و  است  یافته  کاهش  به شدت  مانده  باقی 

منابع آبی موجود شورتر شده  اند. 
واردات  15سال  از  بیش  سابقه  وجود  با 

محصوالت تراریخته از آمریکا و آرژانتین 
ماه  هاي  در  ناگهان  کانادا،  و  برزیل  و 
و  هجمه  ها  تشدید  شاهد  متأسفانه  اخیر 
ضد  بر  برنامه  ریزي  شده  ي  فعالیت  هاي 
در  ژنتیک  مهندسي  از  حاصل  محصوالت 

سطح کشور هستیم.
در  برنامه  ها  این  برجسته  ي  نمونه  هاي 
عمومي  روزنامه  هاي  در  مقاالت  انتشار 
کشور، تحریک افکار عمومي، بهره  برداري 
انتشار  ملي،  رسانه  فرصت  هاي  از  سوء 
جزوات، فیلم )دي وي دي( و در نهایت 
برگزاري همایش  هایي با ظاهر علمي و با 
کمال تأسف در زیر چتر حمایتي دستگاه 
غیر متخصص شاهد  غیر مرتبط و  اجرایي 

بوده  ایم. 
خود  به  پوسته  اي  مذکور،  هجمه  هاي 
از  نگراني  و  دلواپسي  از  حاکي  گرفته اند 
مي گویند  زیست  محیط  و  مردم  سالمت 
محصوالت  که  بدانند  مردم  مي خواهیم 
سرطانزا  ژنتیک،  مهندسي  از  حاصل 
هستند )!!!(، حساسیت  زا هستند)!!!(، تنوع 
دنیا  تمام  در  مي کنند)!!!(،  نابود  را  زیستي 
اروپا  ندارند)!!!(،  مصرف  و  کشت  مجوز 
اسراییل  و  است)!!!(،  کرده  تحریم  را  آنها 
صهیونیستي  غاصب  رژیم  )منظورشان 

است( نیز آنها را مصرف نمي کند!.
از  حفاظت  سازمان  رئیس  آنکه  جالب 
تریبون  و  مأمن  مأوا،  را  زیست  محیط 

یافته  اند.  یکطرفه  ي خود 
البته با شناختی که از پیچیدگی برنامه های 
راحتی  به  کشورمان  علیه  بر  نظام  دشمنان 
در پشت صحنه محرکین اصلی این هجمه 
دست های پنهان دشمنان نظام و کسانی که 

از واردات سود می برند را می توان یافت. 
کشور در صورت عدم امکان تولید چاره 
ای جز واردات ندارد و در صورت عدم 
نهایت  در  و  فقر  و  گرسنگی  واردات 
داشت  خواهد  پی  در  عمومی  شورش 
منافع کشور های  واردات  و در صورت 
اصلی تولید کننده مانند آمریکا و کانادا 
تامین شده است. البته باید در نظر گرفت 
یا چند گروه هستند. یک  دو  که مخالفین 
رغم  علی  و  دارند  مشکوک  رفتار  گروه 
بیسوادی و عدم اطالع از گیاهان تراریخته 
)اگر فعالیت علمی درخشانی داشته باشند 
قابل  راحتی  به  آنها   CV و  ندارند  که 
بازیافت و مطالعه است(، هیچ ارتباطی به 

گیاهان تراریخته ندارد.
کرده  سیاسی  بیشتر  را  موضوع  دوم  گروه 
و از این منظر برای گروه خود و یا مجله 
و  خواننده ای  خواهند  می  خود  سایت  و 
است  جالب  کنند.  پا  و  دست  بیننده ای 
بدانیم در این هجمه هر یک از گروه دوم 
با خیال راحت تیشه به ریشه منافع ملی و 
آینده کشور می زند و احتماال قربتاالی اهلل. 
نگاهی به نحوه استفاده از الفاظ و کلمات 
این را نشان می دهد. شدت مخالفت ها به 
شدت ناشیانه ولی عوام پسندانه می باشد. 
پیشرفت  راستای  در  که  کنیم  ادعا  اگر 
کشور دشمن بیکار نمی نشیند و با استفاده 
از نیروهای داخلی دانشمندان هسته ای را 
گونه ای  به  رفتار  همین  می کنند،  ترور 
و  رشد  مختلف  عرصه های  در  دیگر 
بالندگی کشور خود نمایی کرده و خواهد 
باشند  هوشیار  مسئولین  باید  فقط  و  کرد 
دوست نمایی  و  فریب نیرنگ  راحتی  به  و 

دشمنان را نخورند.
نظام  موجه  ظاهر  به  نیرو های  از  دشمن 
این  از  بسیاری  استفاده خواهد کرد و  هم 
و  دشمن  دام  در  نمی دانند  خود  مخالفین 

برای دشمن سینه چاک می کنند. 
کنیم  فکر  ما  اگر  است  ساده اندیشی 
خود کفایی  و  مقاومتی  اقتصاد  مسیر  در 
دشمن  تحریم های  کردن  اثر  بی  و  کشور 
باشد  الزم  )شاید  نشینند  می  بیکار  آنها 
میداندار  اصلی  نفر  سه  هر  که  شود  گفته 
تراریخت هیچ خدمت  گیاهان  با  مخالفت 
مسیر  در  خود  کارنامه  در  برجسته ای 
مقاومتی  اقتصاد  و  کشور  خود کفایی 
چند  هر  زنند  می  حرف  زیبا  ولی  ندارند 

بیان نمی کنند(!! حرف های خوبی 
ویژه،  صورت  به  و  زیستي  فناوري 
مهندسي  فناوري  از  حاصل  محصوالت 
موجود  فناوري  و  علم  تنها  ژنتیک، 
از  مراحل  کلیه  در  که  است  جهان  در 
استاندارد هاي  از  سفره  تا  آزمایشگاه 
بین  المللي  قوانین دقیق در سطح  علمي و 
این  عصاره  ي  و  نتیجه  است.  برخوردار 
این  که  بوده  آن  استاندارد ها  و  مقررات 
فناوري نه تنها سریع  ترین فناوري پذیرفته 
شده در جهان بوده است، بلکه حتي یک 
هرگونه  وجود  بر  مبني  اثبات  شده  مورد 
هزاران  است.  نداشته  وجود  مخاطره  اي 
در  شده  منتشر  علمي  مدرک  و  مطالعه 
و  محصوالت  این  معتبر، سالمت  مجالت 
را  سنتي  محصوالت  بر  آنها  برتري  حتي 

