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 مقدمه

ی و )احمد منتشر شد «ارمحصوالت تراریخته در آینه توسعه پاید» عنواناخیرا کتابی با 

اوری به نقد فن المللیدهی شده بینسازمانیک جریان ه همنوا با ک (1395، صمدیان

 در که است مؤلفان از جمعی کارمذکور  کتاب است. پرداختهمهندسی ژنتیک گیاهی 

که  پروژه این مجریان. است شده منتشر و تدوین «اقتصاد تدبیر» تحقیقاتی مؤسسه

 رجمهت و اینترنتی جستجوی به اندتالش کرده اثر این در ط هستند،فاقد تخصص مرتب

 .دازندبپر اینترنتی هایپایگاه برخی از تراریخته محصوالت درباره مختلف ادعاهای

د و فاق دلیل استفاده از منابع نامعتبر و غیرعلمی اینترنتی و بعضا طرح ادعاهای بدون

 ده است. مستند موجب انحراف در نتایج این مطالعه ش

دهی شده نقد مهندسی ژنتیک، جزئی از طرح ثابتی است که امریکا با جریان سازمان

های مختلف فناوری و صنعت دنبال کرده هدف سلطه بر علم و فناوری و اقتصاد در حوزه

شوند تاا یاک ای به کار گرفته میهای رسانهو غول هاسمناست. در این طرح ثابت ابتدا 

ر افکار عمومی جهان شکل دهند. سپس دستور کار مشخصای بارای معضل دروغین را د

شاود. در مرحلاه تعیاین می ،اندیشی برای حل معضالآیی سران کشورها و چارهگردهم

المللی و ملی ظااهرا ها و قوانین بازدارنده در سطح بینها، پروتکلسوم اقسام کنوانسیون

شود. میهدف بازدارندگی تصویب  برای کنترل معضل ]ساختگی[ مورد نظر و در واقع با

ای، تغییرات آب و هوایی و مهندسی ژنتیک سه عرصه هستند کاه جریان هسته

ای جهان درباره آنها اجرا شاد و های رسانهاین سناریو با کمک صلح سبز و غول
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 هایو پروتکلو کنوانسیون تنوع زیستی  2کنوانسیون پاریس 1ای،پروتکل هسته

ر تمامی این موارد امریکا ماؤثرترین عضاو در تیسایس و تادوین حاصل آن است. د 3آن

 معاهده بوده اما عضویت یا تعهدات هیچ یک را نپذیرفته است.

                                                
ای را در برابر . این جریان پیش از انقالب اسالمی با سوءاستفاده از فضای سیاسی کشور اعتراضات اجتماعی گسترده1

ای دارخوین متوقف شود. همین اعتراضات داد و موجب شد ساخت نیروگاه هستهای شکل انرژی صلح آمیز هسته

ای خطاب به حضرت امام در پاریس منتشر کردند که در جمعی از دانشجویان اطالعیه 1357ادامه یافت و در سال 

ور معرفی شده عنوان خیانتی بزرگ به کشای از جمله بوشهر بههای هستهای و تأسیس نیروگاهآن تولید برق هسته

ای: های هستهنیروگاه»کرد با عنوان  منتشرروزنامه حزب جمهوری اسالمی مطالبی در این باره  1358بود. در سال 

های نیروگاه»شود: ذکر کرد که علیه محصوالت تراریخته مطرح می را و مشابه ادعاهایی« خیانت آشکار به خلق ما

را... به محیط زیست وارد سازند... تشعشعات مواد رادیواکتیو... باعث نقص ناپذیری توانند خطرات جبراناتمی... می

مروارید، ریزش موی سر، سرطان خون و سرطان شود... موجب پیدایش امراض مختلفی نظیر آبعضو نوزادان می

در دیدار با بوشهر  استاندار و مسئوالن استان 1361همچنین در اسفند «. گردد...پوست و ضایعات ژنتیکی دیگر می

هرا تحرت ترأ یر ای بوشهر ابرراز نگرانری کردنرد کره ایرن نگرانیهسته اندازی نیروگاههاشمی رفسنجانی از راه

ی هفتاد ( در دههtasnimnews.com/fa/news/1392/08/07/174725ای ایجاد شده بود. )های رسانهفضاسازی

زا علیه فناوری ی شنیده شد انتشار شبهات و مطالب هراسامندی از فناوری هستههایی برای بهرهکه مجددا زمزمه

 ها و مقاالتی در این باره منتشر شد.ای شدت گرفت و کتابهسته

 ، به آدرس:13۹6اردیبهشت  23نامه پاریس، خبرگزاری فارس، . در این باره ر.ک: نشست بررسی موافقت2
 <http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960222000598> accesse July 2017. 

راجر  بره  کرهیمنعکس شده است: وقت یمقام معظم رهبر یاناتحوزه در ب یناز طرح دشمن در ا یبخش. 3

کرار  یرناز ا یلریهم تجل یگرید یاو بنده  یدحرف زد یانکارها آقا ینطورو ا سازییهشب یادیِبن یسلولها

 یرن! ایایردبه وجود ب یحکام یشورا یدهم با یکنتعلوم ژ یاعالم کردند که برا یکاییکردند، مقامات امر

دردش آمده است. )بیانات رهبر  یکنید،حرکت م یدرشته دار ینشما در ا ینکهدشمن از ا یست؟چ یشمعنا

 ، برررره آدرس:25/04/1385ه ى رویرررران، معظررررم انقررررالب اسررررالما در بازدیررررد از پ وهشررررکد

<http://www.leader.ir/fa/speech/3067>) 
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در سازی این فناوری و تولید ملی محصاوالت تراریختاه که خبر بومی 1394از سال 

ایان جریاان در داخال کشاور فعاال شاد و باا تزریا  دالرهاای منتشر شاد کشورمان 

های مختلف از یک سو و ساو  اساتفاده از دوقطبای سمنو ارتباط گرفتن با  1مللیالبین

 ایان فنااوریشابهات علیاه پارحجم انتشاار  بهسیاسی موجود در کشور از سوی دیگر، 

 .پرداخت

فناوری کشااورزی توانساته اسات در این در حالی است که مهندسی ژنتیک و زیست

هاا را از مقابال های این روشی، محدودیتنژادگرهای سنتی بهکنار حذف عوارض روش

تر و منطب  با شرایط اقلیمی و اگرو اکولوژیک ارائاه نژادگران بردارد و محصوالتی سالمبه

 ؛شاودکند. به محصوالت گیاهی و حیوانی حاصل از مهندسی ژنتیک تراریخته گفتاه می

باا  هااآن کیاژنتکه سااختار  شودیاطالق م یبه محصوالت ختهیمحصوالت تراردر واقع 

مقاومات باه آفاات و  ،ییغاذا تیافیصفات مطلوب مانند بهباود ک تیهدف بهبود و تقو

 شارفتهیپ یهاروش  یحذف صفات نامطلوب از طر ایمحصول  تیکم شیافزا ها،یماریب

گندم مقااوم  ،یک نمونه از محصوالت تراریخته .اصالح شده است کیژنت یمهندس یعلم

پاشی است که نیاز از غرقابی و سمسوم ارقام متعارف و برنج بیبه خشکی با نیاز آبی یک 

در شرایط بحران آب کشاورزی و مصارف بااالی ساموم در کشاور یاک ضارورت تلقای 

 ترکیباات برخای صانعتی تولیاد بارای داروساازی صانعت در تراریخته گیاهان شود.می

                                                
 Globalاصلی این جریان عالوه بر صلح سبز از سوی ]صندوق[ تسهیالت جهانی محیط زیست ). پشتیبانی 1

Environment Facilit صورت گرفته است. تسهیالت جهانی محیط زیست با بودجره سراالنه دو ترا سره )

مرتبط با محیط زیست بره طرور عرام و  مقررراتمیلیارد دالری وظیفه دارد به مدیریت معضالت و تدوین 

نهراد از جملره  18ندسی ژنتیک به طور خاص در کشورها کمک کند. اسپانسرهای این صندوق شامل مه

 المللی هستند.های ملی و بین سمنالمللی و های بیننهادهای مختلف سازمان ملل، بانک
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مزایاای . شاوندمی اساتفاده قیمت دارویی مانناد آلباومین انساانی در گیاهاان نیازگران

گیری این فناوری شامل افزایش ساالمت محصاول یاا ارزش غاذایی آن و کااهش کاربه

 به محیط زیست و سالمت انسان است. ،هاآسیب ناشی از کشاورزی و مصرف نهاده

یابی ها بارای جلاوگیری از دساتریزی قادرتمقام معظم رهبری با اشاره باه برناماه

 فرمایند:( میفناوریزیستای و بیوتکنولوژی )ر انرژی هستهنظی ،های نوکشور به فناوری

 دست پیشرفت به هاآن به اتکا بدون بخواهد که کشوری هر مقابل در جهانی هایقدرت

 هایشرفتپ به را خود فتمخال قطعا   بیاییم، کوتاه هاقدرت این مقابل در اگر... ایستندمی یابد،

 زیرا اد،د خواهند گسترش حساس علمی هایرشته یگرد و نانو فناوری،زیست هایحوزه در

 .هستند الفمخ ایران اسالمی جمهوری تمدنی و اقتصادی علمی، پیشرفت هرگونه با هاآن

ای علیااه ایاان فناااوری بااا آغاااز رونمااایی از دو محصااول هااای رسااانهجنجال

در حااالی بااود کااه امنیاات غااذایی کشااور در دو دهااه  1394تراریختااه در سااال 

ای باه واردات ایان محصاوالت وابساته باوده اسات. باه طاوری به طور فزاینادهگذشته 

میلیااارد دالر گاازارش شااده  5نه کااه واردات محصااوالت تراریختااه بااه کشااور تااا ساااال

اماا جریاان ضاد تراریختاه تنهاا زماانی فعاال شاد کاه خبار تولیاد باومی ایان  است؛

 و رسایده پایاان باه تراریختاه پنباه روی محصوالت منتشر شد. هام اکناون تحقیقاات

های پاشاایگیاارد. ایاان محصااول از سمصااورت می مراحاال پایااانی کشاات آزمایشاای آن

نیااز باوده و ساالمت محایط زیسات و شاود بیمتعدد که برای پنباه سانتی انجاام می

 براباارحاادود ساه تااا چهااار  نیااز مصارف کننااده را در پاای دارد. همعناین عملکاارد آن

ی اساالمی ایاران را باه دوره رونا  تولیاد و رود جمهاوراسات و امیاد مای سنتی پنبه

همااان طااور کااه هنااد بااا کشاات پنبااه تراریختااه از سااال  ؛صااادرات پنبااه باااز گردانااد

ماایالدی از یااک واردکننااده پنبااه بااه اولااین تولیدکننااده و صااادرکننده پنبااه  2002
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در جهان تبدیل شد. مراحل تحقیقات بار بارنج تراریختاه نیاز باه اتماام رسایده اسات 

 درماان بهداشات، حصاول در حاال طای مراحال صادور مجاوز از ساوی وزارتو این م

 نیااز از مصارف سام دیاازینون اساتبارنج تراریختاه هام بی .اسات پزشاکی آموزش و

در  (.Freeman et al, 2005) کااه از علاال آمااار باااالی ساارطان 1؛(1390)ساااداتی، 

 های شمالی کشور است.استان

نیز با توجه به محتوای  «پایدار توسعه آینه در ختهتراری محصوالت»تدوین و انتشار کتاب 

آید. این اثار حاصال گاردآوری سازی علیه فناوری تراریخته به شمار میآن از مصادی  جریان

ها و اطالعات متنوع است که به دلیل عدم تخصاص مؤلفاان محتارم گااه ای از دادهمجموعه

ز هایچ اعتباار علمای نابع ذکار شاده او گاه م است گاه ادعاهای بدون دلیل و منبعمتناقض، 

برای نمونه در جایی تصریح شده توسعه مواد غاذایی اصاالح شاده ژنتیکای  برخوردار نیست؛

اما در جای دیگر  ؛(8افزایش ثمردهی و بازده تولید را برای کشورها ممکن ساخته است )صفحه 

در  هاآنکشت ( و پذیرش 5کشت این محصوالت را موجب خسارت اقتصادی دانسته )صفحه 

برخی کشورها را به دلیل تحمیل بذر به صورت انحصاری به کشاورزان و ناه افازایش باازدهی 

های متناوع اینترنتای کاه باه (. مراجعه مؤلفان به مطالب وب سایت59دانسته است )صفحه 

دار زماین( کاه وظیفاه محیطی مانند صلح سابز یاا دوساتهای تندرو )به ظاهر زیستگروه

نهااده شاده منجار باه  هاآنی و مخالفت با اصل فناوری مهندسی ژنتیک بر عهده افکنهراس

                                                
و مزارع . دیازینون یکی از پر مصرف ترین سموم ارگانوفسفره است که در کنترل آفات جونده و مکنده در باغات 1

روز تا یک مراه اسرت. برر اسراس برخری  10به وی ه مزارع برنج کاربرد دارد. ماندگاری این سم در محیط بین 

در شمال کشور مشراهده شرده اسرت. )ر.ک:  ایرودخانههای ها و بافت ماهیتحقیقات دیازینون در آب رودخانه

یچه و کبد ماهی کپور معمرولی از مصرب سیدحسن ساداتی، بررسی مقایسه ای تشخیص دیازینون در بافت ماه

 (13۹0رودخانه بابل رود، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن، استاد راهنما نادر شعبانی پور، 
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بارای مثاال در  ؛ها شده استهای غیرعلمی و حتی جعلی این گروهها و تحلیلاعتماد به داده

های حقوقی مختلف پرداخته شده منبعای بسیاری از موارد که به ذکر مواضع کشورها یا نظام

های غلط جایگزین نقل قوانین و مواضع ها و تحلیلد متعدد برداشتذکر نشده است و در موار

های حقوقی کشورها شاده اسات. نموناه ایان امار ادعاای ممنوعیات واردات و مصارف نظام

( که به هیچ قانون و منباع معتباری مساتند 66محصوالت تراریخته در روسیه است )صفحه 

دهد. همین ادعای ور عکس آن را نشان مینشده است و مراجعه به قوانین و رویه عملی این کش

 (31 صفحه) غلط درباره کشورهای اروپایی نیز مطرح شده است.

اند که مهندسی ژنتیاک و محصاوالت تراریختاه را نبایاد باه اگرچه مؤلفان محترم اذعان کرده

ا باا ( اما10اند )صفحه کلی مردود دانست و تنها بر رعایت اصول علمی و ایمنی زیستی تیکید کرده

های غلط مخالفان این فناوری، در عمال نفای ایان تکلف زیاد و ارجاع به منابع گفته شده و تحلیل

فناوری به طور کلی نتیجه گرفته شده است. همعنین در ابتدای کتااب اذعاان شاده اسات کاه از 

ای نههاای رسااآفرینیبا آغاز تولید بومی و ملی اولین محصول تراریخته در کشاور ابهام 1383سال 

میلیاارد دالر در  5شروع و در نهایت منجر به توقف تولید شد ولی واردات محصوالت تراریختاه تاا 

ای ایان ساکوت رساانه ،(. پاس از آن ساال22سال بدون هیچ مخالفتی ادامه یافته است )صافحه 

ملای جریان تضمین کننده ادامه واردات بود. دانشمندان کشور اما با مشارکت فعال در تدوین ساند 

فناوری و قانون ملی ایمنی زیستی کشور تاالش کردناد اجمااع خاود را در حمایات از ایان زیست

یعنی زمان رونمایی از پنبه تراریختاه باه  1394فناوری نشان دهند. با وجود این، تولید ملی تا سال 

لیف دست وزیر کشاورزی به تعوی  افتاد. این بار نیاز عازم دانشامندان و دولات بارای اجارای تکاا

فناوری و اجرای قانون ملی ایمنی زیستی در جهت تولیاد باومی و ملای قانونی در سند ملی زیست
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ای سازماندهی شاده و بسایار پارحجم را باه های رسانهمحصوالت این فناوری، از سرگیری جنجال

ی ابنابراین هدایت این روند هماواره باه گوناه 1؛همراه داشت و مجددا موجب تعوی  تولید ملی شد

بوده است که صرفا وابستگی کشور را افزایش داده و از تولید داخلی جلوگیری شده است. شارایطی 

که آشکارا مغایر با امنیت غذایی و اقتصاد مقااومتی اسات. اگرچاه ایان شارایط در آغااز از ساوی 

هاای اساتعماری صالح سابز کسانی هدایت شاد کاه دلساوز کشاور و انقاالب نباوده و از جریان

اما همین عوامل بعضا موف  شدند برخی اشخاص و نهادهاای دلساوز نظاام را  کردند؛میوی ردنباله

های رسمی کشور را در جهت تقویات تولیاد و با دستمایه قرار دادن این نگرانی ظرفیت کنندنگران 

 ملی و ممانعت از واردات این محصوالت معطل نگه دارند.

های مطرح شده در کتاب ترین سرفصلمهم در این نوشتار تالش شده است ابتدا برخی از

مورد نقد و بررسی قرار گیرد و به شبهات وارد شده درباره موضع نظام حقوقی برخی کشورها و 

سالمت محصوالت تراریخته پاسخ داده شود. در بخش دوم به فتاوای مقاام معظام رهباری و 

برخی سازی سمی کشور و پروندهمراجع عظام تقلید، تکالیف مقرر در اسناد باالدستی و قوانین ر

علیه این فناوری پرداخته شده است. در نهایت در بخاش ضامائم باه ارائاه اطالعاات  هارسانه

تکمیلی درباره قوانین امریکا و اروپا در ایان حاوزه، پاساخ باه مقالاه ادعاایی سارالینی علیاه 

 رداخته شده است.محصوالت تراریخته و موضع جامعه علمی و دانشگاهی کشور در این باره پ

                                                
نمایی خطر بیوتروریسم غذایی همراه است که پذیرش آن مستلزم ها با بزرگآنکه بسیاری از مخالفت جالب. 1

 ات است.جایگزینی تولید داخلی و قط  وارد



 

 فصل اول: 

 نظام حقوقی و قوانین کشورها
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اریخته ت تریکی از ادعاهایی که به طور مکرر علیه فناوری مهندسی ژنتیک و تولید محصوال

 تالش شود رویکرد برخی کشورهای پیشرفته در این باره است. در این ادعاهامطرح می

رفته کند مجامع رسمی جهان و کشورهای پیششود مطالبی القا شود که مخاطب تصور می

 شود رویگردانوالت مطرح میاز این فناوری به ادعاهایی که درباره سالمت این محص

ر این ونی دبنابراین در این فصل به تبیین وضعیت محصوالت تراریخته و موضع قان هستند؛

 پردازیم.کشورها می
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 امریکا

شود های خاص بیان میفناوری هراسی و رسانهیستبه طور مکرر از سوی جریان ز ادعااین 

یچ هشود و که محصوالت تراریخته در امریکا بدون هیچ گونه آزمایش و نظارتی تولید می

 . در کتاب(1394زاده اردکانی، )متولی قانونی برای نظارت بر این محصوالت وجود ندارد

تصاص صوالت تراریخته اخنیز گفته شده در امریکا قانون جامعی که به محبحث  مورد

عادل ( و اینکه این محصوالت در امریکا عموما م23داشته باشد وجود ندارد )صفحه 

ید ه تییبشوند و نیازی محصوالت غیرتراریخته دانسته شده و از همین رو ایمن تلقی می

در لقا شود که ادر واقع تالش شده است این گونه . (25پیش از ورود به بازار ندارند )صفحه 

 خرینآ تدادر این بخش اب امریکا قوانین و فرایندهای نظارت بر این حوزه وجود ندارد.

وانین قشود سپس نهادهای نظارتی و کشت محصوالت تراریخته در امریکا بیان میوضعیت 

 مربوط بررسی خواهد شد.

 آخرین وضعیت

 یختهرارتحصوالت کشت م یرسطح ز یشترینهکتار ب یلیونم 75.04با  یکامتحده آمر یاالتا

 23.6با  ینهکتار، آرژانت یلیونم 50.2با  یلبه خود اختصاص داد. برز 2017را در سال 

دوم تا  یتبه هاهکتار ر یلیونم 11.4هکتار و هند با  یلیونم 13.1هکتار، کانادا با  یلیونم

 د.شتنداپنجم را 
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 هااآنترین مهم اامشود در امریکا محصوالت تراریخته زیادی با مصرف غذایی کشت می

و  هکتاار یلیاونم 34.05 یختاه،ترار یایهکتار، سو یلیونم 33.84 در سطح یختهذرت ترار

 . (ISAAA, 2017) استهکتار  یلیونم 4.58 اریخته،پنبه تر

 یونجاههکتاار باه  یلیاونم 1.22 یکاامتحاده آمر یااالتدر ا 2017در ساال  ینهمعن

در قناد هکتار باه چغنا یلیونم 0.458 یخته،ارتر یهکتار به کلزا یلیونم 0.876 یخته،ترار

 یه کادوباهکتار  ارهزیک  یروس،مقاوم به و یختهترار یایهزار هکتار به پاپایک  یخته،ترار

 یبهکتاار باه سا 3000 سایب تراریختاه وهکتار باه  ارهز، یک یروسمقاوم به و یختهترار

 . (ISAAA, 2017) یافتاختصاص  یختهترار ینیزم

 نظارتی  نهادهای

دارای حداقل  گذاریقانوننظام حقوقی امریکا اگرچه مطاب  یکی از اصول مهم حقوقی و 

برای  در عین حال مشتمل بر مقررات خاص نظارت و صدور مجوز زائد است؛ گذاریقانون

 دیزیامحصوالت تراریخته است و معیارهای مورد توجه در این نظام حقوقی از دقت 

رات قرمشور کدر این  ،ف آنعه در کتاب حاضر ادعا شده استبنابراین بر خال برخوردار است؛

ز برای ور مجوبه استناد این مقررات فرایند ارزیابی و صدمفصلی در این حوزه وجود دارد. 

 آید.که توضیح مختصر آن در ذیل میبینی شده است محصوالت تراریخته پیش

 هااآنا باته و مواد مارتبط بر اساس قوانین امریکا سه نهاد نظارتی بر محصوالت تراریخ

 :(Malinowski, 1999, pp. 11-87) نظارت دارند

های مهندسی ژنتیاک شاده کاه بذر، آفات گیاهی و برخی ارگانیسم ا نظارت بر گیاهان،1



 تراریخته در آینه حقیقت  / 20

 

هستند: اداره خدمات  1(,p. 2002 Thomas ,66)محتوی ماده ژنتیکی از آفات گیاهی

 2امریکا. بازرسی سالمت حیوان و گیاه وزارت کشاورزی

 3ها و دیگر مواد سمی: آژانس حفاظت محیط زیست.کشبر آفت نظارتا 2

های مواد غذایی )غیار از گوشات و طیاور کاه زیار نظار اداره ا نظارت بر غذا و افزودنی3

خدمات بازرسی سالمت حیوان و گیاه وزارت کشاورزی امریکا است و باقیماناده ساموم 

  4محیط زیست است(: سازمان غذا و داروی امریکا.در غذا که زیر نظر سازمان حفاظت 

پروتئین ضاد یک نیاز از مصرف سموم شیمیایی که ذرت مقاوم به آفات و بیبرای مثال 

گیرد. زیرا کشات آن ت هر سه نهاد قرار میرشود در حیطه نظادر آن بیان می (بی.تی)آفت 

رت کشااورزی امریکاا مطااب  در امریکا نیازمند بررسی عدم وجود آثار جاانبی و مجاوز وزا

است )از طری  فرایند تقاضای اعاالم وضاعیت  6و مستند به ادله علمی 5قانون حفاظت گیاه

                                                
1. Plant Pest 

ا غیر ی تقیممسآفت گیاهی به معنای ایجاد آسیب یا بیماری در گیاهان یا محصوالت منتج از گیاهان به طور 

 مستقیم است.
.  

2. Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) of the US Department of Agriculture 

3. US Environmental Protection Agency (EPA) 

 Federal) هاکش و جانور کشکش، قارچها به استناد به قانون فدرال حشرهو میکروارگانیسم هاکشآفتمصرف 

Insecticide, Fungicide and Rodenticide Actو قانون کنترل مواد سمی ) (Toxic Substances Control 

Act.تحت نظارت آژانس حفاظت محیط زیست قرار دارد ) 

4. Food and Drug Administration (FDA) of the US Department of Health and Human Services 

5. Plant Protection Act (PPA) 7 U.S.C. §§ 7701–7786 (2012).  

6. 7 U.S. Code § 7712(b), 2012. 
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پس از تییید اینکه این محصول به نوبه خود یاک ناوع آفات گیااهی  1عادی یا عدم نظارت

شود(. از آنجا که این محصول حامل پاروتئین ضاد محسوب نشده و موجب ایجاد آفات نمی

نظاارت نیاز بار صاالحیت ایان محصاول سازمان حفاظت محیط زیست امریکاا  ؛فت استآ

ها است. همعناین باه دلیال اینکاه کشمتولی اطمینان از ایمنی آفت این سازمان کند.می

کننده که در ترکیب ذرت بی.تی با هدف تیمین علوفه دام یا تهیه شربت ذرت )نوعی شیرین

شود سازمان غذا و دارو نیاز یپس ذرت و مانند آن تولید میرود( یا چها به کار مینوشیدنی

 .(Uchtmann, 2000, p. 1) باید بر آن نظارت کند

 قانون حفاظت از گیاه

گیاه امریکا، وزارت کشاورزی این کشور مکلف  از قانون حفاظت 7712ماده  Cبر اساس بند 

کند و واردات، است مصادیقی از مواردی که ممکن است به عنوان آفت گیاهی عمل 

نامه این قانون آیین 2مشخص کند. ،نیازمند کسب مجوز است هاآنصادرات و نقل و انتقال 

 340را در ماده  هاآنو شیوه نظارت بر  (1نظارت )ضمیمه فهرست محصوالت تحت 

نامه پیش از هر گونه اقدام به ورود به همین آیین 340.0مشخص کرده است. بر اساس ماده 

ز کشور یا رهاسازی در محیط زیست یا نقل و انتقال بین ایالتی مواردی که به یا عبور ا

بازرسی  اداره»این ماده به  3اند باید مطاب  بند عنوان اقالم تحت نظارت تعیین شده

ماده برای آن مجوز این  4اعالم شود یا مطاب  بند  3«کشاورزی وزارت گیاه و حیوان سالمت

 ادارهتواند از هر شخصی می» 340ماده  6اساس جز  الف بند  همعنین بر صادر شده باشد؛

                                                
1. Nonregulated status 

2. 7 U.S. Code § 7712(c) 

3. Department of Agriculture’s Animal and Plant Health Inspection Service  
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تقاضا کند که محصول مورد نظر وی ]به  کشاورزی وزارت گیاه و حیوان سالمتبازرسی 

دلیل اینکه خطری برای کشاورزی و محیط زیست ندارد[ در وضعیت عادی قرار گیرد و 

ماده  6موجب جز  ج بند  به 1«های گیاهی[ نشود.های قانونی ]آفتمشمول محدودیت

برای آنکه محصول در وضعیت عادی )بدون نظارت( قرار گیرد متقاضی باید توضیحات  340

های مزرعه که مطاب  همین های محصول مورد نظر ارائه کند. آزمایشکاملی درباره ویژگی

ورت ص کشاورزی وزارت گیاه و حیوان سالمتبازرسی  ادارهقانون با مجوز یا با اعالم به 

های ار بر گیاهان، ارگانیسمهای مرتبط با بررسی آثگرفته است به همراه تحلیل داده

 وزارت گیاه و حیوان سالمتبازرسی  اداره 2هدف و محیط زیست نیز باید ضمیمه شود.غیر

اعالم کند که محصول تحت نظارت خطری از نوع »تواند پس از بررسی تقاضا می کشاورزی

های با لحاظ برابری آن با ارگانیسم اصلی نیازی به اعمال محدودیتآفت گیاهی نداشته و 

 3«معین بر اساس این فصل ]قانون[ وجود ندارد.

 آرایشی و دارو ،غذا قانون

ای که کاربرد غذایی دارند، سازمان غذا و نهاد دیگر متولی نظارت بر محصوالت تراریخته

حاوی هر گونه ماده سمی یا »یی که دارو است. سازمان غذا و دارو بر کنترل مواد غذا

به عنوان مواد  5و برندهای تقلبی4«آوری است که ممکن است به سالمت آسیب برساندزیان

                                                
1. 7 C.F.R. § 340.6(a). 

2. 7 C.F.R. § 340.6(c)(5). 

3. 7 C.F.R. § 340.6(e). 

4. 21 U.S.C. § 342(a). 

5. 21 U.S.C. § 331 (2012).  
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وطه، اشخاص موظفند پیش از به بر اساس قوانین مرب 2نظارت دارد. 1غذایی غیرمجاز

های آن ر ویژگیشود یا بای که به غذا افزوده میگونه مادههر»یعنی  3«هاافزودنی»بردن کار

 خدمات قانون و 5آرایشی و دارو غذا، قانون به استناد در مواد غذایی با 4«اثرگذار است

 شده اصالح موجوداتبنابراین،  مان غذا و دارو مجوز دریافت کنند؛از ساز 6عمومی بهداشت

 و اغذ سازمان نظارت تحتنیز  روندمی کار به بیولوژیک محصوالت و دارو غذا، در که ژنتیک

و در صورتی که ترکیب جدیدی ارائه کنند یا ماده جدیدی در  دندار قرار 7(FDA) دارو

 . افزوده شده باشد نیازمند مجوز هستند هاآن

عموما ایمن »قانون غذا، دارو و مواد آرایشی امریکا مواد غذایی را به دو دسته موادی که 

کناد کاه تولیاد و عرضاه یم می( تقس348و مواد افزودنی )ماده  8(GRAS« )دانسته شده

شاود. دسته دوم نیازمند اخذ مجوز بوده و عرضاه دساته اول مشامول نظاارت در باازار می

شود نیز بر اسااس نظارت بر موادی که در نتیجه اصالحات ژنتیک در مواد غذایی افزوده می

 گیرد.بندی صورت میهمین تقسیم

راریخته در ماواردی کاه در فهرسات در نظام حقوقی امریکا محصوالت ت ه طور خالصهب

فرایناد  های تحت نظارت وزارت کشاورزی امریکا قرار دارند، پیش از ورود به باازارارگانیسم

                                                
1. Adulterated Food 

2. 21 U.S.C. § 342 (2012). 

3. 21 U.S.C. § 348 (2012) 

4. 21 U.S.C. § 321(s). 

5. Federal Food, Drug, and Cosmetic Act  

6. Public Health Service Act 

7. Food and Drug Administration 

8. Generally recognized as safe 
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گااه یاک رخاداد تراریختاه فرایناد کنند؛ همعنین مشخص شاد هرصدور مجوز را طی می

شاده هماان های اصالح نبا نمونه 1ارزیابی ایمنی زیستی به ویژه بررسی این همانی محصول

رقم را در وزارت کشاورزی طی کرده باشد و اثبات شده باشد محصول تراریختاه در تماامی 

به جز صفت اصالح شده کامال با نمونه اصالح نشده یا غیار تراریختاه  ،خصوصیات و خواص

به طور طبیعی از منظر سازمان غذا و دارو نیز در حکم همان نمونه اصالح  ؛آن یکسان است

گیرد و مجوز جداگانه از سازمان غذا و دارو برای همان محصول الزامی نیست. مینشده قرار 

 348و  342شود که آیا یکای از ماوارد ماذکور در ماواد در سایر موارد به این امر توجه می

به این معنا کاه اگار محصاول  رایشی درباره آن صادق است یا خیر؛قانون غذا، دارو و مواد آ

ختار، عملکرد، یا ترکیب از موادی که در حال حاضر در غذا موجاود به لحاظ سا»مورد نظر 

تلقای شاده و نیازمناد اخاذ مجاوز از « افزودنی»ذیل دسته مواد غذایی « است تفاوت دارد

در غیر این صورت این محصوالت جز  ماواد  .(FDA, 1992) سازمان غذا و دارو نیز هست

ند و باه نظاارت پاس از عرضاه اکتفاا شوتلقی می 2 (GRAS« )عموما ایمن دانسته شده»

تشخیص این امر برعهده تولیدکننده است اما به دلیل مجازات سانگین تخلاف از  3شود.می

ها باا معماوال شارکت 4سال زندان و ده هزار دالر جریمه( 3این قانون )تا  348و  342مواد 

لزوم یا عادم  (FDA) سازمان غذا و دارو امریکاهای ایمنی زیستی به ارائه اطالعات ارزیابی

 کنند.لزوم دریافت مجوز برای محصوالت تراریخته را پیش از عرضه استعالم می

                                                
1 substantial equivalence 

2 Generally recognized as safe 

3. 21 U.S.C. § 321(s). 

4. 21 U.S. Code § 333. 
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در  شود قوانین نظارتی مفصلی دربااره محصاوالت تراریختاهاز آنعه گفته شد روشن می

 هااآننظام حقوقی امریکا وجود دارد که بر تولید و مصرف محصوالت تراریختاه بار اسااس 

اکی از عادم اشاراف و ادعاای عادم وجاود چناین مقرراتای در آمریکاا حاشاود نظارت می

 است. نویسندگان کتاب

 اروپا

سازی فناوری تراریخته از سال یکی از مطالب خالف واقع که با اعالم خبر تولید و بومی

ها دنبال شد، ممنوعیت مصرف این محصوالت در کشورهای اروپایی در برخی رسانه 1394

 2010ای، ادعا شده است تا سال رد نظر نیز به تبع این جریان رسانهدر کتاب مو 1است.

کشت محصوالت تراریخته در اتحادیه اروپا با محدودیت جدی مواجه بوده است و از سال 

ح  ]صدور[ مجوز برای تولید و صادرات در کشورهای »با تصویب قانون جدیدی  2010

 «ه کشت محصوالت تراریخته پرداختند.کشور اروپایی ب 8عضو شناسایی شد که پس از آن 

و با تصویب همین قانون اختیار  2010( همعنین ادعا شده است در سال 32)صفحه 

                                                
؛ 13۹4اسرفند  11، خبرگزاری فرارس، "پیشگامان تراریخته، مصرف آن را محدود کردند"زاد عمرانی، . ر.ک: آ1

، "کشرور جهران آن را ممنروع کررده انرد 38وزارت بهداشت محصوالتی را تایید می کند که "آزاد عمرانی، 

د: اتحادیه اروپا استفاده در برنامه سرزمین ما مطرح ش"زاده اردکانی، ؛ علی متولی13۹5تیر  28روزنامه جوان، 

ممنوعیت کشت و "؛ 13۹5آبان  21، باشگاه خبرنگاران جوان، "از محصوالت تراریخته را ممنوع کرده است

وفرور "؛ 13۹5مررداد  20، خبرگزاری تسنیم، "در کشور سوئیس 2021واردات محصوالت تراریخته تا سال 

؛ حسرین 13۹5فرروردین  14یگاه خبری جهان نیوز، ، پا"ایران و ممنوعیت در اروپا محصوالت تراریخته در

از "؛ 13۹5آذر  7، یزد رسا، "ممنوعیت مصرف محصوالت تراریخته در نیمی از کشورهای اروپایی  "مظفری، 

 .13۹5فروردین  16، روزنامه کیهان، "های اشغالی: نه به محصوالت پرخطر تراریختهسوئیس تا سرزمین
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( 31شناسایی شد. )صفحه  «ممنوعیت تولید و مصرف این محصوالت برای کشورهای عضو»

به دلیل عوارض  2006کشورهای اروپایی تا پیش از سال »در جای دیگری ادعا شده است 

طعی مصرف محصوالت دستکاری شده ژنتیکی واردات ]مصرف[ این محصوالت را ممنوع ق

فشار سازمان تجارت جهانی اتحادیه اروپا را وادار کرد  2006کرده بودند... تا اینکه در سال 

بر اساس قانون الزام آور تجارت جهانی اجازه ورود و تولید این محصوالت را به کشورهای 

تهدیدها و  بررسی»( در جای دیگری این ادعا مطرح شده است که 34)صفحه  «.عضو بدهد

های بلندمدت محصوالت تراریخته در حوزه سالمت و غذا )از جمله: افزایش آمار آسیب

موجب شده است  «های نوظهور در امریکا و اروپا و تخریب محیط زیست(سرطان و بیماری

 (68)صفحه  «اند.ا... ممنوع کردهبیست کشور اروپایی... مصرف محصوالت تراریخته ر»

 تبار نشااناند که مراجعه باه مناابع معدر اینجا مؤلفان محترم چند تحلیل را ارائه کرده

 برخوردار نیستند: دقت و صحتدهد از می

 ا پذیرش عوارض قطعی مصرف محصوالت تراریخته از سوی اتحادیه اروپا؛1

ر سال و اینکه د 2006ر اروپا تا سال ا ممنوعیت واردات و مصرف محصوالت تراریخته د2

 تحت فشار سازمان جهانی تجارت آزاد شده است؛ 2006

 ؛2010ا فراهم شدن امکان صدور مجوز محصوالت تراریخته از سال 3

 ؛2010ا کشت محصوالت تراریخته در اروپا از سال 4

 اولین مجوز تولید تراریخته در اتحادیه اروپا

ناشاای از مصاارف  «عااوارض قطعاای»حادیااه اروپااایی ایاان ادعااا کااه کشااورهای عضااو ات

محصااوالت تراریختااه را مشاااهده کاارده و بااه همااین دلیاال از ایاان محصااوالت مصاارف 

دارای قاانون صاادور  1990کنناد باه دالیال متعادد ماردود اساات. اتحادیاه اروپاا از ساال نمی
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اولااین محصااول تراریختااه در سااال  1مجااوز تولیااد و مصاارف محصااوالت تراریختااه اساات.

باه اسااتناد ایاان قاانون در اروپااا مجااوز تولیاد و مصاارف دریافاات کارد کااه مربااوط بااه  1992

واکسن بیماری اوژسکی )هااری کااذب( باود. مجاوز اولاین محصاول زراعای تراریختاه نیاز در 

باه اساتناد ایان قاانون بارای تنبااکوی مقااوم باه بروموکساینیل صاادر شاد و در  1994سال 

 18مجاوز کشات و مصارف بار اسااس ایان قاانون باه  های بعاد تعاداد محصاوالت دارایسال

 .(European Environment Agency, 1999, p 247) محصول رسید

 درباره صدور مجوز مصرف 2۰۰1قانون 

به دالیلی که  2001دستورالعمل صدور مجوز محصوالت تراریخته در اتحادیه اروپا در سال 

اجرایی شد و از آن زمان  2004 ن در سالجایگزین شد. این قانو 2خواهد آمد، با قانون جدیدی

به طور مستمر  2001کنون مجوز کشت و مصرف محصوالت تراریخته در اروپا بر اساس قانون تا

محصول تراریخته صادر شده است و محصوالت زیادی نیز در حال دریافت مجوز  111 برای

به شبهه ممنوعیت  در پاسخ 2006کشت و مصرف هستند. کمیسیون اروپا نیز در هفتم فوریه 

دانشمندان اجماع دارند که محصوالت تراریخته »ای اعالم کرد: تراریخته در اروپا با صدور بیانیه

شود... بیشتر سویای در اروپا به صورت موردی ارزیابی می هاآننفسه ناسالم نیستند و ایمنی فی

جوز محصوالت تراریخته در اروپا وارداتی اتحادیه اروپا تراریخته است... بنابراین این ادعا که م

 .(European Commission, 2006) «معل  شده است صحیح نیست...

                                                
1. Council Directive 90/220/EEC of 23 April 1990 on the deliberate release into the environment of 

genetically modified organisms 

2. Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate 

release into the environment of GMOs and repealing Council Directive 90/220/EEC. 
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 درباره محصوالت تراریخته کمیسیون اروپاگزارش 

 باره این ای درصفحه 268در یک گزارش جامع  2010کمیسیون اروپا همعنین در سال 

 سال 25 طول در مستقل قی تح 500 و تحقیقاتی پروژه 130 ینتیجه»: کرده است تیکید

 التمحصو با احتمالی هایآسیب لحاظ به تفاوتی تراریخته هیچ محصوالت دهدمی نشان

 سدبر نظر به علمی شده وارد شبهات است ]در عین اینکه در نگاه اول[ ممکن... دیگر ندارند

فهرست مجوزهای کشت و مصرف  .(European Commission, 2010) «.نیست اینطور اما

ر پایگاه رخداد تراریخته د 111 ادره از سوی مرجع ایمنی غذایی اتحادیه اروپا برایص

راحل در م ی همدیگر هایرخداد همعنین؛ اینترنتی کمیسیون اتحادیه اروپا آمده است

 .(EU Commission, 2017) ارزیابی و صدور مجوز قرار دارند

 عدم کشت در برخی کشورها

ای اند و دغدغهها و اراضی قابل کشت خود استفاده کردهفیتکشورهای اروپایی از تمامی ظر

و به  هاآناز همین رو معضالت کشاورزی  ؛بارش ندارندهای بایر و خشک و کمدرباره زمین

درباره است. فارغ از این مسئله  هاآنکنند مختص هایی که برای آن ارائه میحلتبع آن راه

در برخی کشورهای اروپایی نیز باید گفت تا خته تراریمحدودیت کشت برخی از محصوالت 

گیری درباره کشت و مرجع ایمنی غذایی اتحادیه اروپا تنها مرجع تصمیم 2015سال 

مصرف محصوالت غذایی بود و هر گونه مستند و ادعای جدید درباره محصوالت تراریخته 

تا آن زمان هیچ گرفت که های کارشناسی این سازمان مورد ارزیابی قرار میدر کمیته

ای را درباره این محصوالت نشان دهد به مرجع ایمنی غذایی مستند علمی که مخاطره
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 2001ای بر دستورالعمل با تصویب اصالحیه 2015در سال  1اتحادیه اروپا ارائه نشد.

کشورها اجازه یافتند به دالیل سیاسی و غیر علمی نیز از عمل به تصمیمات افسا راجع به 

محصوالت تراریخته ]و نه مصرف[ خودداری کنند و اجازه کشت محصوالت  مجوز کشت

  2دارای مجوز را صادر نکنند.

ای این امکان باه مقاماات صاالح از کشاوره 2015مقدمه مقرره  20جالب آنکه در بند 

عضو داده شده است که اگر ادعا و مالحظاه جدیادی باه صاورت مساتند و علمای دربااره 

باا توجاه باه اهمیات مساتندات علمای در »دارند مطارح کنناد: محصول تراریخته معین 

ات گیری راجع به محصوالت تراریخته، مقام صالح مورد نظار بایاد هار گوناه اطالعاتصمیم

دریافتی درباره ریسک یا خطرات محصوالت تراریختاه بارای ساالمت یاا محایط زیسات را 

هیچ یک  با وجود این« ساند.گردآوری و تحلیل کند و به اطالع کارشناسان و عموم مردم بر

ی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاا کناون مساتندات علمای کاه بتواناد خطراتای را بارا

 محصوالت تراریخته اثبات کند به کمیسیون اروپا ارائه نکرده است.

توانند درباره کشات باه دالیال سیاسای بنابراین مطاب  قوانین اتحادیه اروپا کشورها می

باه هماین دلیال  د؛ا برای ممنوعیت مصرف باید به دالیل علمی استناد کننام ؛استناد کنند

ضو اتحادیه اروپاا تصاویب نشاده اسات؛ در واقاع کنون ممنوعیت مصرف در کشورهای عتا

و  اروپا اعمال شده است بر پایاه علامکنون در کشورهای عضو اتحادیه هایی که تاممنوعیت

تصمیم سیاسی مقامات این کشورها صورت گرفتاه  انجام فرایندهای ارزیابی خطر نبوده و با

                                                
1. Article 23 (Safeguard clause) Directive 2001/18/EC. 

2. Directive (EU) 2015/412 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 amending 

Directive 2001/18/EC as regards the possibility for the Member States to restrict or prohibit the 
cultivation of genetically modified organisms (GMOs) in their territory. 



 تراریخته در آینه حقیقت  / 30

 

الملل وزارت کشاورزی امریکا نیز در گزارش خود به ایان مبناای کشاورهای است. اداره بین

 : کندمیاروپایی برای وضع ممنوعیت در این حوزه تصریح 

بسایار پیعیاده کاه تحات فشاار فعااالن ضاد گاذاری سیاساتدر اروپا یک چاارچوب 

...  م شده است، تحقی  و توسعه و تولید را تحات تایثیر قارار داده اساتفناوری تنظیزیست

کند. آخرین تحوالت قانونی ها تن سویا و ذرت تراریخته را وارد میاتحادیه اروپا ساالنه میلیون

دهد تولید را بادون دلیال شامل تصویب دستورالعملی است که به کشورهای عضو اجازه می

نند و همعنین برخی پیشنهادات قانونی دربااره ]ممنوعیات[ علمی در قلمرو خود ممنوع ک

اتحادیه اروپا تاا دهاه  .(FAS USDA, 2015, p 1) سازی حیوانات ارائه شده است...شبیه

فناوری گیاهی پیشرو بود. اما تحت فشار فعاالن ضد در حوزه تحقی  و توسعه زیست 1990

گذاری قرار های پیعیده سیاستارچوبفناوری اعضای اتحادیه اروپا در جریان وضع چزیست

فناوری را با کندی مواجه کرده گرفتند که تحقیقات، توسعه و تولید تجاری محصوالت زیست

 FAS) اند...های خصوصی متعددی اتحادیه اروپا را ترک کردههای اخیر شرکتاست و در سال

USDA, 2015, p 2.) ین سیاست اتحادیه اروپایی تولیدکنندگان غذای دام در اروپا بارها از ا

اند و معتقدند این امر به افزایش قیمت غذای دام در اروپا و از دست دادن تاوان انتقاد کرده

شود و در نهایات کااهش تولیاد و افازایش واردات رقابت صنعت دام و طیور اروپا منجر می

ین رویکرد ا (.FAS USDA, 2015, p 2) گوشت و لبنیات مصرفی را در پی خواهد داشت...