نشان داده  اند. 
فرمایش  ها،  در  مکرراً  رهبري  معظم  مقام 
ابالغ   کلي  سیاست هاي  و  دستورات 
و  علمي  پیشرفت  خود اتکایي،  شده، 
با  را  کشور  در  بیوتکنولوژي  توسعه 
تقریر  ضمن  ایشان  دانسته  اند.  اهمیت 
بزهای  ژنتیک،  مهندسی  فعالیت های  از 
نظر  زیر  رویان  پژوهشگاه  در  تراریخته 
می شود.  هدایت  رهبری  معظم  مقام 
دستیابي  کشور،  علمي  جامع  نقشه  سند 
محصوالت  بازار  از  درصدي   3 سهم  به 
هدف گیري  را  جهان  در  زیست  فناوري 

کرده است.
کشور،  زیست  فناوري  ملي  سند 
و  تراریخته  محصوالت  تجاري  سازي 
توسعه کشت آنها را مورد تأکید قرار داده، 
آن  ایمني زیستي،  ملي  قانون  با  همگام  و 
اجرایي  دستگاه هاي  وظیفه  و  هدف  به  را 
کشاورزي  جهاد  وزارت  ویژه  به  مربوطه 
آشکارا  همه،  این  با  است.  کرده  تبدیل 
باال دستي  اسناد  این  با  مخالفت  طبل  بر 
کوبیده، اکاذیبي را به قصد تشویش اذهان 

مي کنند.  منتشر  عمومي 
که  است  مدعی  یادشده  مخالفت  هاي 
اتحادیه اروپا این محصوالت را نمي پذیرد 
افراد  گفته  هاي  به  استدالل  مقام  در  و 
غیر مسئول استناد مي کنند. بطالن این ادعا 
مرجع  کرد.  تحقیق  مي توان  سادگي  به  را 
EFSA; www.efsa.( اروپا  غذایي  ایمني 

europa.eu( که صدور مجوز محصوالت 
اتحادیه  عضو  کشور   28 براي  تراریخته 
از  بیش  تاکنون  دارد  عهده  بر  را  اروپا 

و  تولید  براي  را  تراریخته  مجوز   ۷0
مصرف در این قاره صادر کرده است. با 
کشوري  که  صورتي  در  حتي  وجود،  این 
را  محصولي  مصرف  حتي  یا  تولید  اجازه 
این  سالمت  عدم  معناي  به  این  ندهد، 
محصوالت نیست و صد البته که نمي تواند 
در  محصوالت  این  با  مخالفت  مستمسک 
تصمیم  گیري  زیرا  گیرد.  قرار  ما  کشور 
بر  هر کشور، عالوه  در  این خصوص  در 
است  شده  اثبات  )که  بهداشتي  جنبه  هاي 
که این محصوالت فاقد مشکالت سالمتي 
اقتصادي،  جنبه  هاي  برخي  به  هستند( 

اجتماعي و حتي سیاسي وابسته است.
در حال  ما  عنوان شد کشور  که  همانطور 
حاضر سهم بزرگي از کالري مصرفي مردم 
طریق  از  و  کشور  از  خارج  از  را  خود 
تولید  کشاورزي  محصوالت  واردات 
که  مي کند  تأمین  کشور ها  سایر  در  شده 
مهندسي  محصوالت  شامل  آن  از  بخشي 
ژنتیک  شده  است. بر اساس نتیجه تحیق و 

تفحص مجلس شورای اسالمی در انتهای 
میلیارد  سه  از  بیش  سالیانه  دهم  دولت 
وارد  خارج  از  تراریخته  محصوالت  دالر 
واردات، هر  این  مقدار  است.  کشور شده 
اندازه که باشد، به معناي وابستگي کشور 
غذایي  امنیت  تأمین  براي  بیگانگان  به 
این وضعیت کاماًل  است. واضح است که 
مقاومتي  اقتصاد  سیاست  هاي  با  تضاد  در 
ابالغ  انقالب  معظم  رهبر  توسط  که  است 
در  که  است  این  اساسي  پرسش  شده  اند. 
داخل  در  کشور  غذایي  نیاز  که  شرایطي 
تأمین نمی شود  و در این شرایط، واردات 
نیز  انبوه  حجم  در  هم  آن  غذایي  مواد 
محصوالت  تولید  است،  اجتناب  ناپذیر 
داخلي  فناوري  با  مهندسي ژنتیک  شده 
مقاومتي  اقتصاد  سیاست  هاي  اجراي  به 
بر روش  هاي سنتي  تکیه  یا  مي کند  کمک 
تراریخته  محصوالت  واردات  یا  تولید 

بیگانه؟ پاسخ، روشن است. 
از  جلوگیري  اینکه،  دیگر  پرسش  یک 

تولید این محصوالت در کشور در نهایت 
در  آیا  مي شود؟  تمام  کسي  چه  سود  به 
محصوالت  برخی  صد  در  صد  که  حالی 
تراریخته  سویا  روغن  و  سویا  مانند 
محصوالت  واردات  مانع  مي توان  هستند، 
از  جلوگیري  آیا  شد؟  خارجي  مشابه 
تحقق  به  کشور  در  محصوالت  این  تولید 
کند؟  مي  کمک  مقاومتي  اقتصاد  اهداف 
تأمین  در  وابستگي  کاهش  باعث  آیا 
آیا  آن؟  افزایش  یا  مي شود  غذایي  امنیت 
جمله  از  و  واردات  مافیاي  تقویت  باعث 
مي شود؟  شیمیایي  آفت  کش  هاي  واردات 
اینگونه  و محیط زیست  مردم  آیا سالمت 
همگان  براي  پاسخ  ها  مي شود؟  تأمین 

روشن است. 
برخی دالیل مخالفت را می توان به عوامل 
کننده های  وارد  کرد.  اشاره  طلبی  منفعت 
گیاهی  سموم  و  تراریخته  محصوالت 
دست  از  داخل  تولید  با  را  فراوانی  سود 
داخلی  مخالفت های  بیشتر  داد.  خواهند 

دارای خصومت شخصی هستند و مساعل 
برنج  کننده  تولید  با  قضایی  و  حقوقی 
دولت  کشاورزی  وزیر  دارند.  تراریخته 
سابق که در هفتمین ماه وزارتش از سوی 
که  آنجایی  از  شد  استیضاح  نمایندگان 
برنج  کننده  تولید  سوی  از  استیضاح  این 
حال  در  وی  میشد،  حمایت  تراریخته 
پرونده سازی بر علیه برنج تراریخته است. 
یکی از اساسی ترین دلیل استیضاح ایشان 

مخالفت با محصوالت تراریخته بود.
فناوری  در  ایران  پیشرفت  های  هرچه 
و  فشار ها  می  شود،  بیشتر  زیستی 
هم  فناوری  این  درباره  دروغ  پردازی  ها 
هدایت  شده،  جریانی  و  می شود  بیشتر 
با دامن زدن به فناوری  تالش می کنند که 
این  در  ایران  پیشرفت  از  مانع  هراسی، 
دهه  چند  تلخ  تجربه  تکرار  و  فناوری 
هسته ای  فناوری  در  کشور  عقب  ماندگی 

شوند.
کشور  زیست  فناوری  پیشرفت  های 

نظام  دشمنان  ترس  و  حیرت  موجب 
)که  رشته  ها  این  از  یکی  است.  شده 
خوبی  رشد  بد خواهان(  غفلت  به علت 
توانسته  کشور  و  است  داشته  کشور  در 
یا  و  زیست  فناوری  دارو های  است 
تراریخته خود را به کشور های اروپایی و 
فناوری  انتقال  یا  و  کند  غیراروپایی صادر 
به ظاهر  افراد  این  حال  همین  در  بدهد، 
شده  پیشرفت  این  متوجه  سریع  خیرخواه 
و  برده  اند  به کار  را  خود  تالش  تمامی  و 
رشته  های  از  دیگر  یکی  در  تا  می برند 
حیاتی  و  سرنوشت  ساز  و  مهم  بسیار 
از  عاری  سالم،  کافی،  غذای  تأمین  یعنی 
کشور،  کننده  خود کفا  خطرناک،  سموم 
دیگر  بقای  کننده  تأمین  یا  و  پیش  برنده 
نداشته  رشد   ... و  مرغداری  مانند  صنایع 

باشیم و وابسته به خارج باقی بمانیم.
درباره  رسانه  ها  مطالب  از  زیادی  بخش 
شده  جهت  دهی  تراریخته  محصوالت 
می شود  گفته  اینکه  مانند  است.  دروغ  یا 
محصوالت  مصرف  و  کشت  فرانسه 

تراریخته را ممنوع کرده است.
اقدامات  تاریخچه  بر  مشتمل  ذیل  صفحه 
گروه های  برخی  سوی  از  ضد تراریخته 
سبز  مانند حزب صهیونیستی صلح  تندرو 
در فرانسه است که بعضا با موفقیت همراه 
شده است. تنها در سال 2008 فضا سازی 
رسانه  ای مسئوالن دولتی را به مقابله با یک 
نوع ذرت تراریخته در فرانسه واداشت که 
از مدت کوتاهی دادگاه عالی فرانسه  پس 
با قاطعیت این اقدام را غیر قانونی اعالم و 
لغو کرد. با مطالعه تاریخچه قوانین فرانسه 
در این باره مشخص می شود مراجع علمی 
و قضایی فرانسه بار ها هر گونه ادعا علیه 
را  آن  مصرف  و  کرده  اند  رد  را  تراریخته 

دانسته  اند. مجاز 
می شود  گفته  دروغ  تراریخته  علیه  اینکه 
نمی پرسید  و  نیست  عجیب  شما  برای 
کسی  آیا  کجاست؟  دروغ  همه  این  منشأ 
نیست که بگوید انتقال ژن از طریق دهان 
بگوید  که  نیست  کسی  آیا  است؟  دروغ 
دلیل  به  سرالینی  موش  گرفتن  سرطان 
آنکو  از  سرالینی  بلکه  نیست  آلوده  غذای 
ماوس هاروارد بدون رعایت روش تحقیق 

صحیح استفاده کرده است؟

چرا در برخی کشور های اروپایی 
محدودیت  هایی در این باره وجود 

دارد؟

چیست؟   اروپا  در  جنجال ها  ریشه 
ولهارد  نوسلین  کریستین  پروفسور 
پزشکی  نوبل  دارای  آلمانی  دانشمند 
بودن  غیرعلمی  بر  تأکید  با   ،)1995(
ادعا های رسانه  ها در این باره میگوید: به 
اکثر آلمانی  هایی که از مصرف محصوالت 
تراریخته هراس دارند گفته شده با خوردن 
آنها  بدن  به  خاصی  ژن  محصوالت  این 
منتقل خواهد شد. در حالی که این از نظر 
علمی کامال غیر منطقی است و هرگز ژنی 
از گوشت گاو یا گیاهان نتوانسته به ژنوم 