فناوری حیاوانی نیاز فناوری مانند زیستهای زیستبازدارنده در اتحادیه اروپا در دیگر حوزه

ای در اتحادیه اروپا به صورت تجاری تولید نشده اسات و وجود دارد... هیچ حیوان تراریخته

مطرح  پذیرش این فناوری در بازار اروپا به دالیل فلسفی و مباحثی که درباره حقوق حیوانات

ایان شارایط مهندسای ژنتیاک را باه  (.FAS USDA, 2015, p 43) شود کم اسات...می

ها و عالوه بیشتر تحقیقات در دانشگاههگذاری نامطمئنی در اروپا تبدیل کرده است... بسرمایه
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های پایه محدود شده است زیرا تیکیدی بر توسعه محصول و تولید بخش عمومی به پژوهش

های باالی الین تحقیقات است وجود ندارد. همعنین پرداخت هزینهاز پایپکه آخرین مرحله 

ها و نهادهای پژوهشی عمومی مقارون باه صارفه نظام صدور مجوز اروپا برای اغلب دانشگاه

 (.FAS USDA, 2015, p 6) نیست

 روسیه

ا شور رمؤلفان محترم درباره روسیه نیز صرفا با ارائه تحلیل شخصی خود دولت این ک

اند کشت و کرده( و به غلط ادعا 26صفحه محصوالت تراریخته دانسته ) «مخالف سرسخت»

روسیه  2014در این کشور ممنوع بوده و از سال  2014مصرف محصوالت تراریخته تا سال 

تحت فشار سازمان جهانی تجارت پذیرفت با واردات ]و مصرف[ و کشت محصوالت 

 .(39تراریخته موافقت کند )صفحه 

دهاد های مصوب دوما و دولت روسیه نشان مینامهدر حالی است که قوانین و آیین این

 ونه تنهاا موافا  محصاوالت تراریختاه باوده اسات بلکاه قاوانین  2013این کشور تا سال 

 اند. های مصوب در این کشور از صدور مجوز این محصوالت حمایت کردهنامهآیین

 ژنتیاک مهندسی هایفعالیت تنظیم به راجع یهروس فدرال F3-86شماره  قانون 7 ماده

 برخای بیاان ضامننیاز اصاالح شاده اسات،  20133و  20102که در سال  19961 مصوب

                                                
1. Federal Law of 05.07.1996 N 86-F3 (as amended on 03.07.2016) "on state regulation in the field of genetic 

engineering activities", Rossiiskaya gazeta, at:  

   <http://faolex.fao.org/docs/html/rus23086E.htm>.  

2. Federal Law No. 262- F3 of 04.10.2010. 

3. Federal Law No. 358-F3 of July 3, 2013. 
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 مااده ایان اجارای ناماه وآیین تنظیم به ملزم را دولت حوزه این در زیستی ایمنی مقررات

ژنتیک شده بارای های مهندسی ارگانیسم»کند: قانون مقرر میاین  7ماده  9بند  .کرده بود

، از جملاه هااآنیاا مشاتمل بار  هااآنرهاسازی در محیط زیسات و محصاوالت مناتج از 

ناماه شاود بایاد مطااب  فراینادی کاه در آیینمحصوالتی که به فدراسیون روسیه وارد می

 ,USDA) 839 شاماره نامه آیین در« شود به ثبت برسد.مربوطه از سوی دولت تعیین می

از ساوی دولات ایان کشاور  2013 ساپتامبر 23 تااریخ در مااده این یاجرا در که (2013

و چاه  محصوالت تراریخته چه بارای کشات مجوز صدور فرایند کامل جزئیات شد، تصویب

 .شده است بیان تفصیل مصرف و واردات به

راجاع باه مقاررات مرباوط باه فعالیات در حاوزه  F3-86قانون شاماره  11ماده  1بند 

( که با استفاده از یمحصوالتی )و خدمات»کند: مقرر می 20111الحیه مهندسی ژنتیک با اص

آید باید با شرایط الزامای مرباوط باه حفاظات از های مهندسی ژنتیک به دست میتکنیک

و دیگر شرایط الزامی کاه در قاوانین اپیدمیولوژیک محیط زیست، مواد دارویی، بهداشتی و 

 «شته باشد.اند مطابقت دافدراسیون روسیه مقرر شده

برای محصوالتی که باا اساتفاده از »کند: مقرر می 20082با اصالحیه آن در سال  2بند 

مستلزم دریافات مجاوز یاا  هاآنشود و تولید های مهندسی ژنتیک شده تولید میارگانیسم

اعالم رعایت ]شرایط فنای[ اسات، مجاوز مطابقات ]باا شارایط فنای[ یاا اعالمیاه رعایات 

 «شود.قرر در قوانین فدراسیون روسیه صادر میفرایندهای فنی م

                                                
1. Federal Law No. 248-F3 of July 19, 2011. 

2. Federal Law No. 313-F3 of December 30, 2008. 
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ها و های برخای رساانهنامه حمایتی مذکور فعالیتو پس از تصویب آیین 2013از سال 

 29 ای درهای مخالف مانند صلح سبز تشدید شد و پس از سه ساال جنجاال رساانهجریان

 باه 1ژنتیاک یمهندسا باه راجاع فدراسیون روسایه قوانین برخی اصالح قانون 2016 ژوئن

 قانون این 4 و 2 را در ماده هاییرسید. در این مصوبه دوما ممنوعیت روسیه دومای تصویب

بنابراین  2)و نه مصرف و واردات( مقرر کرده است. تراریخته بذر محصوالت کشت صرفا برای

 مجاوز صادور و ثبت فرایند طی از پس محصوالت این مصرف و واردات قانون همین مطاب 

 .است آزاد کماکان

در فرایند صدور مجوز برای واردات یا منع واردات یک محصول تراریخته به آثاار آن بار 

 ژوئن 29که طی مصوبه  1996قانون  7ماده  12شود. بند سالمت و محیط زیست توجه می

تواناد در دولت فدراسایون روسایه می»کند: مقرر می 3به این ماده اضافه شده است، 2016

ثار سو  یک ارگانیسم مهندسای ژنتیاک شاده و محصاوالت مناتج از آن یاا صورت اثبات آ

مشتمل بر آن، بر سالمت و محیط زیست، واردات آن به قصد رهاسازی در محیط زیسات و 

 «محصوالت منتج از یا مشتمل بر آن را به قلمرو این کشور ممنوع سازد.

دساامبر  17مصاوب  F3-149قانون فدرال شاماره  21این قانون در اصالح ماده  2ماده 

 عبارت ذیل را باه بناد چهاار مااده ماذکور اضاافه کارده اسات: 4راجع به کشت بذر 1997

                                                
1. Federal law number 358-F3 

2. The Federal Law No. 358-F3 "on amendments to certain legislative acts of the Russian federation 

regarding the improvement of state regulation in the field of genetic engineering activities" 03.07.2016. at: 

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040147?index=0&rangeSize=1> 
accessed May 2017. 

3. Federal Law of 03.07.2016 N 358-F3. 

4. Federal Law No. 149-FZ of 17 December 1997, "On Seed Growing" (Collected Legislation of the Russian 

Federation, 1997, No. 51, Article 5715, 2011, No. 30, Article 4596) 
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های مهندسی ژنتیک اصالح شاده اسات و از طری  تکنیک هاآنواردات بذرهایی که ژنوم »

از طری  فرایندهای طبیعی صورت نگرفته اسات  هاآندارای ماده ژنتیکی هستند که انتقال 

 «مگر برای اهداف آزمایشی و تحقیقاتی. شت در فدراسیون روسیه ممنوع استبرای ک

 10مصوب  F3-7قانون فدرال شماره  50ماده  1قانون مذکور هم در اصالح بند  4ماده 

نژادگری و استفاده از تولید، به»مقرر کرده:  1راجع به حفاظت از محیط زیست 2002ژانویه 

هایی که بومی یک سیستم اکولوژیکی معین نیستند یا به مگیاهان، حیوانات و دیگر ارگانیس

اند، نباید بدون اتخاذ تمهیدات مؤثر برای پیشگیری از تکثیر خارج طور مصنوعی ایجاد شده

...  ، بررسی آثار اکولوژیکی آن و مجوز مقاماات صاالح دولتای صاورت گیاردهاآناز کنترل 

های مهندسی ژنتیاک از طری  تکنیک هاآن نژادگری گیاهان و حیواناتی که ژنومکشت و به

از طری  فرایندهای طبیعای  هاآناصالح شده است و دارای ماده ژنتیکی هستند که انتقال 

 «صورت نگرفته است، ممنوع است، مگر برای اهداف آزمایشی و تحقیقاتی.

                                                
1. Federal Law of 10 January 2002 No. 7-F3 "On Environmental Protection" (Collected Legislation of the 

Russian Federation, 2002, No. 2, Article 133, 2011, No. 30, Article 4596). 
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 1سرالینی قضیه

دعای یکی از با استناد به ا «پایدار توسعه آینه در تراریخته محصوالت»کتاب  6در بخش 

ر های مشهور ضد این فناوری به نام سرالینی مطرح شده است که آزمایش بچهره

های طانبروز انواع سر»های آزمایشگاهی که با ذرت تراریخته تغذیه شده بودند موش

 وماده  جنس ر هر دوهای گوناگون دوحشتناک مانند کلیه، کبد، هیپوفیز و... را در بافت

ت که ده اسهمعنین ادعا ش «نر در اثر استفاده از محصوالت تراریخته اثبات کرده است.

کند یروز( بررسی م 90شناسی را طی سه ماه )های متعارف، اختالالت آسیبآزمایش»

 «شود.ها بر اثر تومورها در ماه چهارم پدیدار میدر حالی که مرگ موش

ادعاای ، استاد زیست شناسی مولکولی دانشگاه کن فرانسه، با 2یلس اریک سرالینیج

ای ای را انجام داده است در کنار طراحی ماهراناه یاک ماانور رساانهاینکه چنین مطالعه

در ساخنرانی  وی چند موش دارای تومورهای بسیار بازرگ را .شهرت جهانی کسب کرد

نه های سراسر دنیا این خبار را رسا به مردم نشان داد و اعالم نتیجه تحقی  ادعایی خود

نویسندگان  ویگفته به  .(Adams, 2012) بر روی جلد و صفحات نخست منتشر کردند

وی مادعی شاد ذرت  !انداجازه مشورت با سایر متخصصین را نداشتهحین تحقی   مقاله

که مقاوم به علف کش گالیفوسیت است باعاث ایجااد توماور در  NK603تراریخته رقم 

 ,Séralini et al) انادشده است کاه باه مادت دو ساال از آن تغذیاه کردهموش هایی 

2012). 

                                                
1. Séralini affair 

2. Gilles-Éric Séralini 
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که بر آثار سو  محصوالت تراریخته داللت داشته باشاد و  یبه دلیل فقدان مستند علمی معتبر

فناوری مانناد بنیااد هاای تنادرو مخاالف زیساتهمعنین به دلیال حساسایتی کاه برخای گروه

ای کاه ها و افکاار عماومی ایجااد کارده بودناد، انتشاار مطالعاهصهیونیستی صلح سابز در رساانه

داد به شدت مورد توجه قارار گرفات. در تومورهای سرطانی را به مصرف این محصوالت نسبت می

ای مشاابه نتاایج آزماایش انجام شده باود نتیجاه NK603هیچ آزمایش دیگری که بر روی ذرت 

همین اساس در کشورهای مختلاف مجاوز کشات و  سرالینی مشاهده نشده بود و این رقم ذرت بر

مصرف دریافت کرده بود. برای اینکه رقمی بتواند مجوز کشت و یا مصرف به عنوان غذای انسان یاا 

 ,EFSA) خوراک دام در داخل یا خارج از اتحادیه اروپا را کسب کناد آزمایشاات رسامی فراوانای

و مراجع رسمی غاذا و دارو را باه بررسای گیرد. همین مسئله دانشمندان بر آن صورت می (2004

 .تجدید نظر کنند تا در صورت لزوم در مجوزهای صادر شدهدرباره این تحقی  واداشت 

 هاارلن»هاای آزمایشاگاهی ناژاد مقاله سرالینی تصریح شاده اسات کاه از موش در

باه سارطان  هااآندرصد  95استفاده شده است که به طور طبیعی تا  1«داولی-اسپراگیو

 دو درمان سرطان کاربرد دارند. وی به مدت های مربوط بهشوند و برای آزمایشبتال میم

جیاره  هاای ده تاایی باابه شصت موش نر و شصت موش ماده از این ناژاد در گروه سال

کش حاوی گالیفوسیت هر گاروه مقاوم به سم علف NK603غذایی ذرت تراریخته رقم 

 ها نایمدر نیمی از موش ذیه شده است؛ همعنیندرصد تغ 33و  22، 11 به میزان صفر،

هاای آشاامیدنی هماه گروه آب باه صورت مستقیم به کش مذکور نیزدرصد از سم علف

ایجااد شاده  تومورهای و میر و مرگ در نهایت میزان .است شده چهارگانه مذکور افزوده

                                                
1. Harlen Sprague-Dawley 
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نتایج حاصل ای از است. جدول ذیل خالصه بررسی قرار گرفته مورد هاموش این بدن در

 دهد.از مطالعه سرالینی را نشان می
 شده از سوی سرالینی: خالصه نتایج گزارش۱جدول 

 

های هایی که از سوی مراجع علمی و رسمی مختلف به ویژه سازمانبر اساس ارزیابی

ورت دانمارک ص و هلند، رومانی، برزیل، غذا و داروی اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، کانادا،

 ، سرالینی از طرح آزمایشگاهی و روش آماری مشاخص و اساتانداردی در مطالعاهگرفت

 خود استفاده نکرده و همین امر موجب شده است صرفا به برخی نتاایج تصاادفی دسات

 .(Arjo, 2013) یابد که از نظر علمی فاقد ارزش است
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 دشاا یلاای کااه گفتااهالدبااه های الزم های غااذا و دارو پااس از بررساایتمااامی سااازمان

شاار از انت مقاله وی را غیرقابل استناد دانساتند. مجلاه منتشار کنناده مقالاه نیاز پاس

سااتناد ا( دانسااته و غیرقاباال Retractedها ایاان مقالااه را مااردود )نتااایج ایاان بررساای

-واسااپراگی هااارلن»اعااالم کاارد. مشااکل اصاالی مطالعااه ساارالینی اسااتفاده از نااژاد 

ا باا شاوند باه ویاژه آنکاه صارفن مباتال میبود که به طاور طبیعای باه سارطا« داولی

 آزمایش روی دو دسته ده تایی نتیجه گرفته شده بود.
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 سرطان در آرژانتین

در جااای دیگااری تااالش شااده اساات علاات افاازایش آمااار ساارطان در پااانزده سااال 

گذشته در آرژانتین باه کشات محصاوالت تراریختاه در ایان کشاور نسابت داده شاود 

باه هایچ مطالعاه ای در ایان بااره اساتناد شاده باشاد. ایان  ( بادون اینکاه52)صفحه 

در حااالی اساات کااه در بساایاری کشااورهای جهااان چنااین افزایشاای قاباال مشاااهده 

اساات کااه در واقااع ماای توانااد حاصاال پیشاارفت علاام پزشااکی در تشااخیص ساارطان 

باشاد و ناه افازایش واقعای اباتال بااه سارطان! و اینکاه صارفا آماار افازایش ساارطان و 

ت محصاوالت تراریختاه در یاک کشاور خااص در کناار هام قارار گیارد و افزایش کش

اسااتنتاج شااود از نظاار علماای اسااتدالل قاباال  هاااآناز آن رابطااه سااببیت میااان 

پذیرشاای نیساات. باارای نمونااه مطاااب  آمارهااای سااازمان خااوار و بااار جهااانی تولیااد 

اباار بااه طااور تقریباای بااه دو بر 2011تااا  2003های پرتقااال در آرژانتااین طاای سااال

زمااان آمااار ساارطان نیااز ساایر و هاام (FAO STAT, 2018) افاازایش یافتااه اساات

تاوان سارطان را باه کشات پرتقاال در آرژانتاین نسابت افزایشی داشته اسات. آیاا می

هااای ماارگ و میاار ناشاای از بیماری 2007تااا  1997های همعنااین بااین سااالداد؟ 

 American Heart)درصااد کاااهش داشااته اساات 28قلباای عروقاای در امریکااا 

Association News, 2015). زماااان کشااات محصاااوالت تراریختاااه نیاااز در هم

 . (ISAAA, 2017) همین مدت افزایش قابل توجه یافت
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های قلبی را به افزایش کشت محصوالت توان کاهش فوت ناشی از بیماریآیا می

دوبای تراریخته در امریکا نسبت داد؟ به طور خاص درباره نرخ سرطان در استان کور

آیرس مد ناخالص پس از بوینسآمیلیارد دالر در 35شهر با حدود  آرژانتین باید گفت این

های صنایع غذایی ترین شرکتدومین پایتخت اقتصادی آرژانتین است و برخی از بزرگ

جهان در این شهر قرار دارند. این شهر همعنین از جمله مراکز اصلی تولیدات کشاورزی 

ر آرژانتین است. اگرچه نرخ سرطان ارائه شده برای این منطقه به هیچ و دامی و لبنیات د

مرجع رسمی و منبع معتبری مستند نیست اما بر فرض پذیرش بیشتر بودن نرخ سرطان 

در این شهر نسبت دادن این امر به کشت سویای تراریخته که تنها یکی از صدها ویژگی 

آنکه کشت محصوالت تراریخته از  به ویژه ، صرفا یک ادعا است؛خاص این شهر است

در آرژانتین آغاز شده و به مرور افزایش یافته است حال آنکه موضوع گزارش  2003سال 

مورد ادعا درباره آمار سرطان در استان کوردوبا افزایش نرخ سرطان در این استان نبوده 

بر فرض ضمن اینکه  رطان در این استان اشاره شده است؛است و صرفا به نرخ شیوع س

نسبت داده شده است عوامل شیوع سرطان با  2004پذیرش چنین آماری که به سال 
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توجه به لزوم وجود فاصله میان عوامل سرطان و بروز بیماری به پیش از زمان کشت 

 گردد.محصوالت تراریخته در این استان باز می

توان باه یاز جمله م ؛افزایش سرطان در دو دهه گذشته عوامل متعددی داشته است

یماناده تغییر سبک زندگی و شیوه تغذیه از آلودگی هوا گرفته تا مواد غاذایی چارب، باق

نای، رویه و بایش از حاد از ماواد افزودسموم و کودهای شیمیایی کشاورزی، استفاده بی

د از موا زای طبیعی مانند سوالنین، آکرالمید و افالتوکسین در بسیاریوجود مواد سرطان

 . زمینی، نان و حتی محصوالت ارگانیک و...ف خانوار مانند سیبغذایی پرمصر

 تردید در ماده بی.تی مورد استفاده در ارقام مقاوم به آفت

هان ید گیابی.تی مورد استفاده در تول»ادعا شده است پروتئین  در بخشی از این کتاب

 «رودینم تراریخته برای سالمتی انسان مضر است و در دستگاه گوارش انسان از بین

 .(51)صفحه 

به دلیل اسیدی بودن محایط معاده  پستانداران بدن در که است تی. یک پروتئین ضد آفت.بی

آن صرفا به عنوان یاک پاروتئین محساوب مای شاود و  هایو روده و همعنین عدم وجود گیرنده

 .اسات عاادی پاروتئین یاک شود برای انسانمی محسوب سم حشره یک برای آنعه .سمیت ندارد

هاای مجااز در کشااورزی ارگانیاک کشکش طبیعی به قدری است که جز  آفتسالمت این آفت

 ,Hammond & Koch)شناخته شده و به وفور در محصوالت ارگانیاک ماورد اساتفاده اسات 

2012; Hammond et al. 2013; Koch et al. 2015; Nester, 2002)جالاب اینکاه مقادار . 

در واحاد ساطح  مصارفی تایبی از کمتار شاود بسایاره تولید میمحصوالت تراریخت که در تیبی

شاود کاه می اساتفاده تیبی زنده باکتری است. همعنین در کشت ارگانیک از کارانارگانیک توسط

روشان شاده  متعادد میادانی تحقیقاات دهد و درکش بی.تی ادامه میتکثیر شده و به تولید آفت

 مازارع اطاراف در ساکن اشخاص بزاق در و وجود دارد یکمحصوالت ارگان آن در باقیمانده است که
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این در حالی است که در مورد برنج تراریختاه مقااوم . (Glare, 2000)است  شده یافت هم ارگانیک

بناابراین باا  ؛شودتولید نمی برنج دانه در تی.بی اند، پروتئینبه آفت که دانشمندان ایرانی تولید کرده

یعی، این پروتئین ابدا در بخاش خاوراکی محصاول وجاود نادارد. وجود سالمت این آفت کش طب

 و تحقیقاات علاوم، زیستی که به دستور وزیار ایمنی وزارتی های مورد تییید کمیتهمطاب  آزمایش

تشکیل شد نیز میان داناه بارنج تراریختاه ایرانای و بارنج  1381در سال  کشاورزی و وزیر فناوری

 کاه اسات شاده مهندسای نحاوی به برنج زیرا این برقرار است؛ همانی کاملوالد این طارم موالیی

این رقم اصاالح شاده ایرانای . شود تولید ساقه و برگ یعنی آن سبز بافت در تنها شده یاد پروتئین

 1های ایمنی زیستی و اخذ مجوز را طی کرده است.مراحل آزمون

 2پااروتئین بی.تاای از یااک باااکتری خاااکزی بااه نااام باساایلوس تورینجنساایس

 توساط یاک دانشامند ژاپنای کشاف شاد 1901شود. این باکتری در ساال گرفته می

(Roh et al., 2007) کشااف  1911. پااس از آن ارنسات برلیناار دانشامند آلمااانی در

                                                
های علمی ژنتیک، بیوتکنولوژی و ایمنری . در گزارش بررسی رهاسازی برنج تراریخته طارم موالیی مقاوم به آفات )انجمن1

نسل انجام شده و پایداری کامل و عدم اختالف با رقم والد  12( آمده است: آزمایش این رقم طی 1384زیستی، مردادماه 

دهد ولی در بذر های محلول برگ را تشکیل میدرصد پروتئین 1/0حدود  Cry1Ab( پروتئین ۹ا بات شده است. )صفحه 

زیستی )بنابر  ایمنی( وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس وقت کمیته ملی 8شود ]وجود ندارد[. )صفحه بیان نمی

اهد نسبت به تشکیل کمیته خواز وزیر کشاورزی می 12/08/1380مورخ  /8730حکم ریاست جمهوری( طی نامه شماره 

مؤسسه تحقیقات  21/11/1381مورخ  /5536وزارتی ایمنی زیستی اقدام شود. وزیر کشاورزی بر اساس بخشنامه شماره 

کند. این کمیته پس از ارزیابی ایمنی بیوتکنولوژی کشاورزی را به تشکیل این کمیته و صدور مجوزهای مربوطه مأمور می

 (11رساند. )صفحه صدور مجوز کشت آن به تصویب می 03/02/1384جلسه مورخ زیستی برنج تراریخته در 

2. Bacillus thuringiensis (Bt) 
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 در کاارم ابریشاام اساات 1کاارد کااه باااکتری بی.تاای عاماال بیماااری کشاانده فالشااری

(Berliner, 1911) اسااتفاده از . پااس از ایاان کشااف بااود کااه دانشاامندان بااه فکاار

کش باااکتری مااذکور در کنتاارل آفااات بیاادی افتادنااد. اولااین تولیااد تجاااری آفاات

صاورت گرفات. بعادها تومااس  2در فرانساه باا ناام تجااری اساپورین 1938بی.تی در 

کشاای ایاان باااکتری مربااوط بااه نااوعی پاای باارد کااه خاصاایت آفت 1956در  3آنگااوس

کاه بااکتری بی.تای در شارایط اسات  5باا ناام دلتاا اندوتوکساین 4پروتئین کریساتالی

گری باااال و ایمناای آن کنااد. ایاان پااروتئین بااه دلیاال انتخااابخاصاای آن را تولیااد می

باارای محاایط زیساات، بااه ساارعت بااه عنااوان جااایگزین مطماائن سااموم شاایمیایی 

 مصاانوعی باارای کنتاارل آفااات در کشاااورزی و جنگلااداری و یااا در خانااه مطاارح شااد

(Roh et al., 2007).گونااه سااروتیپ و صاادها زیر 60تاای تااا کنااون . از باااکتری بی