انسان داخل شود.
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این استاد آلمانی منشأ ایجاد این هراس ها 
حزب  مانند  قدرتمندی  گروه های  را 
حزب  این  می شمارد.  سبز  صلح  سیاسی 
نفوذ  جهان  کشور های  اغلب  در  ]که 
حقایق  به  توجه  بدون  و  متعصبانه  دارد[ 
تراریخته  محصوالت  به  راجع  علمی 
یک  به  عمل  در  را  سبز  زیست  فناوری 
وی  است.  کرده  بدل  اجتماعی  تابوی 
زیست  فناوری  هراسی  آسیب  هایی  درباره 
حیث  از  می گوید:  کرده  وارد  آلمان  به 
دانشمندان  برای  قدری  به  عرصه  عملی 
عمال  که  است  شده  تنگ  زیست  فناوری 
کردن  عملی  برای  جایی  هیچ  دیگر 
دانشمندان  علمی  پژوهش  های  و  ایده  ها 
ندارد.  وجود  آلمان  در  زیست  فناوری 
توسط  مستمر  طور  به  آزمایشات  مزارع 
کار  و  می شود  نابود  افراطی  گروه های 
حتی  نمی گیرد.  انجام  آن  درباره  مؤثری 
دانشگاه ها دوره آموزشی خود را به خاطر 
نابودی  و  فشار  گروه  های  خشونت  های 
مزارع آن لغو می کنند. پی آمد این شیوه آن 
دانشمندان  خود  دست  به  آلمان  که  است 
کشور های  به  را  خود  زیست فناوری 
چرا  است  داده  کوچ  علمی  فضای  دارای 
آنها  برای  آینده ای  هیچ  آلمان  در  که 

نیست. متصور 
وجود  قانونی  محدودیت  آلمان  در  بله 
روش  های  از  عناصر  برخی  ولی  ندارد 
استفاده  خود  تفکر  القای  برای  دیگر 
که  است  جریانی  دقیقا  این  کرده اند. 
تاثیر  تحت  مشابه  روشی  با  این  از  پیش 
شده  فعال  هند  کشور  در  خارجی  عوامل 
بود  قدری  به  عوامل  این  دخالت  است. 
به  را  کشور  این  دولت  گذشته  سال  که 
عکس  العمل و تصویب قوانین سختگیرانه 
راجع به کمک  های خارجی به گروه های 

داخلی واداشت.
نخست  سینگ  مانموهانگ  آنکه  از  پس 
مردم هند  تحریک  هند در سخنانی،  وزیر 
از محیط  از شعار حفاظت  با سوء استفاده 
آمریکا  ویژه های  کار  از  یکی  را  زیست 
دانست، دولت هند با تصویب قوانین جدید 
در این باره مجوز تعدادی از سازمان های 
آنها  به  غربی  کشور های  که  را  غیر دولتی 
کمک مالی می کردند لغو کرد. مجموع این 
میلیارد  نیم  و  دو  حدود  ساالنه  کمک ها 
دالر بود. دولت و بخش خصوصی آمریکا 

یهود،1  جهان  امریکایی  سازمان  جمله  از 
سازمان  سبز،2  پشتیبانی  جهانی  صندوق 
بین المللی همدردی،3 خدمات بین المللی 
صدر  در  گیتس5  بیل  بنیاد  و  جمعیت4 
سازمان های  مالی  پشتیبانان  فهرست 

غیردولتی هند قرار داشتند.
جدید  قوانین  تبیین  در  هندی  مقامات 
انتقاد  با  مخالفتی  »دولت  کردند:  اعالم 
کمک ها  تاثیر  تحت  که  هنگامی  اما  ندارد 
و جریانات خارجی برای نقد سیاست  های 
پیچیده  مسئله  می شود،  استفاده  جاری 
مشکل  توطئه  ها  به  بردن  پی  و  می شود 
پشتیبانی  های  از  استفاده  بنابراین  می شود. 
خارجی هنگامی موجه است که در جهت 

منافع کشور باشد.« 

از  نظر شما دو و نیم میلیارد دالر 
کمک خارجی به ان جی اوهای ضد 
فناوری هسته ای و زیست  فناوری 

برای چیست؟

داده  را  سوال  این  پاسخ  کلینتون  هیالری 
 Hard( است. وی در کتاب خاطرات خود
محیط  از  سو استفاده  به  راجع   )choices
در  امریکا  اهداف  پیشبرد  برای  زیست 
کشور ها می  نویسد به دلیل نعمت اینترنت 
به ویژه شبکه  های اجتماعی، شهروندان و 
به  بیشتری  دسترسی  مردمی  نهاد های 
برای  بیشتری  امکان  و  دارند  اطالعات 
حتی  هم  اکنون  یافته  اند.  نظر  اظهار 
هستند  مجبور  فرد ساالر  حکومت  های 
برای  کنند.  توجه  خود  مردم  انتظارات  به 
با  ارتباط  بر  عالوه  که  است  مهم  امریکا 
کشور ها  مردم  با  قوی  ارتباط  دولت  ها، 
و  اهداف  تحقق  به  امر  این  کند.  برقرار 
با  دولت  ها  که  مواردی  در  ما  ارزش  های 
موارد  در  می کند.  کمک  نیستند  همراه  ما 
زیادی، نهاد های مردمی و مدنی می توانند 
نظرآمریکا(  )مورد  پیشرفت های  موجب 

در داخل کشور ها شده  اند.
جنبش  های  می  کنند  مبارزه  فساد  با  آنها 
مردمی را سازمان  دهی می کنند و توجه  ها 
زیست، حقوق  محیط  مسائلی چون  به  را 
می کنند.  جلب  اقتصادی  نا برابری  و  بشر 
قوت  به  آغاز  از  می رود  انتظار  امریکا  از 
آنها  تالش  های  و  باشد  آنها  کنار  در 
)خاطرات  کند.  حمایت  و  ترغیب  را 

برمه  در  تغییر  ص46(  کلینتون،  هیالری 
سوءاستفاده  به  گسترده  اعتراض  از  نیز 
در  شد.  آغاز  اقتصاد  و  زیست  محیط  از 
اعتراض  برای  را  مشابهی  پدیده  نیز  چین 
مشاهده  زیست  محیطی  آلودگی  ضد 
عادی  اعتراض  یک  تنها  آنچه  می کنیم. 
به  سرعت  به  می  تواند  می رسد  نظر  به 
شکل دیگری به خود بگیرد... و انتظارات 
عمومی برای تغییرات بنیادی  تر را موجب 
شود. این بخشی است از آنچه من »حقوق 
بشری را به واقعیات بشری« تبدیل کردن 
می نامم. )خاطرات هیالری کلینتون، صص 
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کردن  محدود  به  هفتاد  دهه  از  امریکا 
علیه  جریان سازی  و  ژنتیک  پژوهش های 
آن در دیگر کشور ها اندیشیده است. این 
کشور در سال 1974 کمیته  ای تشکیل داد 
که مقرر نمود کنفرانسی بین  المللی تشکیل 
هنگامی  »تا  شود  اعالم  جهان  به  و  شده 
شناخته  بهتر  ژنتیک  بالقوه  خطرات  که 
در  جهان  سراسر  دانشمندان  است.  نشده 
کنند.«  متوقف  را  آزمایشات  حوزه  این 
آسیلومار  در   1975 کنفرانس در سال  این 
 The Asilomar( شد  برگزار  کالیفرنیا 
   )Conference on   Recombinant DNA
هدف  همین  با  را  راهنمایی  خطوط  و 
منتشر نمود. سال ها بعد برخی دانشمندان 
جریان  آسیب  های  به  نسبت  شدت  به 
ابراز  مذکور  کنفرانس  از  ناشی  تبلیغاتی 
ادعا های  خالف  زیرا  کردند  عصبانیت 
مطرح در کنفرانس برای ایشان ثابت شد. 
شده  مشاهده  اخیر  دهه  در  نیز  ایران  در 
حوزه  در  غیرعلمی  جریانی  که  است 
رسانه  ای  خط  این  پیگیر  فناوری  زیست 
نیز  ما  برای کشور  مشابهی  برنامه  و  است 
مصادیق  از  یکی  واقع،  در  دارد.  وجود 
تالش مورد اشاره رهبری از سوی دشمن 
و  علمی  پیشرفت  از  جلوگیری  برای 
زیست  فناوری  حوزه  در  کشور  اقتصادی 
اساتید  دیدار  در  ایشان  است.  بوده 
کشور  »امروز  می فرمایند:  دانشگاه ها 
معناي  است.  علمي  جهاد  یک  نیازمند 
مفهوم  در  نیست.  تالش  فقط  جهاد 
از آن تالشي  اسالمي، جهاد عبارت است 
مقابل  در  است،  دشمن  یک  مقابل  در  که 
یک خصم است. هر تالشي جهاد نیست. 

مواجه ي با یک معارض است.

باید  مي شود،  معارضه  هایي  دارد 
بشکنیم.«  هم  در  را  معارضه  ها  این 
این  مهم  رکن  »یک   )14/06/1389(
این  از  ما  دشمن  است...   علم  ایستادگی، 
غافل  و  نیست  غافل  افزائی  قدرت  مرکز 
این  »ما   )02/06/1390( بود.«  نخواهد 
داریم.  زیادي  حق  حرف هاي  دنیا  طرف 
اما احتیاج به یک چیز دیگري هم داریم و 
آن، عبارت است از »قدرت بین  المللي« تا 
بتوانیم به آرمانهاي مان برسیم. این قدرت 
نفوذ  و  سیاسي  اقتصادي،  قدرت  ـ  را 
پایه  آوریم؟  دست  به  چطور  ـ  فرهنگي 
و مایه همه اینها، قدرت علمي است. یک 
تواند  مي  که  است  علمي  اقتدار  با  ملت، 
دنیاي  در  را  واال  دست  و  برتر  سیاست 

سیاسي حائز شود. 
یکي از استراتژي هاي نظام سلطه این است 
که نگذارند کشور هاي تحت سلطه داراي 
علم شوند چون مي دانند علم ابزار قدرت 
که  چیز هایي  از  یکي  بدانید  یقین  است. 
امروز مورد توجه سرویس هاي اطالعاتي 
چگونه  ببینند  که  است  نکته  این  است 
دانشگاه  و  بیدار  دانشجوي  توانند  مي 
مي تواند  که  راهي  آن  از  را  ایراني  آگاه 
به اعتالي کشور بینجامد، منصرف کنند و 

مانعش بشوند.« )84/10/29(
درباره  نمی توان  شد  گفته  آنچه  اساس  بر 
با یک  مخالفت  در جهت  که  جریان  هایی 
ادعا های  و  کرده  عمل  فناوری  یا  علم 
تکرار  و  ترجمه  را  خاصی  غیر علمی 
می کنند صرفا به عنوان یک نظر نگریست 
این  در  علمی  کامال  نگاه  حفظ  تنها  و  
حاکمیت  و  استقالل  کننده  تضمین  حوزه 

و پیشرفت کشور خواهد بود.
به  نسبت  هراس  ایجاد  جریان  این  ابزار 
سطحی  ادعا های  طرح  و  زیست  فناوری 
بودن  خطرناک  القای  برای  غیر علمی  و 
به زیست  این رویکرد  فناوری است.  این 
فناوری محدود نمی شود و در مورد سایر 
از  اما  می شود  ابراز  مدرن  فناوری  های 
واقع  زیست  فناوری  عصر  در  که  آنجا 
فناوری  های  قله  در  دانش  این  و  شده  ایم 
آن  بر  تسلط  و  دارد  قرار  آینده  پیشرفته 
اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  تعیین  کننده 
آینده کشور ها خواهد بود، هجمه بیشتری 

را در این حوزه شاهدیم.