تای در آفات کاش هاا را  شناخته شاده اسات. دو ماورد از پراساتفاده تارین اناواع بای

( کااه طیااف وساایعی از آفااات پروانااه ای را از Btkگونااه کوراسااتاکی )ماای تااوان زیر

( دانسات کاه پشاه و مگاس سایاه را از Btiبین مای بارد و زیار گوناه ایزرائلنسایس )

 .(Nester, 2002) بین می برد

کش طبیعی مورد استفاده بوده اسات به عنوان یک آفت 1920باکتری بی.تی از دهه 

رود. های مجاز در کشاورزی ارگانیک باه کاار مایکشو هم اکنون به عنوان یکی از آفت

                                                
1. Flacherie  

2. Sporeine 

3. Thomas Angus 

4. Crystal proteins (Cry proteins) 

5. Delta endotoxin 
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آگاهی از عملکرد پروتئین بی.تی در مقابله با آفت در درک ایمنی آن برای سالمت انسان 

گاوارش دساتگاه دارای اهمیت است. این پروتئین پس از وارد شدن باه  و محیط زیست

وسایله ه حال شاده و ساپس با ،حشرات هدف که دارای سطوح اسایدی پاایین اسات

شادن باه نقااط معاین در شود. پروتئین بی.تی پاس از فعالهای گوارش فعال میآنزیم

افاذی در گیری منشاود. ایان امار موجاب شاکلهای گوارش حشرات متصال میسلول

های شاود. سالولهای گوارشی حشره شده و به مارگ سالول و حشاره منجار میسلول

گوارش انسان و دیگر پستانداران ساختار کامال متفاوتی از حشرات داشاته و فاقاد نقااط 

را نادارد. همعناین  هاآنپذیرنده پروتئین بی.تی بوده و به همین دلیل قابلیت اتصال به 

تواند در آن حل و فعاال شاود. یدی بوده و پروتئین بی.تی نمیگوارش انسان بسیاری اس

کش بی.تی در امریکا باه ثبات رساید. ساازمان محایط اولین فرمول آفت 1970در دهه 

زیست امریکا پس از مطالعات ایمنی زیستی اعالم کرد پاروتئین بی.تای بارای انساان و 

دیتی در میزان اساتفاده دیگر حیوانات غیرهدف سمی نبوده و به همین دلیل هیچ محدو

از آن در محصوالت زراعی تعیین نکارد. همعناین اعاالم کارد محصاوالتی کاه باا ایان 

 1980اند بالفاصاله قابال برداشات و مصارف هساتند. در دهاه کش اساپری شادهآفت

دانشمندان موف  شدند با انتقال ژن مسئول بیان پروتئین دلتا اندوتوکساین در بااکتری 

 کش بی.تی را ایجاد کننادزراعی در این محصوالت امکان تولید آفتبی.تی به محصوالت 

(Betz et al., 2000)کش بی.تای و شناسای زیاادی دربااره آفاتکنون مطالعاات سم. تا

همعنین گیاهان تراریخته بی.تی صورت گرفتاه اسات. در آزمایشاات حیاوانی حتای در 

 ی مشااهده نشاده اساتدوزهای بسیار باال هایچ آثاار ساوئی از مصارف پاروتئین بی.تا

(Hammond & Koch 2012; Hammond et al., 2013; Koch et al., 2015; ). 
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 انحصار و سلطه بر غذا و بذر و سم

ر شرکت قرار درصد بازار بذر جهان در اختیار چها 40مؤلفان محترم با این استدالل که 

ر دخته ای تراریاند که بازار بذر جهان رقابتی نیست و کشت بذرهدارد نتیجه گرفته

ظر خود های تولید بذر نامریکا نیز به دلیل این است که در چنین بازار انحصاری شرکت

یی همعنین ادعا شده است در کشورها ؛(59)صفحه  کنندرا به کشاورزان تحمیل می

ذر هیه بتو  ندارندمانند اسپانیا و افریقای جنوبی نیز کشاورزان قدرت انتخاب بذر 

ه اریختقریبا غیر ممکن است و تنها در کشورهایی که کشت بذرهای ترغیرتراریخته ت

امل . در ادامه ع(60)صفحه  شود کشاورزان به بذرهای دیگر دسترسی دارندمنع می

وری ها بر محصوالت مهندسی ژنتیک ثبت اختراعات مربوط به فناانحصار این شرکت

قیم به بذرهای تراریخته ع همعنین به تولید .(60)صفحه  تراریخته دانسته شده است

تیجه ن. در انتها (61)صفحه  ها اشاره شده استعنوان عامل دیگر انحصار این شرکت

ن ه کردهای چند ملیتی و مافیای بذر به این شکل با وابستگرفته شده است که شرکت

 . (61)صفحه  کشاورزان ضربات سنگینی به امنیت غذایی کشور وارد خواهد کرد

های حقوقی جهاان بنابر اصول حقوقی پذیرفته شده در تمام نظامگفت  در پاسخ باید

ینی و همعنین معاهدات مربوطه، مالکیت فکری دارای اعتبار سرزمینی است. اصل سرزم

ناد کاه ها تنها در کشاورهایی اعتباار داردر نظام ح  اختراع به این معنا است که پتنت

هاای ماورد شاند. هایچ یاک از فناوریمطاب  مقررات همان کشور در آنجا ثبت شاده با

باه  ر ایراناستفاده در تولید بذور تراریخته به نام مونسانتو یا هر کشور خارجی دیگری د

 ثبت نرسیده است و بنابراین حقوقی برای آنان مترتب نیست. 

حتای در صاورتی کاه چناین ماواردی در داخال کشاور ثبات شاده  از سوی دیگار

و بااا توجاه باه اینکااه اسات  بیساات ساال (پتناتع )مادت اعتباار ثباات اختارابودناد، 



 تراریخته در آینه حقیقت  / 48

 

هااای مااورد اسااتفاده در بیساات سااال از از زمااان ثباات )پتناات( بساایاری از فناوری

ر کاااربرد زیاادی دارنااد، گذشااته تولیاد بااذرهای تجااری تراریختااه کاه در حااال حاضا

بارای نموناه  باطال شاده و دیگار جاای نگرانای نیسات؛هاا در نتیجاه پتنات آن است؛

هااایی ه در ارقااام تراریختااه ایراناای مااورد اسااتفاده بااوده اساات در پتنتژن کاارای کاا

همعناین پتنتای کاه  1ساال پایش ماورد اساتفاده باوده اسات. 30متعل  به بایش از 

در  US5625136در باارنج تراریختااه ایراناای مااورد اسااتفاده بااوده اساات بااه شااماره 

ن در ساال در امریکاا باه ثبات رسایده اسات کاه بار ایان اسااس اعتباار آ 1991سال 

 . (USPTO, 1991) منقضی شده است 2011

از طاارف دیگاار ایاان تصااور کااه مهندساای ژنتیااک محصااوالت کشاااورزی باارای 

های تولیااد بااذر بااه کااار تولیااد بااذرهای عقاایم )فناااوری ترمیناااتور( از سااوی شاارکت

شود کامال غلاط اسات. فنااوری ترمینااتور هایچ گااه باه صاورت تجااری در گرفته می

مقیاااس آزمایشااگاهی  ه موجااود در بااازار بااه کااار نرفتااه و صاارفا دربااذرهای تراریختاا

اماا  2؛اگرچاه یاک ثبات اختاراع در ایان بااره وجاود دارد بناابراین مطرح باوده اسات؛

. حقیقاات آن (Kloppenburg, 2005) ایاان اختااراع هرگااز تجاااری سااازی نشااد

اسات کااه قابلیاات یااک کشاات مربااوط باه بااذرهای هیبریااد اساات کااه در بساایاری از 

هاایچ ارتباااطی ناادارد. در  هاااآنقااام کشاااورزی مصااداق دارد و بااه تراریختااه بااودن ار

مااورد بااذر گیاهااانی ماننااد باارنج کااه خودگشاان هسااتند نیااز هاایچ نیااازی بااه خریااد 

                                                
1. See e.g. EP, A process for the incorporation of foreign DNA into the genome of dicotyledonous 

plants; Agrobacterium tumefaciens bacteria and a process for the production thereof, EP 0120516 A2, 
Priority date Feb 24, 1983. 

2. US Patent 5,723,765, 1998. 
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ساااالنه بااذر از شاارکت تولیااد کننااده وجااود ناادارد و زارعااین بااا آزادی ماای تواننااد 

اخات هرگوناه رویاالتی بهترین خوشه های خاود را بارای باذر ساال آتای و بادون پرد

 .یا وجه دیگری مورد استفاده قرار دهند

ه درصااد خااوراک دام و طیااور )ذرت و کنجالاا 80بااا توجااه بااه اینکااه باایش از 

های درصااد روغاان نباااتی مااا )سااویا، کلاازا و ذرت( از کشااور 90سااویا( و باایش از 

آمریکااا، برزیاال و آرژانتااین وارد ماای شااود، در نتیجااه در حااال حاضاار هاام 

ا باا ماکشورمان در ایان زمیناه وابساته اسات. آنعاه اماروز پژوهشاگران  متاسفانه

 اتکا به فرهنا  ماا مای تاوانیم مقاام معظام رهباری در صادد تحقا  آن هساتند

ایاان محصااوالت در  «تولیااد ملاای»محصااوالت تراریختااه نیساات بلکااه  «واردات»

می تاا کناون باا مناع تولیاد باو 83 اگرچاه متاسافانه از ساال ؛داخل کشور اسات

میلیاااارد دالر رسااایده اسااات. اکناااون  5اریختاااه واردات آن تاااا سااااالنه تر

سااس اپژوهشگران ما قادرناد مراحال توساعه و تولیاد محصاوالت تراریختاه را بار 

د طای کنناد و در کشاور و حتای در خاارج باه ناام خاو به طور کامل صنعت بومی

ا محصااوالت تراریختااه تنهااا زمینااه ر «تولیااد ملاای»هااا بااا ثباات کننااد. مخالفت

بنااابراین  ه فااراهم کاارده اساات؛جهاات وابسااتگی کشااورمان بااه کشااورهای بیگاناا

ختاراع اکشور در فناوری تولیاد باذر تراریختاه کاامال خودکفاا باوده و نظاام ثبات 

 کند. نیز هیچ مانعی برای تولید بذرهای بومی ایجاد نمی

رزان کشاور عاالوه بار کشااو»اناد کاه مؤلفان محترم در جای دیگاری مطارح کرده

یان امین بذر این محصوالت در تیمین سم برای از بین بردن آفات کشات ابستگی در تیو

یایی های چند ملیتی مافها خواهند بود و این شرکتمحصوالت نیز وابسته به این شرکت

 توانند با داشتن ح  انحصاار تایمین باذر و سام، کشااورزی کشاور را تحاتدر واقع می

 «مدیریت خود قرار دهند!
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یختااه یااک نااوع کااش مخصااوص محصااوالت ترارلفااان از سااموم آفااتمقصااود مؤ

سااال از کاااربرد آن  50 نزدیااک بااهکااش بااا عنااوان گالیفوساایت اساات کااه علااف

و از همااین رو ثباات اختراعاای درباااره آن  (Duke and Powles, 2008)گااذرد می

های باه هماین دلیال تولیدکننادگان زیاادی در جهاان از جملاه شارکت ؛وجود نادارد

 کننااد. ادعااای ایجاااد وابسااتگی بااهداخلاای ایاان علااف کااش را تولیااد می پتروشاایمی

های خااارجی تولیدکننااده ایاان علااف کااش در صااورت کشاات گیاهااان شاارکت

ماه تراریخته مقااوم باه آن دسات کام در ماورد کشاور ماا صاادق نباوده و صارفا ترج

هااای اینترنتاای تناادرو اساات کااه علیااه مهندساای ژنتیااک و مطالااب برخاای پایگاه

 کنند.راریخته فعالیت میمحصوالت ت

 آسیب به صادرات

ر ددر جای دیگری از کتااب ادعاا شاده اسات باه دلیال تحاریم محصاوالت تراریختاه 

ب بسیاری از کشورهای جهاان کشات ایان محصاوالت، باه باازار صاادراتی کشاور آسای

سات اها نیاز مطارح شاده . هماین ادعاا در برخای رساانه(66)صفحه  وارد خواهد کرد

بسااایاری کشاااورها و  کشاااور، در تراریختاااه شااات محصاااوالتکاااه در صاااورت ک

 محصاااوالت تولیدکنناااد کشاااورهای لیسااات در را ایاااران المللااایبین هایساااازمان

 محصاااوالت صااادرات آن نتیجااه در کااه داد خواهناااد قاارار تراریختااه کشاااورزی

 راماا در کشااور اصاالی هااایمزیت از یکاای واقااع در نع مواجااه شااده وابااا ماا کشاااورزی

ایاان ادعااا ناشاای از تصااور  .گیااردمی قاارار مخاااطره معاارض در صااادرات و تولیااد

ممنوعیاات واردات و مصاارف محصااوالت تراریختااه در کشااورهایی چااون کشااورهای 

 های قبل بطالن آن روشن شد.عضو اتحادیه اروپا است که در بخش
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 (20۱2-۱3) کنندهصادر یکشورها کیبه تفک ی موجود در بازار جهانی ایسو: 3نمودار

 

 
 OEC, 2018نبع : م

 

 و داشتن واسطه به تراریخته محصوالت تولیدکننده کشورهایاین در حالی است که 

تولیاد ایان  ؛ بلکه با گذشات زمااناندنه تنها دچار مشکل نشده فناوری این کارگیری به

کشورها در محصوالت مهم کشاورزی مانند سویا، ذرت، کلزا و پنبه افازایش یافتاه و باه 

تاوان به طاوری کاه مای ؛ن اصلی این محصوالت در جهان تبدیل شده اندتیمین کنندگا
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. گفت امنیت غذایی جهان تا حد قابل توجهی در دست این کشاورها قارار گرفتاه اسات

آمده است، کشاورهای امریکاا، برزیال و آرژانتاین باا تولیاد  باالهمان طور که در شکل 

درصاد باازار جهاانی ایان  90از  درصد تولید و بیش 83سویای تراریخته موف  شده اند 

 محصول را در اختیار بگیرند.

 
 سود خالص ناشی از کشت سویای تراریخته   -2جدول 

 (1996-2۰16)در آرژانتین 

سود خالص در اثر  فصل

کاهش قیمت )میلیون 

 دالر(

سود خالص در اثر 

افزایش سطح زیر 

 کشت )میلیون دالر(

سود خالص کلی 

 200.21 192.81 7.4 97/۱996 )میلیون دالر(

98/۱997 35.12 481.99 517.11 

99/۱998 96.00 553.86 649.86 

2000/۱999 132.80 803.96 936.76 

0۱/2000 180 1089.38 1269.38 

02/200۱ 218.5 1641.7 1086.20 

03/2002 248.92 2627.95 2876.87 

04/2003 264.6 2843.92 3108.52 

05/2004 281.16 3640.17 3921.33 

06/2005 304.00 4098.36 4402.36 

07/2006 316.80 5936.92 6253.72 

08/2007 332.00 10348.3 10680.23 

09/2008 340.00 6796.42 7136.42 

۱0/2009 363.64 9105.46 9469.10 

۱۱/20۱0 374.00 11756.02 12130.2 

۱2/20۱۱ 376.00 9824.68 10200.68 

۱3/20۱2 382.40 10408.13 10790.53 
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۱4/20۱3 408.76 12686.35 1395.11 

۱5/20۱4 410.00 9646.44 10056.44 

۱6/20۱5 414.00 8386.42 8800.42 

جمع کل 

(20۱5-

۱996) 

5486.10 112869.17 118335.27 

 

سااله آثاار کشات ساویای تراریختاه در برای نمونه بر اساس گازارش مطالعاه بیست

در این مدت موجب افزایش توسعه سطح زیر کشات از آرژانتین، کشت سویای تراریخته 

 20همعنین صرفه جاویی  شد؛ 2015درصد در سال  9.4به  1997درصد در سال  3.5

هاای دالر در هکتار را در هزینه های کشت شامل مصرف کمتار ساموم، کااهش هزیناه

نه کارگر و حذف یا کاهش نیاز به شخم زنی به دنبال داشته است. این صرفه جویی سااال

میلیون دالر برای این صنعت در آرژانتاین ساودآوری داشاته اسات؛ ضامن اینکاه  400

افزایش سرعت رشد سطح زیر کشت سویا در اثار کشات محصاوالت تراریختاه موجاب 

 1.(Trigo, 2016) ساالنه ده میلیارد دالر سودآوری بیشتر شده است

 
میزان کشت سویا در صورت عدم  بینیمقایسه میزان کشت سویای تراریخته با پیش -2نمودار 

 (میلیون هکتار)استفاده از فناوری تراریخته 

                                                
1. see: Eduardo J. Trigo (2016). ‘Twenty Years of Genetically Modified Crops in Argentine Agriculture’. 

ArgenBio (Argantine Council for Information and Development of Biotechnology), November 2016. 
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ری و باشاگاه دارنادگان ایان فنااو باه دورباا وجمهوری اسالمی ایران نیز امید است 

کننادگان کشورها از تولیدکننادگان و تایمین این مانند ،تولیدکننده محصوالت تراریخته

 ناوانع به ایران نام گرفتن قرار. به طور حتم شودعمده محصوالت استراتژیک کشاورزی 

 یاا ایهساته کشورهای مانند باشگاه) ژنتیک مهندسی فناوری صاحب کشورهای از یکی

د و موجب رون  تولید و صادرات محصاوالت کشااورزی خواها ملی افتخاری...( و فضایی

 اسات و تراریخته ترین تولیدکننده محصوالتنمونه ایاالت متحده امریکا بزرگ بود. برای

باه  با توجه ه عالوهب ؛کندخود را به اغلب کشورهای جهان صادر می کشاورزی محصوالت

هاای هاای ناو و روششرایط اقلیمی کشور تامین امنیت غذایی بدون استفاده از فناوری

بت به ویژه آنکه مهندسی ژنتیاک نسا ژه مهندسی ژنتیک امکان پذیر نیست؛علمی به وی

شمند ای بسیار هدفمند و هوای اصالح مانند اصالح نژاد کالسیک و هستههبه سایر روش

 بینی و کنترل است.کند و بر خالف دو روش دیگر نتایج آن قابل پیشعمل می
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 اندآنچه مؤلفان به آن نپرداخته

ین ترین و مؤثرترجریانی که در برابر پیشرفت مهندسی ژنتیک به عنوان یکی از مهم

ر این داسته اند، شامل عواملی است که ناخوکشور به مقابله برخواسته های نو درفناوری

ه بکنند. اشخاص به طور عمده به دلیل عدم تخصص و عدم توجه طرح نقش ایفا می

می و نظرات کارشناسی مجامع علمی و رسمی و منزوی بودن این جریان در جامعه عل

تاب شوند. مؤلفان محترم کیهراسی گرفتار مفناورینشگاهی در دام جریان زیستدا

جه بر این تو عالوه ؛نیز از این جمله هستند «پایدار توسعه آینه در تراریخته محصوالت»

تاوای عی، فبه مواردی چون اسناد و قوانین باالدستی درباره مهندسی ژنتیک ارقام زرا

و  رکشو مقام معظم رهبری و مراجع عالیقدر، سابقه واردات و مصرف این محصوالت در

 کند.یانگیزه و روابط جریان مقابله با مهندسی ژنتیک به روشن شدن مسئله کمک م

 عالیقدر فتاوای مقام معظم رهبری و مراجع 

 شدهح های مطرمراجع تقلید همواره با در نظر گرفتن قاعده اباحه و اصل جواز به پرسش

از آن را مج درباره مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریخته توجه کرده و به اجماع

م به اند. توضیح اینکه پرسش شرعی از محصوالت تراریخته در دو سطح اقدادانسته

تواند مورد نفسه و تولید و مصرف آن به لحاظ عوارض جانبی میمهندسی ژنتیک فی

 ز سویافناوری هراسی و های جریان زیستتوجه فقیه قرار گیرد. با اینکه در رسانه

 شود اجماع مراجع عظام تقلیدهندسی ژنتیک مطرح میبرخی اشخاص شبهه حرمت م

اره اهلل العظمی مکارم شیرازی در این بحاکی از جواز این عمل است. حضرت آیت

 فرماید: می

 کار این گویندمی و کنندمی رویزیاده ژن در کاریدست به نسبت خود تعبیر در برخی»

 در زدن قلمه مانند کار این هک این حال است، انسان سوی از آفرینش و سازیشبیه
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پایگاه ) «ندارد نیز اشکالی هیچ است، خداوند قدرت نشانه که این بر افزون و است کشاورزی

  .(1386اهلل العظمی مکارم شیرازی، رسانی دفتر آیتاطالع

سطح دیگر، مربوط به عوارض ادعایی درباره مصرف محصوالت تراریخته است. در این 

شود و های مجامع علمی و رسمی به عنوان قول اهل خبره توجه میسطح نیز به گزارش

ی علام و فنااوری وجاود هااز این طری  مسئله اختالف نظرهایی که در بسیاری از حوزه

بر تشخیص ندادن ضرر در اینگوناه  های دال. باید دانست حجم گزارششوددارد حل می

کارشناساان متعادد داخلای و و مجامع رسمی و مراکز علمی معتبار محصوالت از سوی 

دال بر ضارر داشاتن ایان محصاوالت  ادعاییخارجی، قابل مقایسه با میزان اندک منابع 

کارشناساان المللای و صدها مقاله علمی معتبر، مراجع رسمی ملای و بینو چون  1نیست

ایان اماار از نظاار انااد، ایاان محصاوالت نظاار دادهسااالمت باه فناوری کشاااورزی زیسات

 2.کندکفایت میشناسی موضوع

از مقام معظم رهبری و دو تان از دیگار مراجاع  1395خرداد  8در استفتایی که در 

عظام تقلید درباره مهندسی ژنتیک گیاهان زراعای صاورت گرفات، ایشاان باه صاراحت 

در حالی که برخی صرفا با هماین  ؛های مختلف را بالاشکال دانستندانتقال ژن بین گونه

                                                
 سرالمت. تولید و مصرف محصوالت تراریخته در بیست سال گذشته فرصت تحقیقات جامعی را راجر  بره 1

هم آورده است که صدها تحقیق علمی منتشر شده در مجالت مصرف انسانی و دامی این محصوالت فرا

معتبر جهان در همین راستا انجام شده و چند متاآنالیز درباره این تحقیقات سالمت این محصوالت را تأیید 

 کرده است.  برای نمونه ر.ک:
Wilhelm Klümper, Matin Qaim, 'A Meta-Analysis of the Impacts of Genetically Modified Crops', PLoS 

One. 2014; 9(11): e111629. at <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4218791>. 
. به بیان فقهی، از نظر عقالیی، کاشفیت نوعیه نظر اکثریت کارشناسان یک فن از واق  نسبت به اقلیت، قویتر 2

 ز نگاه عقال مقدم است.است و در مقام تعارض بین دو کاشف، کاشفی که اقوی باشد ا
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و پاساخ مقاام معظام  اساتفتا ماتندانناد. یخته را نامطلوب میاستدالل محصوالت ترار