گیاهان تراریخته فقط برای تولید غذای سالم 
مورد استفاده قرار نمی  گیرند، بلکه امروزه از 
گیاهان تراریخته به عنوان کارخانه های تولید 
اینترفرون،  آلبومین،  دارو های نو ترکیبی مانند 
واکسن  ها و آنتی بادی  ها نیز استفاده می  شود. 
تولید ویتامین  ها مانند ویتامین آ و مواد معدنی 
مانند آهن و روی نیز در این دسته قرار گرفته 
موجب بهبود کیفیت و سایر فواید بهداشتی و 
از  یکی  ارتباط  مثال  برای  می شوند.  پزشکی 
این تولیدات با اقتصاد مقاومتی)به شرط تولید 
مهمترین  آلبومین  می شود.  تشریح  داخل( 
مصرف  که  است  بدن  استفاده  مورد  پروتیئن 
و  جنگ ها  در  و  دارد  پزشکی  در  زیادی 
طبیعی  سوانح  و  آتش  سوزی  ها  خونریزی  ها 
حال  در  می  رود.  باال  شدت  به  آن  مصرف 
طریق  از  کشور  نیاز  مورد  آلبومین  حاضر 
پالسمای  جداسازی  و  خون  جمع  آوری 
آلبومین  خرید  و  اروپا  به  آن  ارسال  و  خون 
این  است.  اروپائیان  از  پالسما  از  مستخرج 
روش عالوه بر تهدید های جدی که در نتیجه 
در  )ناخالص(  پروتئین های  سایر  ماندن  باقی 
یا  تحریم  شرایط  در  است  متصور  آلبومین 
تکانه  های بین  المللی و حتی مشکالت تبادل 

مالی به ویژه در شرایط دفاعی یا سوانح طبیعی 
می  تواند فلج کننده باشد.

اخیراً این امکان بوجود آمده است که از طریق 
سلول  های  در  را  آلبومین  کردن،  تراریخته 
این روش  کرد.  تولید  برنج  دانه  در  یا  مخمر 

دارای مزایای بسیاری به شرح زیر است.
نیازمند  برنج  دانه  در  شده  تولید  1(.آلبومین 
جمع  آوری خون و جداسازی پالسما و ارسال 
آن به خارج نیست و می  تواند در داخل کشور 

تولید می  شود.
 99/9999 با خلوص  تولید شده  آلبومین   .)2
درصد بوده  و ناخالصی آن منشاء گیاهی دارد 
بیماری  هایی  انتقال  موجب  عنوان  هیچ  به  و 
متحمل  متداول  آلبومین  در  )که  ایدز  مانند 

است( نمی شود.
روش  به  آلبومین  تولید  ظرفیت  3(.افزایش 
مساحت  است  کافی  است،  ساده  تراریخته 
آلبومین   کننده  تولید  تراریخته  برنج  زیرکشت 
اضافه شود و نیازمند ساخت کارخانه و کارگاه 

جدیدی نیست
4(.موجب تقویت دانش بنیانی، درون زادی و 
این  از جنبه   را  برون نگری می  شود و کشور 

داروی حیاتی بی نیاز می  کند.

 پنبه تراریخته مقاوم به آفات پروانه  ای به پنبه  
هایی اطالق می  شود که با استفاده از روش های 
  cry1A نوین مهندسی ژنتیک یک ژن به نام
یا cry1C به آن منتقل شده است. این ژن  ها 
قادر به تولید پروتئینی هستند به همین نام که 
ایراد هر نوع  قادرند حشرات آفت را قبل از 
خسارتی از بین ببرند. در حال حاضر زراعت 
و تولید پنبه از آفت مهمی به نام کرم غوزه پنبه 
رنج می برد. برای کنترل این آفت در ایران بین 
4 تا 9 بار )گاهی تا 14 بار ( سمپاشی صورت 
می  گیرد که نه تنها هزینه گزافی برای کشاورز 
موجب  بلکه  می کند  تحمیل  ملی  اقتصاد  و 
آلودگی محیط زیست، مرگ و میر حیوانات 
میر  و  غیر هدف و مسمومیت و حتی مرگ 

انسان می  شود.
نامیده  سفید«  »طالی  پنبه  قبل  سال های  در 
می  شد. زیرا با حدود 350 هزار هکتار سطح 
زیرکشت، ایران قادر به صادرات پنبه بوده و 
در  داشت.  کشور  ارز  تأمین  در  مهمی  سهم 
کرم  نام  به  آفتی   1350 دهه  اول  سال های 
سرخ پنبه در استان های سیستان و بلوچستان 
جای  به  پهلوی  شاه  محمدرضا  کرد.  طغیان 
تالش برای کنترل این آفت خطرناک در سال 
1353 مقررات منع کشت پنبه در این استان ها 

رونق  اصلی  عامل  نتیجه  در  کرد.  عمال  را 
وکارخانه  پنبه  کشت  یعنی  منطقه  اقتصادی 
گردونه  از  ایرانشهر  در  موجود  کنی  پنبه پاک 
کارگران  و  و کشاورزان  اقتصادی خارج شد 
بیکار شده و برای ارتزاق خود و خانواده خود 
غیر قانونی  تجارت  به  آوردن  از روی  ناگزیر 
نتیجه  در  غیرمولد شدند.  سایر روش های  و 
سطح زیر کشت پنبه در سال های اخیر به زیر 
90 هزار هکتار کاهش پیدا کرده و موجب شده 

است تا :
تن  هزار   60 سالیانه  باشد  مجبور  ایران   .)1
پنبه وارد کند که اخیراً نوع تراریخته آن را از 

پاکستان وارد می  کند.
2(. مصرف سموم شیمیایی در اراضی کشت 

پنبه افزایش چشمگیری داشته باشد.
3(. میانگین عملکرد کشور به زحمت به دو تن 

در هکتار برسد.
4(. منطقه مکران همچنان دچار بحران تولید 

و اشتغال باشد.
پنبه  تولید  صورت  در  و  توضیح،  این  با 
به  ارائه  آماده  کاماًل  که  ایران  در  تراریخته 
بازار بوده و در حال حاضر در سطح محدود 
آزمایش مزرعه  ای )حدود 10 هکتار ( تولید 

می  شود نتایج زیر متصور است
1(. چون این نوع پنبه نسبت به کرم سرخ پنبه 
و کرم غوزه پنبه مقاوم است هم می  تواند در 
منطقه مکران کشت شود و هم در سایر جاهای 

کشور.
2(. توسعه کشت پنبه در منطقه مکران موجب 
ایجاد شغل هم برای کارخانه پنبه پاک کنی و 
روغن کشی و تولید کنجاله برای دام خواهد 
ایجاد  کشاورزان  برای  کار  بازار  هم  و  شد 

می  کند.
3(. عملکرد پنبه تراریخته  ای در حال حاضر 
درخواست تولید آن در ایران وجود دارد بیش 
از 4 تن در هکتار )حداقل دو برابر پنبه های 

غیر تراریخته متداول( است.
صفر  سمت  به  حشره  کش  سم  مصرف   .)4

سیل خواهد کرد.
5(.بخشی از روغن نباتی و کنجاله دام وارداتی 
کاهش خواهد یافت و پنبه می  تواند و محیط 
زیست سالم تری به ارمغان خواهد آورد در طی 
و  رسیده  قطعی  خود کفایی  به  سال   3 مدت 

پس از آن حتی صادر شود.
6(. توسعه سطح زیر کشت پنبه موجب قرار 
موجب  شده  گندم  با  تناوب  در  آن  گرفتن 
افزایش  و  گندم  بیماری  های  و  آفات  کاهش 

تولید گندم نیز می شود.
در حال حاضر بیش از68 در صد کل مساحت 
زیر کشت پنبه جهان اختصاص به کشت همین 
نوع پنبه تراریخته دارد. کشور هندوستان با 13 
میلیون هکتار سطح زیر کشت پنبه تراریخته 
و پاکستان با 2.9 میلیون هکتار پنبه تراریخته 
در جوار ایران تقریباً تمام مساحت زیر کشت 
پنبه خود را به کشت پنبه تراریخته اختصاص 
داده و از فواید زیست محیطی و اقتصادی آن 
بهره می برند. اخیراً سازمان حفظ نباتات مجوز 
واردات پنبه از پاکستان را صادر کرده است که 

تماماً  تراریخته است.

پنبه تراریخته چیست؟
 رابطه آن با توسعه مکران و اقتصادمقاومتی

تولید دارو های نو ترکیب در گیاهان 
تراریخته و اقتصاد مقاومتی

که  کرده اند  اعالم  علمی  معتبر  منابع 
در  شده  فراوری  غذا های  از  درصد   60
آمریکا  متحده  ایاالت  سوپرمارکت های 
بستنی،  کلوچه،  چیپس،  پیتزا،  نان،  شامل 
سویا،  شیر  ذرت،  شیره  مایونز،  سس های 
و  پودرکیک  کننده ها،  شیرین  سوپ، 
حاوی  دیگر  محصوالت  از  بسیاری 
ترکیباتی از سویا، ذرت و کلزای تراریخته 

هستند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان 
نشان   )FAO( متحد  ملل  کشاورزی  و  غذا 
می دهد که از کل تولید، واردات، صادرات 
و مصرف چند نوع محصول کشاورزی در 
حدود  مجموع  در  متوسط  طور  به  آمریکا 
62 درصد از 12 محصول تراریخته اصلی 
مصرف  به  می شود  تولید  آمریکا  در  که 
 49 حدود  چنین  هم  می رسد.  داخلی 
کدو  مانند  محصوالتی  تولید  کل  درصد 
مردم  استفاده  مورد  مستقیم  به صورت  که 
قرار می گیرند، در داخل آن کشور مصرف 
می شود. با این حال، میزان مصرف داخلی 

که  تراریخته ای  محصوالت  از  دسته  آن 
قرار  مردم  استفاده  مورد  فرآوری  از  پس 
تا   52 از  و  بوده  بیشتر  بسیار  گیرند،  می 
حدود  مثال  برای  است.  متغیر  درصد   97
94 درصد از شکر تولید شده از چغندرقند 
داخلی  مصرف  به  آمریکا  در  تراریخته 
محصول  درصد   99 همچنین  می رسد. 
کشور  آن  در  شده  تولید  تراریخته  یونجه 
نیز در داخل امریکا به مصرف خوراک دام 

می رسد.
این  از  پیش  که  است  توضیح  به  الزم 
محصوالت  نآگاه  مخالفین  از  برخی 
که  می کردند  وانمود  چنین  تراریخته 
کننده  تولید  بزرگ ترین  عنوان  به  آمریکا 
محصوالت تراریخته در جهان، از مصرف 
تمام  و  کرده  خودداری  محصوالت  این 
کشور های  به  را  خود  تولیدی  محصول 
فقیر و در حال توسعه جهان صادر می کند!

بزرگ ترین خود مصرفی مصرف کننده 
محصوالت تراریخته جهان در آمریکا

1011



بیش از 100 دانشمند برنده ی جایزه ی نوبل 
در سراسر جهان با انتشار نامه  ی سرگشاده  ای 
خطاب به کشور های عضو سازمان ملل، روز 
 ،)2016 ژوئن   30(  94 تیرماه   10 پنجشنبه 
محیط  زیستی  کمپین  دست  اندر کاران  از 
خود  مبارزه ی  به  تا  خواستند  “صلح  سبز” 
محصوالت  تولید  و  ژنتیک  مهندسی  علیه 
این  دهند.  پایان  ژنتیکی  اصالح  شده  ی 
کشاورزی  و  غذا  سازمان  گزارش  پیرو  نامه 
دو  افزایش  خواستار  که   )FAO( متحد  ملل 
برابر تولید محصوالت غذایی تا سال 2050 
برای مبارزه با گرسنگی در جهان شده  بود، 
تنظیم شده  است. این دانشمندان با اشاره به 
از فعال  ترین نهاد های  اینکه صلح  سبز یکی 
که  می گویند  است،  ژنتیک  مهندسی  ضد 
تبلیغات  با  راه  اندازی  سازمان  این  متولیان 
علیه تولیداتی مانند برنج طالیی، مانع ورود 
جهان  غذایی  چرخه ی  به  محصوالت  این 
نوبل،  جایزه ی  برندگان  اعتقاد  به  می شوند. 
این نوع برنج که به آن ژن ویتامین آ افزوده 
و  گرسنگی  میزان  از  می تواند  شده  است، 
در  آ  ویتامین  کمبود  از  ناشی  میر  و  مرگ 
طبق  بر  بکاهد.  چشمگیر  به  گونه ای  جهان 
تخمین سازمان بهداشت جهانی، 250 میلیون 
کودکان  از  درصد   40 شامل  جهان،  در  نفر 
زیر پنج سال در کشور های درحال توسعه از 
عارضه  ی کمبود ویتامین آ رنج می برند. آمار 
رسمی یونیسف نیز نشان می دهد که ساالنه 
در  پیشگیری  قابل  مرگ  میلیون  دو  تا  یک 
نتیجه کمبود ویتامین آ در جهان رخ می دهد. 
در  نابینایی  اصلی  عامل  خود  عارضه  این 
 500 تا   250 ساالنه  و  است  کودکی  دوران 