 خوانید:اهلل سیستانی و مکارم شیرازی را در ادامه میرهبری و حضرت آیت

 بارای هتراریختا یاا شده ژنتیکی اصالح گیاهان ایجاد و زراعی گیاهان به ژن انتقال -1

  دارد؟ حکمی چه گیاه در مطلوبی صفت ایجاد

 گیاهی بیماری یا و آفت حشره به مقاومت یا خشکی و شوری به ومتمقا ژن مثال برای

 . شود ایجاد مقاوم زراعی گیاه و شده منتقل گندم مانند زراعی گیاه به خاصی

 د؟دار حکمی چه شود، منتقل هدف گیاه به و شده گرفته گیاهی از مطلوب ژن اگر -2

 رفتاهگ انساان و حیاوان چ،قار باکتری، مثالً گیاه از غیر موجودی از مطلوب ژن اگر

 حارام حیاوان از مطلوب ژن اگر دارد؟ حکمی چه شود، منتقل هدف گیاه به و شود

  دارد؟ حکمی چه شود، منتقل هدف گیاه به و شود گرفته گوشت

 1«.ندارد اشکالی نفسه فی شده ذکر موارد در مذکور عمل»: رهبری معظم مقام پاسخ

 «.ندارد اشکال خود خودی به» :سیستانیالعظمی  اهللآیت حضرت پاسخ

 :2شیرازی مکارماهلل العظمی آیت حضرت پاسخ

 .اردند مانعی باشد، نداشته بدن برای مهمی ضرر محصوالت آن از استفاده چنانعه -1

 انحیاو یاا گیااه آن از اساتفاده شود، گوشتحالل حیوان یا گیاه بدن جز  چنانعه -2

 .ندارد مانعی باشد نداشته سانان برای توجهی قابل ضرر اگر گوشتحالل

                                                
)موضوع:  e69930b35b52f8b4b132552a9dd9b334مقام معظم رهبری، شماره استفتاء:  استفتائات. دفتر 1

 ها، صید وذبح(ها وآشامیدناخوردنا

 ۹503070174اهلل العظمی مکارم شیرازی، کد رهگیری: استفتائات آیت دفتر. 2
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 پزشاکی علاوم دانشاگاه رئایس دیادار العظمای مکاارم شایرازی دراهللحضرت آیات

ک ارقاام همراه نیز درباره نظراتی که علیاه مهندسای ژنتیا هیئت و تهران االعظماهللبقیه

 باه نسابت خاود تعبیار در برخای»شود فرمودناد: زراعی و محصوالت تراریخته ابراز می

 ساوی از آفرینش و سازیشبیه کار این گویندمی و کنندمی رویزیاده ژن در اریکدست

 کاه یانا بر افزون و است کشاورزی در زدن قلمه مانند کار این که این حال است، انسان

 «.ندارد نیز اشکالی هیچ است، خداوند قدرت نشانه

از  تلاف آنهای مخت تراریختاه و صاورت  دیگری درباره مصرف محصاوالدر استفتا

 مراجع عظام تقلید سؤاالت ذیل مطرح شده است:

 در ژنتیکای یافتاه تغییار محصاوالت مصارف و تولیاد روزافازون رشاد باه عنایت با

 :یندفرما اعالم زیر سؤاالت به راجع را له معظم نظر است خواهشمند مختلف، کشورهای

 هاایدانه بزیجات،س) خوراکی صورت به ژنتیکی یافته تغییر محصوالت از استفاده  -1

 از مساتقیم طاور باه که( آن هایفرآورده و گوشت لبنی، محصوالت و شیر روغنی،

 چه شود،می استفاده( تغییریافته هایژن واجد سلول) ژنتیکی تغییریافته محصوالت

 دارد؟ حکمی

 ورطا به محصول افزایش که ژنتیکی تغییریافته موجودات و محصوالت از استفاده  -2 

 ،سابزیجات) مصرفی بخش از جدا محلی در و ژنتیکی تغییرات از متاثر مغیرمستقی

 انعنو به] است،( آن هایفرآورده و گوشت لبنی، محصوالت و شیر روغنی، هایدانه

 و دارد بهتاری و تارمقااوم هاایریشاه یاا هاابرگ ژنتیکی تغییر با که گیاهی مثال

 دارد؟ حکمی چه[ آن مانند و است دانه آن محصول

 گیااهی یژنتیک تغییریافته محصوالت از که هاییدام... و شیر یا گوشت از استفاده  -3 

 دارد؟ حکمی چه کنند،می مصرف( ژنتیکی تغییریافته... و هادانه و علوفه)
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 چاه... و پنباه کتاان، مانناد خاوراکی غیار ژنتیکی یافته تغییر گیاهان از استفاده  -4 

 دارد؟ حکمی

 د در ادامه آمده است:پاسخ مراجع عظام تقلی

 لاشاکا نفساه فای استفاده مذکور هایصورت تمامی در» :ایخامنه العظمی اهلل آیت

 .(28/7/89) «ندارد

 کاه فاوق گاناهساه سؤاالت پاسخ کلی، طور به» :گلپایگانی بطحایی العظمی اهلل آیت

 هیاهت لحال محصوالت از هاآن اولیه مواد گاه هر که است این دارند مطلب یک در ریشه

 فارض باا مااهوی حتای و شاکلی تغییرات و است بالمانع ،برسد مصرف به و باشد شده

 .(15/1/90) «کند نمی ایجاد هاآن بودن مباح در خللی مذکور،

 «اساات ماانع باال مااذکور ماوارد تماام در» :شاااهرودی حساینی العظمای اهلل آیات

(13/8/89). 

 اماا د؛نادار ماانعی گوشاتی غیر غذایی مواد از استفاده»: سیستانی العظمی اهلل آیت 

 اساس بر شرعی ذبح باید دوما و باشد شده گرفته گوشت حالل حیوان از اوال باید گوشت

 گوشات آن خاوردنا ت باشد شده انجام مسلمان ذابح بهدست اسالم مقدس شرع موازین

 .(2/8/89) «باشد جایز

 تایثیری حصاوالتم حکام در ساؤال مفاروض» :گلپایگاانی صاافی العظمی اهلل آیت

 .(9/8/89) «دارد را آن اصل حکم لذا گذارد،نمی

 ماانعی هااآن از اساتفاده شده گفته موارد تمام در» :گرگانی علوی العظمی اهلل آیت 

 .(12/8/89) «است بدن به معتنابه ضرر دارای که بدانید مگر ندارد

 نداشاته بادن ساالمتی بارای ضرری صورتیکه در»: شیرازی مکارم العظمی اهلل آیت

 .(24/7/89) «ندارد مانعی باال موارد از یک هیچ از استفاده اشد،ب
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 و هامم ضارر چنانعاه هاا فراورده این از استفاده»: اردبیلی موسوی العظمی اهلل آیت

 .(14/8/89) «ندارد مانعی باشند، نداشته کننده مصرف برای معتنابهی

 باتثا اینکاه مگار اسات جایز تمحصوال این تولید»: همدانی نوری العظمی اهلل آیت

 .(20/9/89) «باشد داشته دیگری فاسد تالی یا است مضر انسان سالمت برای شود

 بارای مهمای ضارر چنانعاه ساواالت مفروض در»: خراسانی وحید العظمی اهلل آیت

 رامحا اساتفاده باشاد داشاته مهمی ضرر اگر و است بالمانع استفاده باشد نداشته انسان

 .(8/6/89) «است

 پژوهشاگاه هایفعالیت به نسبت رهبری معظم مقام فعلی و قولی تیکیداتهمعنین 

 ساال ماهتیر 25 در رهبری معظم مقام. ابراز شده است تراریخته حیوانات تولید در رویان

 و ایماان علام،» ترکیب از درخشان اینتیجه این دستاوردها را خود بازدید ضمن 1386

اسات باه  یایان امار پاساخ .شدند مسیر این در توقف عدم خواستار و دانستند «تالش

شبهاتی که تحت عناوینی چون تعارض اصالح ژنتیک باا نظام طبیعای خلقات، بار هام 

 شود.میتکرار خوردن نظام احسن، ممنوعیت دخالت در خلقت و مانند آن 

 قوانین و اسناد باالدستی

منادی از کنون بار بهره تا 1379های قانونی مختلف از سال اسناد باالدستی و مقرره

بارای رفاع معضاالت ایان حاوزه تیکیاد و  فناوری کشااورزیزیساتو  مهندسی ژنتیک

 اند. نظارتی الزم را فراهم کرده حمایتی و هایچارچوب

 اساالمی جمهاوری بلندمدت و کلی هایسیاست از طبیعی منابع هایسیاست 4 بند

 تحقیقاات گساترش» به را دیگر وایق و دولت( 1379) رهبری معظم مقام ابالغی ایران

 حیاوانی و گیااهی هایگوناه اصاالح و ژنتیکی و محیطی زیست هایفناوری و کاربردی
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 نظاام و آماوزش تقویات و اطالعاتی هایپایگاه ایجاد و ایران محیطی شرایط با متناسب

 .است کرده مکلف «رسانی اطالع

 یفنااور (1389) یرهنگاف انقاالب یعال یشورا مصوب کشور، علمی جامع در نقشه

گذاری بار قرار داده و بر سارمایه کشور یفناور (اول سطح) الف یهاتیاولو دررا  یستیز

 فناوری تیکید دارد. این سند ملی دولات را مکلاف کارده اساتتولید محصول در زیست

 زا درصاد ساه کساباقدامات الزم را برای  یستیز یفناور در کشور گاهیجا تیتثبضمن 

 آن صورت دهد. ینجها بازار

فنااوری زیسات ملای ساندشورای عالی انقالب فرهنگی همعنین با تهیه و تصاویب 

 ( تکالیف قانونی ذیال را متوجاه دولات و مجلاس6/9/1386)( و راهبردهای آن 1384)

 شورای اسالمی دانسته است:

 یبارا ازیان ماورد یاهیاگ یساتیز یفناور دانش یریکارگبه و یابی(: دست7بند الف)

 یهاانهد برنج، گندم،: هدف اهانی)گ یراهبرد یهافراورده دیتول تیفیک بهبود و شیاافز

 .(یباغ و یاعلوفه ییدارو اهانیگ قند، چغندر ،یروغن

 اماهبرن در هدف گیاهان زمینه در زیستی فناوری کارگیریبه و یابیدست(: 6)بند ب

 احتمس به کشور در اریختتر گیاه 3 کار حداقل و کشت و دارویی گیاهان و مدت کوتاه

 .جهان در گیاهان قبیل این کشت زیر سطح درصد نیم حداقل

 .هختیترار واناتیح دیتول یفن دانش به یابی(: دست8بند ب)

 یکم ا هادف برابار دو میازان باه کشور زیستی هایفراورده تولید افزایش(: 3)بند ج

 .مدتمیان برنامه در محق 

 یتعاون و خصوصی هایشرکت فعالیت گسترش برای مالز هایزمینه ایجاد(: 5)بند ج

 .برنامه پایان تا واحد 30 حداقل تعداد به فناوریزیست
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 هارائا در فناوریزیسات کااربردی و تولیادی پژوهشی، هایفعالیت توسعه(: 6)بند ج

 .کشاورزی پزشکی و حوزه هایفراورده تولید و خدمات

 هاایفراورده تولیاد بارای فناوریساتزی داناش کارگیریباه و یابیدست (:7)بند ج

 ایان کل تولید درصد 2 میزان به فناوریبا زیست مرتبط انرژی و معدنی غذایی، صنعتی،

 .هافراورده

 رصادد 10 میزان به تراریخته محصوالت کاشت با غذایی امنیت تامین در خوداتکایی

 .1404 سال تا ایران هایزمین کشت زیر سطح

 وجوه سازیشفاف ضمن فناوری زیست ملی سند اجرای برای تدول :راهبردها 1 ماده

 معاین اعتبااری ردیاف یاک ذیال را الزم هایبودجاه سااله هر حوزه، این به تخصیصی

 .نمایدمی بینیپیش فناوری و پژوهش آموزش، عالی شورای پیشنهاد براساس

 بطذیار هایدساتگاه و فنااوری و پاژوهش آماوزش، عاالی شورای :راهبردها 7 ماده

 آماادگی، کساب جهات در هافرصت از سریع استفاده برای نگریآینده با موظف هستند

 اخالد شاده تولید فناوریزیست محصوالت ورود برای را الزم هایتیییدیه استانداردها و

  .نمایند فراهم المللیبین و ایمنطقه ملی، به بازارهای کشور

 کارده مکلاف را دولات (1388) انایر اسالمی جمهوری زیستی ایمنی قانون 2 ماده

 از ساتفادها و... صاادرات، رهاساازی، تولید،] امور این انجام برای را الزم تمهیدات» است

 «.آورد فراهم غیردولتی هایبخش طری  از[ محصوالت تراریخته

با وجود اینکه قوانین و اسناد فوق که با مشارکت ماؤثر مجاامع علمای و دانشاگاهی 

های علمی زراعت، بیوتکنولوژی، ایمنی زیستی و ژنتیک، در طاول نکشور از جمله انجم

از بیست سال گذشته همگی بر استفاده از این فناوری و تولید محصوالت زراعی حاصال 

های قانونی عمل نشده است. باا وجاود کنون به این مقررهمهندسی ژنتیک تیکید دارند تا
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برنامه مشخصی این قوانین و اسناد  برای اجرایی کردن 1394سال در این، دولت محترم 

 ششم برنامه الیحه های فوق، درها و مقررهراستای اجرای سیاستهمعنین در  ارائه کرد؛

 ذیال «فنااوری و علام بخاش اساسای اقدامات و هاسیاست راهبردها،» بخش در توسعه

 یستیز سموم و زیستی کودهای انبوه سازیتجاری و تولید»لزوم  «اساسی اقدام» عنوان

 .استرا در طول برنامه مقرر کرده  «تراریخته پنبه و برنج اولویت با تراریخته محصوالت و

 موضع مجامع علمی و رسمی کشور

 در ایران هایپیشرفت افزایش با اخیر هایسال در طور که پیش از این گفته شدهمان

ایی که تا ج یافت شدت فناوری این علیه واقع خالف تبلیغات و فشارها فناوری،زیست

. (1395، الدینارجمند عین) برخی مهندسی ژنتیک را تغییر خل  خدا و حرام دانستند

کرد به  آغاز شد که جمهوری اسالمی ایران تالش 1394ای در سال رسانه فضاسازی این

یکا و دیگر امر که گذشته سال 15 در آنکه حال ؛باشگاه دارندگان این فناوری وارد شود

حصوالت را وارد میلیارد دالر ساالنه این م 5آن بودند و کشورمان تا  نندهتولیدککشورها 

 . شدنمی دیده نگرانی هیچکرد می

در این بین مجامع علمی و دانشگاهی کشور با اجماع در مقابل معدود کسانی که باه 

در کردناد دلیل مطرود بودن در جامعه علمی، خاود را کارشناساان مساتقل معرفای می

اگرچه برای مشاهده اجماع جامعه علمی کشور کافی  لف اعالم موضع کردند؛مقاطع مخت

حاصل چنین اجماعی بوده  هاآنبود به اسناد باالدستی مراجعه کرد که تدوین و تصویب 

مندی کشور از این فناوری تیکید و تکالیف قانونی بر توسعه و بهره هاآناست و در تمامی 

 بلندمادت و کلای هاییاسات. از جملاه بایاد باه سمتعدد نسبت به آن مقرر شده اسات

( و 1384فناوری )(، ساند ملاای زیساات3/11/1379 )مصااوب ایاران اسااالمی جمهاوری

( و قانون ملی ایمنای 1386عالی انقالب فرهنگی ) شورای راهبردهای اجرایی آن مصوب
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عناین هم اناد؛والت تراریخته را تکلیاف کردهتولید محصاشاره کرد که ( 2زیستی )ماده 

وزرای ساب  بهداشت، جناب آقاای دکتار لنکرانای و دکتار پزشاکیان و مراجاع رسامی 

وری ریاسات امعاونات علمای و فنا فناوری زیست توسعه ستادهمعون وزارت بهداشت، 

 ایمنای ملای مرجاع وزارت کشااورزی، تارویج و آماوزش تحقیقاات، سازمان ،جمهوری

 بیوتکنولاوژی گاهپژوهشا وری،افنا زیسات و ژنتیاک مهندسای ملای پژوهشگاه زیستی،

های علمی کشور همواره با رد شایعات بر ساالمت ایان فنااوری انجمن و ایران کشاورزی

 .اندتیکید کرده

هاای علمای مارتبط باا بیوتکنولاوژی، ژنتیاک و کشااورزی و به طور خااص، انجمن

ع هایی موضاهای برجسته دانشگاهی کشور در این حوزه بارها باا امضاای ناماهشخصیت

اند کاه ماتن هراسی و محصوالت تراریخته اعالم کردهفناوریخود را درباره جریان زیست

 آمده است.  5ها در ضمیمه این نامه

محصاوالت )کشااورزی  ارقاام اصاالح ژنتیاک فنااوری»ها تیکید شاد اسات: در این نامه

ان باه عناو باوده و کشااورزی حاوزه در بشاری داناش آوردهایره ترینپیشرفته از( تراریخته

نیاازی از ساموم ارقام برای حل بحران آب کشااورزی، بی اصالح روش تریندقی  و ترینایمن

 «.شودمی زیانبار برای انسان و محیط زیست و افزایش کمیت و کیفیت محصول شناخته

های علمی کشور همعنین با اشاره به استعماری بودن این جریاان مجامع و شخصیت

 سایلومارآ کنفرانس در فناوری این در انحصار هدف با امریکا»اند: دههای خود آوردر نامه

به دلیل برخی به اصطالح ابهاماات  خواست جهان دانشمندان برای اولین بار از 1975 در

بر  کشاورزی فناوریبا کمک زیست خود حال این با. کنند متوقف را حوزه این در تحقی 

های بعاد، در ساال. اساسی سلطه یافته اساتبه ویژه در محصوالت  جهان غذایی امنیت

در پوشاش عنااوین  سابز صالح صهیونیساتی حازب همعاون های تنادروجریان برخی
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 خالف مطالب انتشار اصلی ارزشمندی مانند محیط زیست و کشاورزی ارگانیک به کانون

ها برخی کشاورهای در نتیجه این تالش. بدل شدند فناوریزیست علیه سندسازی و واقع

رسد تحقی  و توسعه گیاهان و حیوانات به عدد انگشتان دست نمی هاآنن که شمار جها

 «ن محدود کردند.تراریخته را بدون استناد به هیچ مطالعه کارشناسی در کشورشا

 و مطالاب انباوه حجام ورای در»اناد: کردهتیکیاد  هااین نامهدر جامعه علمی کشور 

 وجاود و منباع معتباری علمای مطالعاه و قالهم علیه این فناوری هیچ ایرسانه شبهات

 رد منتشاره علمای و پیمایشای مطالعاه هزار چند در محصوالت این ندارد. بلکه سالمت

 نمیلیاو 18 از بایش توساط تراریختاه گیاهان کشت .است رسیده اثبات به معتبر منابع

 جهاان و صادور مجاوز قااره پانج از کشاور 28 در هکتار میلیون 180سطح  در کشاورز

کشاور جهاان بادون  200و مصارف آن در  اروپاایی اتحادیاه در هااآنکشت و مصارف 

 «.دهنده ایمنی و سالمت این فناوری استترین عوارض نیز نشانمشاهده کوچک

رفته ها جمهوری اسالمی ایران را جز  کشورهای پیشجامعه علمی کشور در این نامه

باع رساابقه قریاب باه »اند کشورمان هفناوری گیاهی دانسته و اعالم کرددر حوزه زیست

د اری در زمینه توسعه دانش فنی محصوالت گیااهی تراریختاه دارد، چناذگقرن سرمایه

هزار نفر متخصص مهندسی ژنتیک گیاهی پارورش داده اسات، یاک پژوهشاگاه و یاک 

 خته فاخر آماده تجااریوری دارد، چند محصول تراریافنپژوهشکده ملی تخصصی زیست

مناد از سرمایه انسانی بسیار ارزشمندی در حاوزه محصاوالت تراریختاه بهر ،سازی دارد

کاه  المللی ممتازی برخوردار اساتفناوری از چنان جایگاه بینتانه زیستبخاست و خوش

شاان های آن مورد مباهات مقام معظم رهبری بوده و معظم له در آخرین مالقاتپیشرفت

 «د.کننمیبا اعضای هییت محترم دولت بر آن تاکید 

 دکتر حسان روحاانی رئایس جمهاورهای شفاف بود که گیریبه دلیل همین موضع

به هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین هماایش ملای با صدور پیامی  محترم
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هاای بیوتکنولاوژی و اماروز اساتفاده از فناوری»به صراحت اعاالم کارد: ایمنی زیستی 

ه انتخاابی هوشامندانه و آگاهاناه بارای حال مهندسی ژنتیک نه تنها یک ضارورت بلکا

شاوند کاه غفلات در معضالت غذایی و بهداشتی و محیط زیساتی کشاور محساوب می

موجاب شاماتت ماا توساط نسال تواند ها به یقین میدستیابی و استفاده از این فناوری

 «آینده شود.

 ایرسانهسازی پرونده

های جریان ا از رسانهشبهات و مطالب خالف واقع ر های خبریبرخی سایت

د هراسی به ویژه بنیاد صلح سبز ترجمه و در جهت اهداف سیاسی خوفناوریزیست

ز ابه دلیل عدم شناخت کافی  های خبریسایتاین رسد به نظر مید. نکنمنتشر می

اوری یه فنمباحث تخصصی تحت تیثیر این جریان قرار گرفته و هر مطلب نامعتبری را عل

باحثی این امر موجب شده است حتی در م. دنکنابع خارجی منتشر میتراریخته از من

ز لح سبکه به طور مستقیم به فناوری تراریخته مرتبط نیست هم در تله استعماری ص

 د.نقرار گرفته و مطالب آن را تکرار کن

 دشمنی با کشاورزی صنعتی

کند، دنبال میبرای نمونه یکی از مطالبی که این جریان استعماری در کشورهای هدف 

های کشاورزی، بازگشت به کشاورزی سنتی و عدم استفاده از خرد کردن زمین

اصالحات »های نوین است. این همان سیاستی است که طراحان امریکایی فناوری

های کشاورزی دنبال زمینبا خرد کردن  شمسی 40در ایران در خالل دهه « اراضی

ه پروند یم سلسله مطالبی تحت عناوینی چونبا تنظ های خبری یاد شدهسایتکردند. 

 و مکانیزاسیون کشاورزی، کالن مدیریت شدن متمرکز»به صراحت « مزرعه پدری»
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 محصوالت تجارت ها،کشآفت و کود بذر، مانند هااستفاده از نهاده مزارع، شدن صنعتی

مردود « انقالب سبز»به نام انتقاد از را  «نوین... هایتکنولوژی از استفاده نیز و کشاورزی

 کارنامه) خواند که باید از آن دوری کردای صهیونیستی میآن را برنامه کند واعالم می

این در حالی است که افزایش سه برابری راندمان کشاورزی . (1395، «سبز انقالب» سیاه

کارگیری فناوری، اصالح نباتات و کشاورزی صنعتی ممکن شده است که به از طری  به

 1شود.انقالب سبز اطالق میآن 

های اصالح نباتاات مندی از تکنیکگونه دشمنی با صنعتی شدن کشاورزی و بهرهاین

های قطعی نظام جمهوری اسالمی ایران برای رهاایی از های نوین که از سیاستو فناری

 های غربایدرصدی غاذایی کشاور اسات، اماری اسات کاه توساط رساانه 60وابستگی 

(Vandana Shiva, 2012) و بنیاد صهیونیستی صلح سبز القا شده (Kumi Naidoo, 

                                                
افزایش  موجبرت و مانند آن توسط بورالگ پدر انقالب سبز . اصالح ارقام کشاورزی به خصوص گندم، ذ1

قابل توجه تولید در مکزیک و سپس هند و پاکستان در دهه های چهل تا شصت میالدی شد به طوری که 

های بورالگ هند و پاکستان در مدت کمی خودکفا شدند. تنها در هند راندمان تولید گنردم از در ا ر طرح

افزایش یافت. با مشاهده  1۹65کیلوگرم در هکتار در سال  6700به  1۹63در سال کیلوگرم در هکتار  8۹4

های حاکم بر محیطی اروپایی در رسانههای به اصطالح زیستها هجمه سنگینی از سوی گروهاین موفقیت

های مشابه در افریقا کلید خورد و موجب شد دنبال کردن طرح بورالگ در افریقا جهان علیه اجرای طرح

های وی در افریقرا موجرب افرزایش قابرل توجره تولیردات با مشکالتی همراه شود. با وجود این، تالش

 کشاورزی در هفت کشور افریقایی شد.
see: Göran Djurfeldt et al (2005). The African Food Crisis: Lessons from the Asian Green Revolution, 

CABI; John H. Perkins (1997). Geopolitics and the Green Revolution: Wheat, Genes, and the Cold 
War, Oxford University Press; Norman Borlaug: The Genius Behind The Green Revolution, Jan 18, 

2012, at:  
<https://www.forbes.com/sites/henrymiller/2012/01/18/norman-borlaug-the-genius-behind-the-green-

revolution> accessed July 2017; Norman Borlaug and the “green revolution”, September 11, 2014, at:  
<http://sustainingourworld.com/2014/09/11/norman-borlaug-and-the-green-revolution> accessed July 2017. 
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واضح است،  شود.ها ترجمه و منتشر میو در داخل کشور نیز توسط برخی رسانه (2013

های خبری یاد شاده بادون آگااهی از انتشار مطالب نادرست و خالف واقع توسط سایت

 د، صورت گرفته است. منشا این مطالب که جریانات خارجی مشکوک و هدفدار هستن

 استناد به مطالب مجعول صلح سبز

قد رونده نهایی با عنوان مزرعه پدری و یا پبا تهیه سلسله گزارشهای خبری برخی سایت

 ریانجاین  تراریخته به طور کامل به بلندگوی صلح سبز در ایران تبدیل شده و القائات

(Shiva, 1991) ردی کهد. یکی از موانکننبال میرا علیه پیشرفت این حوزه در کشور د 

هندسی مگیری فناوری کارخود بر آن متمرکز شده است بهاین جریان در راستای اهداف 

ر این ست. دژنتیک در اصالح ارقام پربازده و متناسب با اکولوژی و شرایط بومی کشور ا

 طرناکخآلودگی ) ها مطالب خالف واقع زیادی همعون ادعای تولید گاو تراریختهگزارش

 ریختهزایی محصوالت ترا، سرطان(1395، میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ایران1.3

، جنین سقط و ناباروری کلیه، کبد، سینه، هایسرطان ایجاد باعث تراریخته محصوالت)

 موج) ، ممنوعیت محصوالت تراریخته به دلیل پذیرش ضررهای آن در اروپا(1395

 وعممن را تراریخته کشت رسماً جهان کشور 38/تیکژن دستکاری با مخالفت گسترده

 شود.تکرار می (1395، کردند

 گاو تراریخته

ه شر شددر یکی از این موارد خبری در این خبرگزاری و چند پایگاه خبری دیگر منت

اوی ویر گاست که در آن با هدف ایجاد هراس از مهندسی ژنتیک و فناوری تراریخته تص

 عنوان یک محصول تراریخته معرفی شده است. الجثه به دروغ بهعظیم
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از گاو  هارسانهتصویر دروغین منتشره در : ۱تصویر 

 تراریخته

از  گاوی که تالش شده به غلط به عنوان هیوالی تراریخته معرفی شاود، در حقیقات

شاود در بلژیک وجود داشته است. این گاو که گااو آبای بلژیکای نامیاده می 1808سال 

ها ژنتیک طبیعی است که در اثر آن پروتئین خاصی که رشاد ماهیعاه دارای یک جهش

رد شود. این وضعیت ماوکند تولید نشده و این امر سبب تقویت عضالت میرا کنترل می

 یان طریا های سنتی برای اصالح نژاد گاوها از اتوجه به نژادگران قرار گرفته و از روش

 .(Kambadur et al., 1997) اقدام شده است

 نتشار مطالعه دروغین مورد حمایت صلح سبزا

زایی محصوالت تراریخته شود ادعای سرطانها تکرار میمورد دیگری که در این گزارش

 مؤسسهاین مطالعه در  به استناد یکی از مطالعات مورد حمایت مالی صلح سبز است.

 (ژنتیک مهندسی درباره مستقل اطالعات و تحقیقات کمیته) کریژن غیردولتی
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 ژنتیک مهندسی با مقابله برای 1999 سال دردهی شده است. این مؤسسه سازمان

 مؤسسه. تیسیس شده است فرانسوی سیاسی فعال و شناسزیست یک سرالینیتوسط 

 به راجع را خود جنجالی مقاله سبز صلح مالی پشتیبانی با 2012 سال در وی

 با مقابله معاونت رویکردهای مؤسسه این .کرد منتشر تراریخته محصوالت زاییسرطان

و با هزینه این بنیاد و  کندمی دنبال را سبز صلح صهیونیستی بنیاد در ژنتیک مهندسی

 .(Entine, 2014) پردازدهای چند ملیتی به سندسازی در این باره میبرخی شرکت

د های غذا و داروی چندین کشور اروپایی مورمقاله سرالینی پس از انتشار توسط سازمان

ارزیابی قرار گرفت در تمامی موارد مردود دانسته شد. سرالینی هیچ گاه حاضر به ارائه 

اطالعات خام مطالعات خود به این مراجع قانونی نشد. جزئیات بیشتر در این باره در 

 .آمده استاین اثر  3ضمیمه 

 

 
ای قالهم به راریخته کهصوالت تبار بودن محدرباره زیان هابرخی رسانهتصویر مورد استناد : 2شکل 

 است استناد کردهمردود
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 جعل اخبار ه کمکب نادرستت به مقصد هدای

 «دارد حضور تراریخته غذای با شما، بشقاب در اسرائیل»با تیتر در خبر مجعول دیگری 

وزیر و، نخستنتانیاهبرای ایجاد هراس از این فناوری مطالبی در این باره به شده تالش 

جمع هو در م. در این گزارش فیلمی از سخنرانی نتانیاداده شودنسبت تی، رژیم صهیونیس

یخته ترار ملل متحد قرار داده شده و از این سخنان نتیجه گرفته شده است که فناوری

خشی ب رستو د متن ذیل ترجمه کامل !اجتناب کرد و باید از آن ریشه در اسرائیل دارد

 :تته اسدر این خبرگزاری قرار گرف مه غلطبا یک ترج از سخنرانی نتانیاهو است که

ناوری، سایبر، فدارد. اسرائیل در علم و  21اسرائیل موقعیت خوبی برای درخشش در قرن »

نبوغ و  و است وها پیشرافزار، آب، کشاورزی، دارو، بیوتکنولوژی و بسیاری از دیگر حوزهنرم

ا هست. در ی اسرائیل همه جاست... دانش فن هاآننوآوری ما در حال ایجاد تحول در 

ی اس ا جی پبدهید و درایو رایانه شما، در تلفن هوشمند شما وقتی پیام می فلشپردازنده و 

شت ای محصول ککنید، در کشاورزی شما وقتی با آبیاری قطرهرا هدایت می یخودروی

طالعه صاد مقتو ا های شما وقتی اکتشافات دانشمندان نوبل را در شیمیکنید؛ در دانشگاهمی

کنید؛ یمصرف های شما وقتی داروی پارکینسون یا اسکلروزیس را مکنید؛ در داروخانهمی

 «کنید.های گیالسی را مصرف میحتی در بشقاب شما وقتی گوجه

ای درباره شاید مایه تعجب باشد که حتی با زیر و رو کردن متن کامل سخنرانی کلمه

 صارفا و نخواهید یافت و اساسا رژیم صهیونیساتیمحصوالت تراریخته در سخنان نتانیاه

دارای دانش فنی تولیاد چون  و فناوری استمحصوالت زیست کنندهواردکننده و مصرف

در رژیام صهیونیساتی تولیاد  ایهیچ محصول تراریختاه ،نیستبیوتکنولوژی محصوالت 

ا های گیالسای گفتاه شاده اسات نیاز هایچ ارتبااطی باآنعاه دربااره گوجاه .شودنمی

گردد که بذر گوجه های گیالسی به قرن شانزدهم باز میبیوتکنولوژی ندارد. قدمت گوجه
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هاا رقام از آن اولین بار از امریکای مرکزی به اروپا منتقل شد و از آن زمان تاا کناون ده

 .(Perianova, 2012, p. 19) توسعه یافته است

علای یی قدرت این کشور جنمانتانیاهو مطاب  معمول در این سخنرانی در حال بزرگ

های گوجاه ی زوال آن را به تعوی  بیاندازد. وی در حالی فناوری تولیاداست تا بلکه اندک

هاا ساال پایش از های گیالسی دهقدمت گوجهدهد که گیالسی را به اسرائیل نسبت می

کناد برخای با این حال به بهانه اینکه نتانیااهو ادعاا میتشکیل این کشور غاصب است. 

ی برخاها ریشه در رژیم صهیونیستی دارند، با ارائه یاک ترجماه و تفسایر غلاط اوریفن

 ناپااک و ،را صهیونیساتی هااآن انادبا انعکاس این خبار نادرسات تاالش کاردهها رسانه

مقام معظم رهباری و مسائوالن نظاام مقادس منط  مذکور د. با نخطرآفرین معرفی کن

ساعه طور مداوم بر توه که ب خواهند بودها ترو صهیونیسدنباله جمهوری اسالمی همگی

 کنند.ای و مانند آن تیکید میبیوتکنولوژی، کشاورزی صنعتی، آبیاری قطره

های ناو در کشاورهای هادف و ای علیه فناوریهای رسانهسازیافکنی و پروندهشبهه

ها پایش از المللی بازدارنده برای کنترل ملتهای بینمتعاقب آن تدوین قوانین و پروتکل

ای هام ابتادا باا تبلیغاات فناوری هستهای دنبال شده بود. این نیز درباره فناوری هسته

تاا شاد ای و با کمک جریان صالح سابز در جهاان بادنام و خطرنااک جلاوه داده رسانه

 بازدارناده هاایپروتکل تادوین و فنااوری ایان کاارگیریباه  از کشورها هراس مقدمات

شود. برخی عوامل داخلی نیز همعون مسئله تراریختاه  راهمف ایهسته پروتکل همعون

 50ریزی شاده در باین انقالبیاون دهاه هراسای برناماهبه ترجمه و انتشاار ایان فناوری

 نیروگااه سااخت شاد موجاب گساترده اجتمااعی اعتراضاات ،1356 سال پرداختند. در

 از جمعای 1357 سال در و یافت ادامه اعتراضات همین. شود متوقف دارخوین ایهسته

 آن در کاه کردناد منتشار پااریس در اماام حضرت به ای خطابانقالبی نامه دانشجویان
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. باود شده معرفی کشور به بزرگ خیانتی عنوانبه و نیروگاه بوشهر ایانرژی هسته تولید

 هاشاامی باا دیادار در بوشااهر اساتان مسائوالن و اسااتاندار 1361 اسافند در همعناین

 .خواستار توقاف آن شادند بوشهر ایهسته نیروگاه اندازیراه از نگرانی با ابراز رفسنجانی

 خیانات: ایهساته هاینیروگاه»ای را که با عنوان اگر یکی از مطالب علیه فناوری هسته

با مطالب اماروز علیاه  اسالمی منتشر شد، جمهوری حزب روزنامه در «ما خل  به آشکار

 خطارات»ات و محتاوای کاامال مشاابهی دارناد: فناوری تراریختاه مقایساه کنیاد، ادبیا

 سارطان، ناوزادان، عضو نقص»مانند  «سالمت انسان»و  «زیست محیط به ناپذیر...جبران

ای موجب عقب افتادگی شدید کشاور در جریان قدرتمند ضد هسته «. ژنتیکی... ضایعات

 نیروگااه ینگاارتاریخ) هاای غیرانساانی اماروز شاداین حوزه به دست خودمان و تحریم

 .(1392، بوشهر ایهسته

ای هایچ های قدیم علیه فنااوری هساتهها علیه فناوری تراریخته همعون دروغدروغ

ای و ماالی ها مناابع رساانهاست و جساتجوی کلیادواژهیک در داخل کشور تولید نشده

ر وری ددهد. هنگامی که نقد فناوری همعون خود فنااروپایی و امریکایی آن را نشان می

تار از هماه هاا و مهمطلبیشود و باا اساتفاده از برخای منفعتاردوگاه دشمن فراهم می

ای و شود داساتان غام انگیاز هساتههای کور سیاسی و جناحی به کشور وارد میتعصب

من خورد. در تقسیم کار جهانی، سهم ما عقب ماندگی است و طرح دشاتراریخته رقم می

اره پور ازغادی دربااستاد حیدر رحیماست.  «خودمان عقب ماندگی به دست»این بار هم 

ای باا در مصاحبهتالش دشمن برای جلوگیری از ورود فناوری مهندسی ژنتیک به کشور 

 گوید:می یکی از نگارندگان این کتاب

ای از داران نزدیک به دربار محمدرضا پهلوی نژاد اصالح شدهوقتی هژبر یزدانی از سرمایه

ایجاد تحول در کشاورزی ایران از هلند وارد کرده بود ساواک به محل  گوسفندان را برای

را به رگبار بست تا فناوری آن به ایران وارد  گوسفندانیورش برد و همه  هاآننگهداری 
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نشود. پس از انقالب هم دانشمندان ما را از مهندسی ژنتیک و اصالح نژاد به بهانه اینکه 

اکنون ن زمان ساواک مأمور اجرای این طرح بود و همخطرناک است منع کردند. منتهی آ

 گیرد.های دیگری صورت میهمان کار به بهانه

زده موجاب شاده اسات در سیاست و چند سایت خبری یک خبرگزاریهای گرایش

هاای خاارجی علیاه ایان طول یک سال و اندی صدها صفحه از محتوای تولیدی جریان

و سیاسی و اقتصادی منتشر شود. جعل سند و خبار فناوری ترجمه و تدوین و با اغراض 

از ابزارهای این رسانه بارای ایاراد اتهاام خیانات و روی صهیونیسم اتهام خیانت و دنباله

تیشاه باه ریشاه  رویاهروی صهیونیسم به مسئوالن نظام است. غافل از اینکه ایان دنباله

 رن زده است.نوان برترین فناوری قهای کشور در بیوتکنولوژی به عپیشرفت
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 : قوانین و مقررات نظارتی در امریکا1ضمیمه 

  وضعیت محصوالت تراریخته در امریکا

میلیااون هکتااار بیشااترین سااطح زیاار کشاات محصااوالت  75بااا ایاااالت متحااده آمریکااا 

ر، میلیااون هکتااا 50.2بااه خااود اختصاااص داد. برزیاال بااا  2017تراریختااه را در سااال 

 11.4 میلیااون هکتااار و هنااد بااا 13.1میلیااون هکتااار، کانااادا بااا  23.6ن بااا آرژانتاای

های دوم تااا پاانجم را بااه خااود اختصاااص دادنااد و در مجمااوع لیااون هکتااار رتبااهمی

دد ماایان کشاورها باه میلیون هکتاار را زیار کشات محصاوالت تراریختاه بردناد. 173.3

 انادتهمحصاوالت سالطه یاف ژنتیاک بار باازار جهاانی ایان مهندسایمندی از فناوری بهره

(ISAAA, 2017). 

کشاور  ،ساال دوماینهمعنان برای بیست و  ،ایاالت متحده آمریکا ،میالدی 2017در سال 

میلیاون  33.84ذرت تراریخته، ، 2017در سال پیشرو در تولید تجاری محصوالت تراریخته بود. 

از زمین های میلیون هکتار  4.58 میلیون هکتار و پنبه تراریخته، 34.05هکتار، سویای تراریخته، 

میلیون هکتار به یونجه  1.22د. همعنین نرا به خود اختصاص دادزیر کشت محصوالت کشاورزی 

میلیون هکتار به چغندر قند تراریخته،  0.458میلیون هکتار به کلزای تراریخته،  0.876تراریخته، 

کتار به کدوی تراریخته مقاوم به ویروس، هزار هکتار به پاپایای تراریخته مقاوم به ویروس، هزار ه

هکتار به سیب زمینی تراریخته اختصاص یافات. درصاد  هزار هکتار به سیب تراریخته و سه هزار

کشت سه محصول اصلی تراریخته نسبت به کل سطح زیر کشت همان محصول، باالی نود درصد 

 درصاد باود 96پنبه  براید و درص 93.4و  94سویا و ذرت به ترتیب  برای مقداربوده است. این 

(ISAAA, 2017) در ایاالت  2017. به طور میانگین درصد پذیرش محصوالت تراریخته در سال

، ساه 2016درصد بود که نسبت به ساال  94.5برای سه محصول عمده تراریخته متحده آمریکا 

ا سه درصاد . سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در ایاالت متحده آمریکا بدرصد افزایش داشت
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رساید کاه  2017میلیاون هکتاار در ساال  75به  2016میلیون هکتار در سال  72.9افزایش از 

 .(ISAAA, 2017) درصد از کل سطح زیر کشت جهانی محصوالت تراریخته بود 39معادل 

ن شااود کااه در امریکااا قااانوها تکاارار میطور کااه گفتااه شااد در برخاای نوشااتههمااان

 یختاه اختصاااص داشاته باشاد وجااود نادارد و بار اساااسجاامعی کاه بااه محصاوالت ترار

ارناد. نیاازی باه ارزیاابی و اخاذ مجاوز تولیاد ند تنظام حقوق ایان کشاور ایان محصاوال

 ی نظاارتشود ایان گوناه القاا شاود کاه در امریکاا قاوانین و فراینادهادر واقع تالش می

کاا ر امریاره دبر این حوزه وجاود نادارد. بار خاالف ایان ادعاا، قاوانین جاامعی در ایان با

ت وضع شده است کاه طبا  ایان قاوانین فرایناد ارزیاابی و صادور مجاوز بارای محصاوال

 بینی شده است.تراریخته پیش

 درباره محصوالت تراریخته گذاریقانونتاریخچه 

میالدی چندین نهاد فدرال متولی تنظیم مقررات و نظارت بر  1980تا اواسط دهه 

صوالت غذایی به طور خاص در حوزه اصالح نباتات به های کشاورزی، دارویی و مححوزه

های نظارتی این نهادها طی ای بودند. رویههای مختلف مانند اصالح انتخابی و هستهروش

یعنی ده سال  1984های طوالنی تکامل یافته و در سطح مطلوبی قرار داشت. در بهار سال

روه بین سازمانی را جهت بررسی سازی محصوالت تراریخته، دولت، یک کارگپیش از تجاری

خألهای قانونی احتمالی برای نظارت بر محصوالت حاصل از مهندسی ژنتیک و 

امکان ایجاد توازن میان نظارت »فناوری تشکیل داد. هدف این کارگروه بررسی زیست

محیطی و سالمت ]محصوالت مهندسی ژنتیک[ در مناسب برای اطمینان از ایمنی زیست

« های این صنعت نوپاطاف قانونی الزم در جهت خودداری از توقف پیشرفتکنار حفظ انع
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 هماهن  چارچوب»متن  1984این کارگروه در دسامبر سال  .(USDA, 1986) بود

های مصوب خود را در این را منتشر و سیاست 1«فناوریزیست بر نظارت برای پیشنهادی

جمهور و فناوری دفتر اجرایی رئیسگذاری علوم اعالم کرد. دفتر سیاست 1986حوزه در 

(OSTP)2 ها را ابالغ کرد. در هر دو مصوبه نتیجه گرفته شد که قوانین موجود این سیاست

تواند بر ارقام جدید گیاهی و جانوری نظارت دارند می هاآنکه نهادهای نظارتی بر اساس 

. اگرچه مقرراتی برای فناوری جدید را نیز تیمین کننداستلزامات نظارت بر محصوالت زیست

ها اصل تطبی  این قوانین بر محصوالت تراریخته مورد نیاز است. همعنین در این سیاست

های ایمنی زیستی بر اساس صفت تغییر یافته و کیفیت و حاکم بر این حوزه، انجام ارزیابی

چه در محصوالت تراریخته و چه در محصوالت  3آن تولید فرایندو نه  محصول محتوای

 های دیگر اصالح و به نژادگری اعالم شده است. حاصل روش

                                                
1. Proposal for a Coordinated Framework for Regulation of Biotechnology 

2. Office of Science and Technology Policy 

گیرد به این معنا که اصالح . در نظام حقوقی امریکا ارزیابی محصول بر اساس توجه به محتویات و فراورده صورت می3
ن صورت گرفته باشد زایی شیمیایی یا انتقال ژنباتات از هر روشی چه تالقی کالسیک، تشعشعات رادیواکتیو، جهش

شود در حرالی کره در رویکررد فراینردمحور، روش ها توجه میبه سالمت یا زیان ناشی از محتویات آن در ارزیابی

هرای رایرج امرا پرخطرر ترر ماننرد گیرد و از همین رو برخی روشاصالح ژنتیک برای ارزیابی مورد توجه قرار می
تر مانند انتقال ژن از طریق های دقیقشود و برخی روشظارت رها میرادیواکتیو بدون ن تشعشاتزایی از طریق جهش

شود. همچنین در قوانین امریکرا برر لرزوم اسرتناد بره مهندسی ژنتیک مدرن، با نظارت سخت و بازدارنده مواجه می

ا برر مستندات علمی معتبر برای وض  هر گونه محدودیت تأکید شده است در حالی که همان طور که خواهد آمد بن
توانند در محدود کردن محصوالت تراریخته به دالیرل غیرر علمری تصریح قوانین اتحادیه اروپا کشورهای عضو می

 مانند دالیل سیاسی و اجتماعی استناد کنند.
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 نهادهای نظارت بر تولید محصوالت تراریخته

های مذکور و مطاب  قوانین موجود در آن زمان سه نهاد نظارتی باید بر بر اساس سیاست

 .Uchtmann, 2000, p) نظارت داشته باشند هاآنمحصوالت گیاهی جدید و مواد مرتبط با 

4): 

های مهندسی ژنتیاک شاده کاه ا نظارت بر گیاهان، بذر، آفات گیاهی و برخی ارگانیسم1

هستند: اداره خادمات  1( ,p. 2002Thomas ,66) محتوی ماده ژنتیکی از آفات گیاهی

 2بازرسی سالمت حیوان و گیاه وزارت کشاورزی امریکا.

 3ست.ها و دیگر مواد سمی: آژانس حفاظت محیط زیکشا نظارت بر آفت2

های مواد غذایی )غیار از گوشات و طیاور کاه زیار نظار اداره ا نظارت بر غذا و افزودنی3

خدمات بازرسی سالمت حیوان و گیاه وزارت کشاورزی امریکا است و باقیماناده ساموم 

  4در غذا که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست است(: سازمان غذا و داروی امریکا.

                                                
1. Plant Pest 

یا غیرر  مستقیمآفت گیاهی به معنای ایجاد آسیب یا بیماری در گیاهان یا محصوالت منتج از گیاهان به طور  

 مستقیم است.
 

2. Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) of the US Department of Agriculture 

3. US Environmental Protection Agency (EPA) 

 Federalها)کش و جانور کشکش، قارچها به استناد به قانون فدرال حشرهها و میکروارگانیسمکشآفت مصرف

Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act(و قانون کنترل مواد سمی )Toxic Substances Control Act )

 قرار دارد. تحت نظارت آژانس حفاظت محیط زیست

4. Food and Drug Administration (FDA) of the US Department of Health and Human Services 
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، ذرت مقاااوم بااه آفااات و باای نیاااز از مصاارف سااموم بااا توجااه بااه آنعااه گفتااه شااد

شاود در حیطاه نظاات شیمیایی )بی.تی( کاه پاروتئین ضاد آفات بی.تای در آن بیاان می

گیارد. زیارا کشات آن در امریکاا نیازمناد بررسای عادم وجاود آثاار هر سه نهاد قارار می

جااانبی و مجااوز وزارت کشاااورزی امریکااا اساات )از طریاا  فراینااد تقاضااای اعااالم 

پس از تییید اینکاه ایان محصاول باه نوباه خاود یاک ناوع  1وضعیت عادی یا عدم نظارت

شاود(. از آنجاا کاه ایان محصاول آفت گیاهی محسوب نشاده و موجاب ایجااد آفاات نمی

حامل پروتئین ضد آفت اسات تحات صاالحیت ساازمان حفاظات محایط زیسات امریکاا 

هاا اسات. همعناین باه دلیال کشگیارد کاه متاولی اطمیناان از ایمنای آفتنیز قرار می

اینکاااه ذرت بی.تااای باااا هااادف تااایمین علوفاااه دام یاااا تهیاااه شاااربت ذرت )ناااوعی 

رود( یااا چیااپس ذرت و ماننااد آن ها بااه کااار ماایکننده کااه در ترکیااب نوشاایدنیشایرین

 ,Uchtmann, 2000) شاود ساازمان غاذا و دارو نیاز بایاد بار آن نظاارت کنادتولید می

p. 4)ساای تفصاایلی نظااام قااانونی نظااارت باار تولیااد محصااوالت . در ادامااه باارای برر

 پردازیم.تراریخته در امریکا به مرور قوانین این کشور در این باره می

 قانون حفاظت گیاه

واردات، ورود، »تواند وزارت کشاورزی می 2قانون حفاظت گیاه 7712بر اساس بند الف ماده 

گونه گیاه یا محصول گیاهی، علف  صادرات یا انتقال در جریان تجارت بین ایالتی هر

های کنترل بیولوژیک، تجهیزات مربوطه یا ابزار انتقال را محدود یا هرزهای زیانبار، ارگانیسم

منع کند، در صورتی که مشخص شود محدودیت یا منع مذکور برای جلوگیری از ورود یا 

                                                
1. Nonregulated status 

2. Plant Protection Act (PPA) 7 U.S.C. §§ 7701–7786 (2012).  
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حدودیت یا ممنوعیت هر گونه م 1«انتشار یک آفت گیاهی یا علف هرز زیانبار ضرورت دارد.

  2باید مبتنی بر مستندات علمی معتبر وضع شده باشد.

 نامه نظارت بر تولید محصوالت تراریختهآیین

قانون حفاظت گیاه وزارت کشاورزی مکلف شده است مصادیقی  7712بر اساس بند ج ماده 

ده و از موارد مذکور در بند الف را که جز  محصوالت یا کاالهای تحت نظارت تلقی ش

نامه این آیین 3نیازمند کسب مجوز است مشخص کند. هاآنواردات، صادرات و نقل و انتقال 

مشخص  340را در ماده  هاآننظارت و شیوه نظارت بر  مشمولقانون فهرست محصوالت 

های اصالح شده ژنتیکی و . از جمله این موارد ارگانیسم[1ضمیمه بخش آخر ] کرده است

این ماده که به تعاریف اختصاص دارد  1هستند. بر اساس بند  محصوالت تراریخته

 شود: های تحت نظارت شامل موارد ذیل میارگانیسم

                                                
1. The Secretary may prohibit or restrict the importation, entry, exportation, or movement in interstate 

commerce of any plant, plant product, biological control organism, noxious weed, article, or means of 

conveyance, if the Secretary determines that the prohibition or restriction is necessary to prevent the 
introduction into the United States or the dissemination of a plant pest or noxious weed within the 

United States. (7 U.S. Code § 7712(a)) 

2. The Secretary shall ensure that processes used in developing regulations under this section governing 

consideration of import requests are based on sound science and are transparent and accessible. (7 U.S. 
Code § 7712(b), 2012) 

3. RegulationsThe Secretary may issue regulations to implement subsection (a), including regulations 

requiring that any plant, plant product, biological control organism, noxious weed, article, or means of 
conveyance imported, entered, to be exported, or moved in interstate commerce: (1) be accompanied by a 

permit issued by the Secretary prior to the importation, entry, exportation, or movement in interstate 
commerce; (2)… (7 U.S. Code § 7712(c)) 
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در صورتی که ارگانیسم  1هر ارگانیسم اصالح شده یا ایجاد شده از طریق مهندسی ژنتیک،»

ی ]موجودات زنده[ هامنبع ]ژن[، ارگانیسم گیرنده یا وکتور یا عامل وکتور متعلق به یکی از طبقه

[ و با تعریف آفت گیاهی 1ضمیمه بخش آخر  نامه[ باشد ]ر.ک:]آیین 340ماده  2مذکور در بند 

ای که مشتمل بر چنان بندی نامشخص باشد یا فراوردهباشد یا دارای طبقه داشتهمطابقت 

طبق  باشد و ژنتیکهای اصالح شده یا ایجاد شده از طریق مهندسی ارگانیسم یا دیگر ارگانیسم

 2«.باشدآفت گیاهی ممکن است کشاورزی  وزارت گیاه و حیوان سالمت بازرسی ادارهتشخیص 

 آفت گیاهی در این بند به شکل ذیل تعریف شده است:

 تک ها، حلزون ها،لیسه نماتدها، ها،کنه حشرات،( غیرفعال یا فعال) حیات از مرحله هر به»

 ،هاآن زاینده هایبخش یا انگلی گیاهان دیگر قارچ، ها،باکتری مهرگان،بی دیگر یا و یاخته

 به که زاعفونت ماده یا عامل هر یا مذکور، موارد با همراه یا با مشابه ارگانیسم هر یا هاویروس

 هاآن در یا رساندمی آسیب گیاهان از منتج محصوالت یا گیاهان به مستقیم غیر یا مستقیم طور

 3«.کندمی ایجاد بیماری

                                                
 شده است. تعریفهای دی.ان.ا نوترکیب . مهندسی ژنتیک در همین بند به اصالح ژنتیک موجودات از طریق تکنیک1

 Genetic engineering: The genetic modification of organisms by recombinant DNA techniques. 

2. Regulated article. Any organism which has been altered or produced through genetic engineering, if the donor 

organism, recipient organism, or vector or vector agent belongs to any genera or taxa designated in § 340.2 and meets 
the definition of plant pest, or is an unclassified organism and/or an organism whose classification is unknown, or 

any product which contains such an organism, or any other organism or product altered or produced through genetic 
engineering which the Administrator, determines is a plant pest or has reason to believe is a plant pest. Excluded are 

recipient microorganisms which are not plant pests and which have resulted from the addition of genetic material 
from a donor organism where the material is well characterized and contains only non-coding regulatory regions. 

3. Plant pest. Any living stage (including active and dormant forms) of insects, mites, nematodes, slugs, snails, 

protozoa, or other invertebrate animals, bacteria, fungi, other parasitic plants or reproductive parts 
thereof; viruses; or any organisms similar to or allied with any of the foregoing; or any infectious agents or 

substances, which can directly or indirectly injure or cause disease or damage in or to any plants or parts 
thereof, or any processed, manufactured, or other products of plants. 
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 فرایند صدور مجوز

نامه پیش از هر گونه اقدام به ورود به یا عبور از کشور یا همین آیین 340.0بر اساس ماده 

رهاسازی در محیط زیست یا نقل و انتقال بین ایالتی مواردی که به عنوان اقالم تحت 

 گیاه و حیوان سالمتبازرسی  اداره»این ماده به  3اند باید مطاب  بند نظارت تعیین شده

این ماده برای آن مجوز صادر شده باشد یا  4اعالم شود یا مطاب  بند  1«کشاورزی وزارت

این ماده جز  استثنائات باشد و دیگر مقررات این بخش نیز مراعات  2مطاب  جز  ب بند 

 ادارهتواند از هر شخصی می» 340ماده  6همعنین بر اساس جز  الف بند  2شده باشد.

تقاضا کند که محصول مورد نظر وی ]به  کشاورزی وزارت گیاه و انحیو سالمتبازرسی 

دلیل اینکه خطری برای کشاورزی و محیط زیست ندارد[ در وضعیت عادی )بدون نظارت( 

به موجب جز  ج بند  3«های گیاهی[ نشود.های قانونی ]آفتقرار گیرد و مشمول محدودیت

دون نظارت( قرار گیرد متقاضی باید برای آنکه محصول در وضعیت عادی )ب 340ماده  6

توضیح مفصلی درباره فنوتیپ محصول مورد نظر ارائه کند. این توضیحات از جمله شامل 

 شود:موارد ذیل می

                                                
1. Department of Agriculture’s Animal and Plant Health Inspection Service  

2. (a) No person shall introduce any regulated article unless the Administrator is: 

(1) Notified of the introduction in accordance with § 340.3, or such introduction is authorized by permit in 

accordance with § 340.4, or such introduction is conditionally exempt from permit requirements under § 
340.2(b); and 

(2) Such introduction is in conformity with all other applicable restrictions in this part.  

3. 7 C.F.R. § 340.6(a): General. Any person may submit to the Administrator, a petition to seek a 

determination that an article should not be regulated under this part. A petition for determination of 

nonregulated status shall be submitted in accordance with the procedure and format specified in this 
section. 
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ها به لحاظ ژنوتیپ میان محصول مورد نظر و نمونه اصالح نشده توضیح مفصل درباره تفاوت»

و همه اسامی که برای شناسایی آن ضروری های خاص، متعارف یا تجاری آن. از جمله: همه نام

است: ارگانیسم دهنده ]ژن[، ماهیت سیستم انتقال ]ژن[ )وکتور یا عامل وکتور(، ماده ژنتیکی 

های ای که ارگانیسم دهنده و گیرنده ]ژن[ و ارگانیسموارد شده و فراورده آن. کشور و منطقه

  1«ید شده است.وکتور از آن منطقه گردآوری شده، توسعه یافته و تول

 همعنین باید به موارد ذیل اشاره شود: 

شده و بالقوه میان محصول و نمونه اصالح نشده آن به طوری که نشان دهد شناخته هایتفاوت»

احتمال اینکه به عنوان یک آفت گیاهی عمل کند بیش از نمونه اصالح نشده آن نیست. برای 

های جدید، تغییرات در متابولیسم، ع بیان ژنی، آنزیمها، نومثال به تفاوت در میزان پذیرش آفت

هرز شدگی گیاهان دیگری که شود، تأثیر بر علفشرایطی که به عنوان علف هرز شناخته می

های غیر هدف، تأثیر تالقی یابد، شیوه کشت و داشت، تأثیر بر ارگانیسم هاآنممکن است با 

فت گیاهی، انتقال اطالعات ژنتیک به غیرمستقیم بر دیگر محصوالت کشاورزی به شکل آ

  2«را ندارد. هاآنهایی که امکان تالقی با ارگانیسم

بازرسی  ادارههای مزرعه که مطاب  همین قانون با مجوز یا با اعالم به گزارش آزمایش

های مرتبط صورت گرفته است به همراه تحلیل داده کشاورزی وزارت گیاه و حیوان سالمت

                                                
1. 7 C.F.R. § 340.6(c)(3): A detailed description of the differences in genotype between the regulated 

articleand the nonmodified recipient organism. Include all scientific, common, or trade names, and all 
designations necessary to identify: the donor organism(s), the nature of the transformation system (vector 
or vector agent(s)), the inserted genetic material and its product(s), and the regulated article. Include 
country and locality where the donor, the recipient, and the vector organisms and the regulated articles are 
collected, developed, and produced. 

2.  7 C.F.R. § 340.6(c)(4): A detailed description of the phenotype of the regulated article. Describe known and 
potential differences from the unmodified recipient organism that would substantiate that the regulated article is 
unlikely to pose a greater plant pest risk than the unmodifiedorganism from which it was derived, including but 
not limited to: Plant pest risk characteristics, disease and pest susceptibilities, expression of the gene product, new 
enzymes, or changes to plant metabolism, weediness of the regulated article, impact on the weediness of any 
other plant with which it can interbreed, agricultural or cultivation practices, effects of the regulated article on 
nontarget organisms, indirect plant pest effects on other agricultural products, transfer of genetic information to 
organisms with which it cannot interbreed, and any other information which the Administrator believes to be 
relevant to a determination. Any information known to the petitioner that indicates that a regulated article may 
pose a greater plant pest risk than the unmodified recipient organism shall also be included. 
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 1های غیر هدف و محیط زیست نیز باید ضمیمه شود.بر گیاهان، ارگانیسمبا بررسی آثار 

 و حیوان سالمتبازرسی  ادارهتواند از همعنین بر اساس بند د این ماده شخص متقاضی می

بخواهد وضعیت عادی یک ارگانیسم دیگر را به محصول مورد نظر وی  کشاورزی وزارت گیاه

پس از بررسی تقاضا  کشاورزی وزارت گیاه و نحیوا سالمتبازرسی  ادارهتسری دهد. 

اعالم کند که محصول تحت نظارت خطری از نوع آفت گیاهی نداشته و با لحاظ »تواند می

های معین بر اساس این فصل برابری آن با ارگانیسم اصلی نیازی به اعمال محدودیت

 2«]قانون[ وجود ندارد.

ز اریخته در وزارت کشااورزی امریکاا اجازه کشت محصوالت ترا 1996مطاب  اصالحات 

افتناد یطری  فرایند اعالم، امکان پیدا کرد و همعنین کارشناسان وزارت کشااورزی اجاازه 

ادر برای صدور مجوز کشت به وضعیت عدم نظارتی که قبال برای محصوالت کامال مشابه صا

 .(Watanabe & Pehu, 1997, p. 98) شده است استناد کنند

. بر [1ضمیمه بخش آخر ]بیان شده است 340ماده  4وز کشت در بند فرایند صدور مج

تقاضانامه صدور مجاوز رهاساازی محصاوالتی کاه جاز  فهرسات »اساس جز  الف این بند 

                                                
1.  7 C.F.R. § 340.6(c)(5): Field test reports for all trials conducted under permit or notification procedures, 

involving the regulated article, that were submitted prior to submission of a petition for determination of 

nonregulated status or prior to submission of a request for extension of a determination of nonregulated 
status under paragraph (e) of this part. Field test reports shall include the APHIS reference number, 

methods of observation, resulting data, and analysis regarding all deleterious effects on plants, nontarget 
organisms, or theenvironment. 

2. 7 C.F.R. § 340.6(e): Extensions to determinations of nonregulated status. 

(1) The Administrator may determine that a regulated article does not pose a potential for plant pest risk, and 
should therefore not be regulated under this part, based on the similarity of that organism to an 

antecedent organism. 
(2) A person may request that APHIS extend a determination of nonregulated status to other organisms. 

Such a request shall include information to establish the similarity of the antecedent organism and the 
regulated articles in question. 
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[ ذکر شده است، باید از سوی شخص مسئول 1ضمیمه بخش آخر محصوالت تحت نظارت ]

این تقاضانامه مطاب  جاز   1«ود.ارائه ش "اداره بازرسی سالمت حیوان و گیاه"]رهاسازی[ به 

روز پیش از رهاسازی ارائه شده باشد. ارزیاابی اولیاه در  120باید دست کم »ب همین بند 

روز از دریافت تقاضانامه انجام خواهد شد. اگر تقاضانامه کامل باشد تاریخ دریافات  30مدت 

ر اطاالع داشاته روز ماذکو 120شود تا وی از آغااز به شخص مسئول ]رهاسازی[ اعالم می

.« شاود... باشد. اگر تقاضانامه ناقص باشد به شخص مسئول برای تکمیل آن اطاالع داده می

تقاضاانامه عاالوه بار »این جز  همعنین به لحاظ محتویات تقاضاانامه مقارر کارده اسات: 

نژادگر و مشخصاات محصاول ماورد نظار بایاد مشخصات شخص مسئول ]رهاساازی[ و باه

 2 ل باشد:مشتمل بر موارد ذی

                                                
1. (a)Application for permit. Two copies of a written application for a permit to introduce a regulated article, 

which may be obtained from APHIS, shall be submitted by the responsible person to the Animal and 

Plant Health Inspection Service, Plant Protection and Quarantine, Biotechnology and Scientific Services, 
… 

2. (b)Permit for release into the environment. An application for the release into the environment of a 

regulated article shall be submitted at least 120 days in advance of the proposed release into the 
environment. An initial review shall be completed by APHIS within 30 days of the receipt of the 

application. If the application is complete, the responsible individual shall be notified of the date of 
receipt of the application for purposes of advising the applicant when the 120 day review period 

commenced. If the application is not complete, the responsible individual will be advised what additional 
information must be submitted. … The application shall include the following information:  

(1) Name, title, address, telephone number, signature of the responsible person and type of permit requested 
(for importation, interstate movement, or release into the environment); 

(2) All scientific, common, and trade names, and all designations necessary to identify the: Donor 
organism(s); recipient organism(s); vector or vector agent(s); constituent of each regulated article which is 

a product; and, regulated article; 
(3) Names, addresses, and telephone numbers of the persons who developed and/or supplied the regulated 

article; 
(4) A description of the means of movement (e.g., mail, common carrier, baggage, or handcarried (and by 

whom)); 
(5) A description of the anticipated or actual expression of the altered genetic material in the regulated article 

and how that expression differs from the expression in the non-modified parental organism (e.g., 
morphological or structural characteristics, physiological activities and processes, number of copies of 
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... 

 ا مشخصات وسیله حمل و نقل؛4

ا مشخصات بیان مورد انتظار یا بالفعل مااده ژنتیکای اصاالح شاده در محصاول تحات 5

یاک، های مورفولوژی یاا سااختاری، فراینادها و فعالیات فیزیولوژنظارت )مانند ویژگی

 ر درهای ماده ژنتیکی منتقل شده و وضعیت فیزیکی مااده ژنتیکای ماذکوتعداد نسخه

 های مربوط به رشد(؛ها و ترشحات و ویژگیداخل ارگانیسم هدف، فراورده

ه برای ا توضیح مفصل از بیولوژی مولکولی سیستمی )مانند وکتور ا دهنده ا گیرنده( ک6

 تولید محصول تحت نظارت استفاده شده است؛

ل وکتاور و ای که ارگانیسم دهنده، ارگانیسام گیرناده، وکتاور یاا عاماا کشور و منطقه7

                                                

 
inserted genetic material and the physical state of this material inside the recipient organism (integrated or 

extrachromosomal), products and secretions, growth characteristics); 
(6) A detailed description of the molecular biology of the system (e.g., donor-recipient-vector) which is or will 

be used to produce the regulated article; 
(7) Country and locality where the donor organism, recipient organism, vector or vector agent, and regulated 

article were collected, developed, and produced; 
(8) A detailed description of the purpose for the introduction of the regulated article including a detailed 

description of the proposed experimental and/or production design; 
(9) The quantity of the regulated article to be introduced and proposed schedule and number of 

introductions; 
(10) A detailed description of the processes, procedures, and safeguards which have been used or will be used 

in the country of origin and in the United States to prevent contamination, release, and dissemination in 
the production of the: Donor organism; recipient organism; vector or vector agent; constituent of each 

regulated article which is a product; and regulated article; 
(11) A detailed description of the intended destination (including final  and all intermediate destinations), uses, 

and/or distribution of the regulated article (e.g., greenhouses, laboratory, or growth chamber location; 
field trial location; pilot project location; production, propagation, and manufacture location; proposed 

sale and distribution location); 
(12) A detailed description of the proposed procedures, processes, and safeguards which will be used to 

prevent escape and dissemination of the regulated article at each of the intended destinations;  
(13) A detailed description of any biological material (e.g., culture medium, or host material) accompanying 

the regulated article during movement; and 
(14) A detailed description of the proposed method of final disposition of the regulated article.  
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 محصول تحت نظارت به دست آمده، توسعه یافته یا تولید شده است؛

 پیشانهادی طارح تفصیلی توضیح جمله از محصول رهاسازی از هدف تفصیلی توضیح ا8

 تولید؛ یا آزمایشی[ کشت]

 ا حجم محصول تحت نظارت که رهاسازی آن مورد نظر است و برنامه پیشنهادی؛9

انتشار  وها و تمهیداتی که برای جلوگیری از آلودگی دها، رویها توضیح مفصل از فراین10

 محصول تحت نظارت اتخاذ شده است؛

 ا توضیح مفصل از اهداف تولید، کاربردهاا و توزیاع محصاول تحات نظاارت )گلخاناه،11

 «حصوالت(.آزمایشگاه، آزمایش مزرعه، پروژه پایلوت، تولید انبوه، تکثیر، محل توزیع م

پس از صدور مجوز باید امکان بازرسی از محل و تجهیزاتی »این بند نیز  «د»مطاب  جز  

همعنین به  1 «گیرد فراهم باشد.صورت می هاآنکه رهاسازی محصوالت تحت نظارت در 

شخصی که مجوز برای وی صادر شده است باید شرایط ذیل را »این بند  4استناد جز  

 2 های گیاهی( رعایت کند:ری از انتشار آفتعالوه بر موارد مندرج در مجوز )برای جلوگی

                                                
1. (d) Premises inspection. An inspector may inspect the site or facility where regulated articles are proposed, 

pursuant to a permit, to be released into the environment or contained after their interstate movement or 

importation. Failure to allow the inspection of a premises prior to the issuance of a permit or limited 
permit shall be grounds for the denial of the permit. 

2. (f) Permit conditions. A person who is issued a permit and his/her employees or agents shall comply with 

the following conditions, and any supplemental conditions which shall be listed on the permit, as deemed 
by the Administrator to be necessary to prevent the dissemination and establishment of plant pests:  

(1) The regulated article shall be maintained and disposed of (when necessary) in a manner so as to prevent 
the dissemination and establishment of plant pests. 

(2) All packing material, shipping containers, and any other material accompanying the regulated article shall 
be treated or disposed of in such a manner so as to prevent the dissemination and establishment of plant 

pests. 
(3) The regulated article shall be kept separate from other organisms, except as specifically allowed in the 

permit; 
(4) The regulated article shall be maintained only in areas and premises specified in the permit;  

(5) An inspector shall be allowed access, during regular business hours, to the place where the regulated 
article is located and to any records relating to the introduction of a regulated article;  
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ها و بندیا اقدامات راجع به محصول تحت نظارت و هر گونه مواد مرتبط مانند بساته2و1

هاای ای صاورت گیارد کاه از انتشاار و ایجااد آفتهای نگهداری باید به شیوهمحفظه

 گیاهی جلوگیری شود؛

ماده اسات بایاد مجازای از ا محصول تحات نظاارت باه جاز ماواردی کاه در مجاوز آ3

 های دیگر نگهداری شود؛ارگانیسم

تواند نگهداری شود کاه در مجاوز مشاخص ا محصول تحت نظارت تنها در مناطقی می4

 شده است؛

 محصول تحت نظارت باید به طوری برچسب گاذاری شاود ،ا در مواردی که امکان دارد6

 که نام و تاریخ واردات آن مشخص باشد؛

 ظارت موضوع اعمال تمهیداتی است که از سوی اداره بازرسی ساالمتا محصول تحت ن7

 شود.حیوان و گیاه برای جلوگیری از انتشار اتفاقی و غیرمجاز مشخص می

                                                

 
(6) The regulated article shall, when possible, be kept identified with a label showing the name of the 

regulated article, and the date of importation; 

(7) The regulated article shall be subject to the application of measures determined by the Administrator to be 
necessary to prevent the accidental or unauthorized release of the regulated article; 

(8) The regulated article shall be subject to the application of remedial measures (including disposal) 
determined by the Administrator to be necessary to prevent the spread of plant pests; 

(9) A person who has been issued a permit shall submit to APHIS a field test report within 6 months after the 
termination of the field test. A field test report shall include the APHIS reference number, methods of 

observation, resulting data, and analysis regarding all deleterious effects on plants, nontarget  organisms, or 
the environment. 