هزار کودک را در سراسر جهان تحت تأثیر 
از  پس  کودکان  این  از  نیمی  می  دهد.  قرار 

گذشت 12 ماه از شروع نابینایی می  میرند.
کردن  متهم  ضمن  مزبور  نامه ی  نویسندگان 
به  ژنتیک  مهندسي  یافته  سازمان  مخالفان 
که  شده  اند  مدعی  بشریت”،  علیه  “جنایت 
روش  های  توسعه  مخالف  سازمان  های 
مدرن به  نژادی گیاهی )به  سرکردگی کمپین 
صلح سبز( با انکار مکرر واقعیات و مخالفت 
در  بیوتکنولوژی  ابداعات  با  غیرمنطقي 
کشاورزی، از تخریب غیر قانونی پروژه  های 
گیاهان  مزرعه  ای  آزمایشات  و  تحقیقاتی 
نامه  ی  در  می کنند.  حمایت  تراریخته 
سرگشاده ی یاد شده که به امضای ورنر آربر 
برجسته  ی  دانشمندان  از  فیشر،  ادموند  و 
تاکنون  که  آمده   است،  رسیده  نیز  سوئیس 
سوء  اثرات  از  شده  تأیید  مورد  یک  حتی 
سالمت این محصوالت بر روی انسان و یا 
مفید  در  تفاوتی  و  نشده  است  گزارش  دام 
بودن این محصوالت با تولیدات طبیعی برای 

سالمتی انسان  وجود ندارد.
درخاتمه، نویسندگان نامه ی مزبور از جامعه 
بین  المللی و دولت هاي جهان خواسته  اند تا 
از تمام قدرت خود جهت مقابله با اقدامات 
به  بخشیدن  سرعت  و  صلح  سبز  کمپین 
ابزار های  تمام  به  کشاورزان  دستیابی  روند 
اصالح  بذر های  خصوصًا  مدرن،  بیولوژی 

 شده ژنتیکی استفاده نمایند.
حامی  نوبل  جایزه  برنده   110 اسامی   
 )GMOs( تراریخته  کشاورزی  محصوالت 
در آدرس http://paatt.ir/?p=190 درج شده 

است.

نامه  سرگشاده 11۰ برنده جایزه نوبل خطاب 
به صلح سبز )Greenpeace( و دولت هاي 

جهان در حمایت از گیاهان تراریخته

زاده هاشمی  قاضی  امیر حسین  دکتر سید 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
حال  در  بهداشت:  کمیسیون  عضو  و 
به  که  محصوالتی  دنیا،  سطح  در  حاضر، 
تراریخته  می  شوند،  تولید  انبوه  صورت 
محصوالت  بدون  دنیا  غذای  و  هستند 
این  درباره  و  نیست  تأمین  قابل  تراریخت 
مسئله، به لحاظ اقتصادی مناقشه  ای نیست 

و موضوع اصلی نیز اقتصاد است.
درصد   30 دنیا  در  تراریخته  محصوالت 
است؛  معمولی  محصوالت  از  ارزانتر 
چرا؟ آب که همان آب است و زمین هم 
همان زمین است اما چون این محصوالت 
زمین  و  کمتر  آب  با  و  است  تراریخت 
پس  می شود  تولید  انبوه  طور  به  نا مناسب  

ارزان  تر است
حال  در  که  واکسن هایی  و  سرم ها  بیشتر 
بر  تراریخته  کار  نوعی  هستیم،  آن  تولید 
به  امروز  بشر  چون  است  حیوانات  روی 
اگر  مرکزی  کویر  در  دارد؛  نیاز  علم  این 
گیاه  یک  و  دهیم  انجام  کشتی  بخواهیم 
کنیم،  تولید  خاک  شوری  برابر  در  مقاوم 
باید برویم یک گیاه که موجود است را از 
یک دشت به دشت دیگر وارد کنیم که این 
محصوالت  با  رابطه  در  است.  ممکن  کار 
ثابت  نتوانسته  اند  دنیا  تمام  در  تراریخت 
چه  دقیقا  محصول  این  بگویند  و  کنند 
می کند؛  ایجاد  را  مشکلی  یا  بیماری 
متفاوتی  استاندارد های  دارای  اروپایی  ها 
است  »ایجابی«  آنها  استاندارد  و  هستند 
آنها  بارندگی  میانگین  که  این  عالوه  به 
ایران  مثل  و  است  میلیمتر  هزار  باالی 
مشکل تامیِن غذا و منابع مالی ندارند؛ آنها 

محصوالت ارگانیک هم زیاد دارند.
استفاده  تراریخته  محصوالت  از  اگر  ما   *
کود  و  سم  از  استفاده  آن  دوم  راه  نکنیم 

است نه استفاده از محصوالت ارگانیک.

تأکید؛ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی و عضو کمیسیون بهداشت

 بر ضرورت تولید داخلی
 محصوالت تراریخته:

قاضی زاده هاشمی: بر روی محصوالت تراریخته در کشور همانند 
   موضوعات پزشکی تحقیقات آزمایشگاهی صورت می گیرد 

نباید مردم را ترساند و حاشیه سازی کرد و کارشناسان  وزیر بهداشت: 
نظرات شخصی خود را وارد رسانه ها نکنند.