(10) APHIS shall be notified within the time periods and manner specified below, in the event of the 
following occurrences: 

(i) Orally notified immediately upon discovery and notify in writing within 24 hours in the event of  any 
accidental or unauthorized release of the regulated article; 

(ii) In writing as soon as possible but not later than within 5 working days if the regulated article or associated 
host organism is found to have characteristics substantially different from those listed in the application 

for a permit or suffers any unusual occurrence (excessive mortality or morbidity, or unanticipated effect 
on non-target organisms); 
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ه اداره ماه پس از پایان آزمایش مزرعه گزارش آن را با 6ا گیرنده مجوز باید ظرف مدت 9

 بازرسی سالمت حیوان و گیاه ارسال کند.

و گیااه  یل باید مراتب در مدت تعیین شده به اداره بازرسی سالمت حیوانا در موارد ذ10

 اعالم شود:

شف به ( هر گونه رهاسازی اتفاقی یا غیرمجاز محصول تحت نظارت بالفاصله پس از ک1)

 ساعت به صورت کتبی؛ 24صورت شفاهی و در مدت 

شده اسات یاا های کامال متفاوت از آنعه در مجوز مشخص شدن ویژگی ( کشف دارا2)

د یاا حاهر گونه رخداد غیر عادی در محصول تحت نظارت ) مانند اتالف یا بیماری بیش از 

 «روز کاری. 5های غیرهدف( در اولین فرصت ممکن تا تیثیر غیرمنتظره در ارگانیسم

 تواند به جای تقاضاای صادور مجاوز از روش اعاالمطور که گفته شد متقاضی میهمان

 توانناد در صاورت رعایاتاشاخاص می» 340مااده  3اس جز  الف بند استفاده کند. بر اس

شرایط این بند بادون صادور مجاوز ]پاس از انجاام فرایناد اعاالم و تحات نظاارت وزارت 

بار اسااس ایان فرایناد شاخص « کشاورزی[ به تولید محصوالت تحت نظارت اقدام کنناد.

و  ه بازرسای ساالمت حیاوانادار"تواند به شرط اعالم جزئیات محصول خود به متقاضی می

د شرایط و . جز  ب و ج این بنکندو رعایت استانداردهای رهاسازی اقدام به رهاسازی " گیاه

صاوالت ماواردی از مح»استانداردهای مزبور را تبیین کرده است. بر اساس جز  ب این بند 

 هااآن تحت نظارت که دارای شش شرط ذیل باشند و استانداردهای اجرایی بند ج در مورد

 تند:رعایت شده باشد، پس از انجام فرایند اعالم به وزارت کشاورزی قابل رهاسازی هس

 360ا از ارقام گیاهی باشاند کاه در فهرسات علاف هرزهاای زیانباار منادرج در مااده 1
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قرار نداشته باشند و در صورتی که اقدام مورد نظار  1نامه قانون حفاظت از گیاهانآیین

 شد در منطقه رهاسازی علف هرز محسوب نشوند.رهاسازی در محیط با

به طور با ثبات با ژناوم گیااه  3402ماده  1ا ماده ژنتیکی منتقل شده مطاب  تعریف بند 2

 هدف، یکپارچه شده باشد.

نظار  ا عملکرد ماده ژنتیکی منتقل شده، شناخته شده باشد و بیان آن در محصول مورد3

 به بیماری گیاهی منجر نشود.

( 2)( موجب ایجاد بیماری ]گیااهی[ مساری شاود؛ 1ژنتیکی منتقل شده نباید: ) ا ماده4

( 3های غیر هادف شاناخته شاود؛ )موادی را رمز کند که به عنوان سم برای ارگانیسم

 هایی را رمز کند که دارای کاربرد دارویی یا صنعتی باشد.فراورده

ی ب ایجااد ویاروس گیااهی جدیادهاای ژنتیاک موجاا برای اطمینان از اینکه انتقال توالی5

نناده کهای تنظیمی غیار رماز ( توالی1ها باید: )های گرفته شده از ویروسشود، توالینمی

ز های ژنتیاک رماز و پاادرمز کاه ا( سااخت2شناخته شده اسات؛ ) هاآنباشند که کارکرد 

 ایعهای گیاهی گرفته شده است که در منطقه مورد نظر برای رهاساازی شاهای ویروسژن

 کناد و فاراورده غیاراست و غلبه دارد و گیاهانی از همان گوناه گیااه میزباان را آلاوده می

 کپسید فعالی را رمز نمی کند که مسئول انتقال سلول به سلول ویروس است.

ا محصول مورد نظر با این هدف که مواد ژنتیک ذیل را از حیاوان یاا انساان دارا باشاد 6

نه توالی اسید نوکلئیک کاه از یاک ویاروس حیاوانی یاا ( هر گو1اصالح نشده باشد: )

                                                
1. 7 U.S.C. 7712 

2. Stably integrated: The cloned genetic material is contiguous with elements of the recipient genome and is 

replicated exclusively by mechanisms used by recipient genomic DNA. 
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به عنوان عامل  هاآنهای های رمزکننده که فراورده( توالی2انسانی گرفته شده باشد؛ )

 «بیماری در حیوان یا انسان شناخته شده باشد.

لزم مسازی جز  ج این بند نیز شخص را به رعایت استانداردهای اجرایی ذیل در مورد رها

 ست:کرده ا

شاود، نقال و انتقاال اگر مواد گیاهی یا گیاهان تحت نظارت از طری  دریا جابجاا می ا1»

باید به صورتی باشد که مواد گیاهی زنده قابل انتشار نباشد و تجهیزات نگهاداری  هاآن

 1ای باشد که در محیط زیست رها نشود.آن در مقصد به گونه

نظر باشد، کشت گیاه تحت نظارت باید به  ا هنگامی که رهاسازی در محیط زیست مورد2

هایی که بخشی ای باشد که به طور اتفاقی با مواد گیاهی غیر تحت نظارت از گونهگونه

 2از رهاسازی نیستند مخلوط نشود.

ای حفظ شود که هویات هماه ماواد در هنگاام های گیاه باید به گونها گیاهان و بخش3

ای گیااه در صاورتی کاه دیگار از آن اساتفاده هااستفاده قابل شناسایی باشاد و بخش

 3حیات شوند.شود باید در محفظه نگهداری شود یا بینمی

 4ا عامل انتقال ]ژن[ زنده نباید با محصول تحت نظارت همراه باشد.4

                                                
1.  (1) If the plants or plant materials are shipped, they must be shipped in such a way that the viable plant 

material is unlikely to be disseminated while in transit and must be maintained at the destination facility in 
such a way that there is no release into the environment. 

2.  (2) When the introduction is an environmental release, the regulated article must be planted in such a way 

that they are not inadvertently mixed with non-regulated plant materials of any species which are not part 
of the environmental release. 

3.  (3) The plants and plant parts must be maintained in such a way that the identity of all material is known 

while it is in use, and the plant parts must be contained or devitalized when no longer in use. 

4. (4) There must be no viable vector agent associated with the regulated article. 
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( محصاول تحات نظاارت در محایط 1ا آزمایش مزرعه باید به شکلی انجام شاود کاه: )5

ن ایجااد نشاود کاه بتواناد در محایط زیسات بااقی ( نسلی از آ2زیست باقی نمایند؛ )

 1بماند.

ای باقی بماند کاه بتواناد در ( هیچ ماده زنده نباید به گونه1ا در پایان آزمایش مزرعه: )6

ای مدیریت شود که ( گیاه خودرو باید به گونه2فصول آینده به طور خودرو رشد کند؛ )

 2«در محیط زیست باقی نماند.

ن بند محتویات فرم اعالم به ویژه مشخصاات متقاضای و جزئیاات ای« د»همعنین جز  

( ناام، 1وارد ذیال باشاد: )فرم اعالم باید شامل م»محصول را تعیین کرده است. برای نمونه 

( اطالعاات الزم بارای شناساایی محصاول 2درس، تلفن، امضای شخص مسائول؛ )عنوان، آ

فنوتیپ آن، اسامی مربوط به لوکااس، های علمی، رایج و تجاری و تحت نظارت از جمله نام

ها و مناط  مباد  و ( نام3کارکرد یا پروتئین رمز شده، ارگانیسم دهنده و روش انتقال ژن؛ )

( تااریخ و 4مقصد برای تجهیزات حمل و نقل یا مزرعه محل رهاسازی و وسعت رهاسازی؛ )

بایاد »همعناین  3«در مورد رهاسازی در محیط زیست، دوره مورد انتظار بارای رهاساازی.

                                                
1. (5) The field trial must be conducted such that: 

(i) The regulated article will not persist in the environment, and 

(ii) No offspring can be produced that could persist in the environment. 

2. (6) Upon termination of the field test: 

(i) No viable material shall remain which is likely to volunteer in subsequent seasons, or 
(ii) Volunteers shall be managed to prevent persistence in the environment. 

3. (2) The notification shall include the following: 

(i) Name, title, address, telephone number, and signature of the responsible person; 
(ii) Information necessary to identify the regulated article(s), including: 

 (A) The scientific, common, or trade names, and phenotype of regulated article, 
 (B) The designations for the genetic loci, the encoded proteins or functions, anddonor organisms for all 

genes from which introduced genetic material was derived, and 
 (C) The method by which the recipient was transformed; 
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های الزم برای بازرسی تجهیزات و محل آزمایش مزرعه و اسناد الزم برای بررسای دسترسی

و مقاماات  "اداره بازرسی ساالمت حیاوان و گیااه"مطابقت با مقررات بندهای ب و ج برای 

  1«دولتی مربوطه فراهم شود.

امریکاا متاولی  2زیکشااور وزارت گیااه و حیاوان سالمتبازرسی  ادارهبه طور خالصه، 

و کشات  3صدور مجوز و نظارت بر کشت، واردات یا نقل و انتقال محصوالت تراریخته اسات

این محصوالت تحت نظارت وزارت کشاورزی امریکا قرار دارد و پیش از رهاساازی و پاس از 

بر کشاورزی و محیط زیست از وزارت کشاورزی امریکاا مجاوز دریافات  هاآنارزیابی اثرات 

 4ند.کنمی

 موارد نیازمند مجوز سازمان غذا و دارو

ای که کاربرد غذایی همان طور که گفته شد نهاد دیگر متولی نظارت بر محصوالت تراریخته

حاوی هر »دارند، سازمان غذا و دارو است. سازمان غذا و دارو بر عدم کاربرد مواد غذایی که 

                                                

 
(iii) The names and locations of the origination and destination facilities for movement or the field site 

location for the environmental release; and the size of the introduction, 
(iv) The date and, in the case of environmental release, the expected duration of the introduction (release); 

and 
(v) A statement that certifies that introduction of the regulated article will be in accordance with the 

provisions of this section. 

1. (6) Access shall be allowed for APHIS and State regulatory officials to inspect facilities and/or the field test 

site and any records necessary to evaluate compliance with the provisions of paragraphs (b) and (c) of this 

section. 

2. Department of Agriculture’s Animal and Plant Health Inspection Service  

3. 7 U.S.C. § 7712(a) (2012). 

4. 7 C.F.R. § 340.1 (2013); 7 U.S.C. § 7711(a) (2012); 7 C.F.R. § 340.0 (2013). 
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و برندهای 1«مت آسیب برساندآوری است که ممکن است به سالگونه ماده سمی یا زیان

نظارت دارد. بنابراین، سازمان غذا و داروی امریکا بر  3به عنوان مواد غذایی غیرمجاز 2تقلبی

مرغ( و همعنین دارو و ایمنی محصوالت غذای انسان و حیوان )غیر از گوشت، مرغ و تخم

ند پیش از به کند. بر اساس قوانین مربوطه، اشخاص موظفمحصوالت بیولوژیک نظارت می

های شود یا بر ویژگیهر گونه ماده ای که به غذا افزوده می»یعنی  4«هاافزودنی»کار بردن 

 خدمات قانون و 6آرایشی و دارو غذا، قانون به استناددر مواد غذایی به  5«آن اثرگذار است

 شده حاصال موجوداتاز سازمان غذا و دارو مجوز دریافت کنند. بنابراین،  7عمومی بهداشت

                                                
1. 21 U.S.C. § 342(a). 

2. 21 U.S.C. § 331 (2012)  

3. Adulterated Food 

4. 21 U.S.C. § 348 (2012) 

5. 21 U.S.C. § 321(s): (s) The term “food additive” means any substance the intended use of which results or 

may reasonably be expected to result, directly or indirectly, in its becoming a component or otherwise 

affecting the characteristics of any food (including any substance intended for use in producing, 
manufacturing, packing, processing, preparing, treating, packaging, transporting, or holding food; and 

including any source of radiation intended for any such use), if such substance is not generally recognized, 
among experts qualified by scientific training and experience to evaluate its safety, as having been 

adequately shown through scientific procedures (or, in the case of a substance used in food prior to 
January 1, 1958, through either scientific procedures or experience based on common use in food) to be 

safe under the conditions of its intended use; except that such term does not include— 
(1) a pesticide chemical residue in or on a raw agricultural commodity or processed food; or 

(2) a pesticide chemical; or 
(3) a color additive; or 

(4) any substance used in accordance with a sanction or approval granted prior to September 6, 1958, 
pursuant to this chapter, the Poultry Products Inspection Act [21 U.S.C. 451 et seq.] or the Meat 

Inspection Act of March 4, 1907, as amended and extended [21 U.S.C. 601 et seq.]; 
(5) a new animal drug; or 

(6) an ingredient described in paragraph (ff) in, or intended for use in, a dietary supplement.  

6. Federal Food, Drug, and Cosmetic Act  

7. Public Health Service Act 
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 و غذا سازمان نظارت تحتنیز  روندمی کار به بیولوژیک محصوالت و دارو غذا، در که ژنتیک

 هاآنو در صورتی که ترکیب جدیدی ارائه کنند یا ماده جدیدی در  دندار قرار( FDA) دارو

 . افزوده شده باشد نیازمند مجوز هستند

از موادی که ممکن است زیانبار باشند قانون غذا، دارو و مواد آرایشی نوع و میزان مجاز 

و شیوه نظارت سازمان غذا و داروی امریکا بر آن را صارف نظار از اینکاه حاصال مهندسای 

کند. مواد غذایی بر اساس ماده ژنتیک باشند یا از روش دیگری تولید شده باشند، تعیین می

و ماواد  1(ASGR« )عموماا ایمان دانساته شاده»این قانون به دو دسته موادی کاه  348

شود که تولید و عرضه دسته دوم نیازمند اخذ مجوز اسات. ( تقسیم می348)ماده  2افزودنی

شود نیز تولید و عرضه برخی موادی که در نتیجه اصالحات ژنتیک در مواد غذایی افزوده می

بندی ممکن است مستلزم اخذ مجوز باشند. اگرچه ممکان اسات در بر اساس همین تقسیم

ارد محتویات افزوده شده در اثر مهندسی ژنتیک از ماواد شاناخته شاده در ماواد بیشتر مو

ها باشد با وجود این در صورت تغییار قابال ها و چربیها، کربوهیدراتغذایی مانند پروتئین

دربااره ماواد افزودنای  348توجه در محتویات محصول طی فرایند ارزیابی بر اسااس مااده 

 الزامی است.

ات عامی است که در ماورد ساایر ماواد غاذایی یاا ارقاام اصاالح شاده این همان مقرر

گاردد. شود و در حوزه محصوالت اصالح شده ژنتیکی هم اعماال میکالسیک نیز اعمال می

                                                
1. Generally recognized as safe 

هستند « افزودنی»شود . مطابق قانون فدرال غذا، دارو و آرایشی، موادی که جزء اصلی نبوده و به غذا افزوده می2

(  و یا مواد U.S.C. § 348 2012 21که باید پیش از ورود به بازار از اف دی ای مجوز ایمن بودن دریافت کنند )

ی نیاز ندارنرد اگرچره مشرمول نظرارت در برازار ( هستند که به مجوز قبلGRAS« )عموما ایمن دانسته شده»

 (. U.S.C. § 321(s) 21شوند )می
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به این معنا که طب  مقررات عام مربوط به ماواد غاذایی، اگار محتویاات محصاول غاذایی 

مستلزم ارزیابی و دریافات مجاوز باشاد،  )تراریخته( مورد نظر از مواردی باشد که تولید آن

شاود. در ماورد اخذ مجوز الزامی است و در سایر موارد صرفا نظارت پس از عرضه انجام می

شوند نیز جواز تولیاد نژادگری سنتی ایجاد میسایر محصوالت زراعی غذایی که از طری  به

مجااز ماواد طبیعای رقم جدید مشروط است به اینکه از اساتانداردهای الزم مانناد ساطح 

مضری چون گلیکو آلکالویدها )در سیب زمینی( برخوردار باشند. نظارت پاس از عرضاه باه 

هایی چون زنادان و نژادگر این استانداردها را رعایت نکند، با مجازاتاین معناست که اگر به

ی اسات های ایمنشود. مبنای اتخاذ این رویه اعتماد بر ارزیابیهای سنگین روبرو میجریمه

نژادگری انجام دهاد. البتاه در برخای کشاورها ارقاام نژادگر موظف است در فرایند بهکه به

جدید گیاهی باید به ثبت برسند که این امر به دالیلی غیر از ایمنی غذایی یا زیستی داشته 

گیرد. به دلیل اینکاه نظاارت و بیشتر به خاطر مدیریت محصوالت زراعی و باغی صورت می

ی در بیشتر موارد بر اساس نظارت در بازار و پس از عرضه است، این ساازمان یاک اف.دی.ا

کند که بر اسااس آن تولیدکننادگان پایش از تولیاد ماواد فرایند مشاوره خاص را اجرا می

توانند پیش از تولید از مجاز بودن و انطباق آن با مقررات این سازمان غذایی اصالح شده می

 .(Thomas, 2002) اطمینان حاصل کنند

به طور کلی از منظر سازمان غذا و داروی امریکا تولید و عرضه محصوالت غذایی فراوری 

نشده مانند میوه، سبزیجات و حبوبات عموما مستلزم اخذ مجوز نبوده و در دساته غاذاهای 

گیرند. پرسش این است که آیا محصوالت فاراوری نشاده عموما ایمن شناخته شده قرار می

گیرند. اف.دی.ای اولین باار اند در همین دسته قرار میاصالح یا مهندسی ژنتیککه حاصل 
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پرداخت باا ایان  1«فالور ساور»هنگامی که به ارزیابی ایمنی و صدور مجوز گوجه تراریخته 

پرسش مواجه شد. منط  اف.دی.ای برای ارزیابی پیش از عرضه این محصول عدم اطمینان 

های متعارف در بازار های آن با گوجهاصالح شده به لحاظ ویژگی از این امر بود که آیا گوجه

ای که گفته شد در دساته غاذاهای های متعارف در بازار مطاب  قاعدهبرابر است؟ زیرا گوجه

تواند حکم گوجه تراریخته را هام می هاآنعموما ایمن شناخته شده قرار دارند و مقایسه با 

های متعارف وجاود نداشاته باشاد، محتویاات با گوجهمشخص سازد. در صورتی که برابری 

گوجه اصالح شده یا تراریخته در دسته مواد افزودنی )نه در دساته عموماا ایمان شاناخته 

شده( قرار گرفته و عرضه آن مستلزم ارزیابی ایمنی و اخذ مجاوز اسات. اف.دی.ای پاس از 

بین این گوجه و گوجه اصاالح ارزیابی گوجه تراریخته به این نتیجه رسید که چنین برابری 

نشده وجود دارد. تجربیات و مطالعات اف.دی.ای در حین ارزیابی گوجه تراریخته منجار باه 

در ساال  (FDA, 1992) های راجع به غذاهای منتج از ارقام جدید گیااهیتدوین سیاست

 .(Uchtmann, 2000, p. 6) شد 1992

ه صدور مجوز پیش از عرضه محصول ایمنی غذایی و نیاز ب 1992های بر اساس سیاست

های محصول و کاربرد مورد نظر از آن بستگی دارد و اینکه محصول از چه روشای به ویژگی

تولید شده است اهمیت ندارد. به بیان دیگر اگر یک رقم جدید گیاهی مانند ذرت مقاوم باه 

ساموم یاا آفت )بی.تی( برای مصرف غذایی تولید شود ایمنی آن از طریا  بررسای وجاود 

شاود. همعناین صارف انتقاال ها در آن و همعنین تغییر در ارزش غذایی ارزیابی میآلرژن

شود ماهیت آن تغییر کناد و از دساته محصاوالت یک ماده ژنتیکی به محصول موجب نمی

خارج شاود. تنهاا در صاورتی کاه مااده ژنتیکای منتقال شاده « عموما ایمن دانسته شده»

                                                
1. Flavr Savr tomato 
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یدهای چرب یا روغن جدید یا هر گونه ماده جدیدی دیگری را در پروتئین، کربوهیدرات، اس

محصول بیان کند که با آنعه در محصوالت موجود وجاود دارد تفااوت قابال توجاه داشاته 

باشد، محصول جدید دارای برابری با نمونه اصالح نشده آن نیست و به هماین دلیال مااده 

شود. بنابراین ها محسوب میزودنیجدیدی که در محصول مورد نظر بیان شده است جز  اف

برای نمونه اگر ژن یک پروتئین شیرین  1عرضه چنین محصولی مستلزم دریافت مجوز است.

گیرد و عرضاه محصاول ها قرار میکننده جدید به محصول منتقل شود جز  دسته افزودنی

 .(Uchtmann, 2000, p. 7) نیازمند ارزیابی و اخذ مجوز است

فرایندی با عنوان مشورت با اف.دی.ای پیش بینی شده و توصیه  1992های در سیاست

شده است تولیدکنندگان ارقام جدید گیاهی از جمله ارقام گیاهی تراریختاه از ایان طریا  

اطمینان حاصل کنند که ایمنی غذای انسان و حیاوان یاا دیگار مساائل قاانونی پایش از »

اف دی ای اطالعاات تفصایلی  (FDA, 1997) «سازی مورد توجه قرار گرفته اسات.تجاری

اکنون اطالعاات دهد. همهای انجام شده را در دسترس عموم قرار میمربوط به تمام مشاوره

های . شارکت(FDA, 2017) مشاوره اتمام یافته در وب سایت این سازمان قارار دارد 153

ا اخذ مجوز برای آی کنند:هایی نظیر موارد ذیل را مطرح میتولیدکننده از این طری  پرسش

محصول جدید الزم است؟ آیا محصول مورد نظر با نمونه اصاالح نشاده آن برابار محساوب 

های مزرعه و ارزیابی محصاول بایاد رعایات شاود؟ هایی برای آزمایششود؟ چه پروتکلمی

اگرچه شرکت در فرایند مشاوره اختیاری است اما به دلیل اینکه اگار محصاول ماورد نظار 

قانون غذا، دارو و مواد آرایشی قرار گیرد عرضه آن ممکان اسات  348و  342مصداق مواد 

ها را مجرمانه تلقی شود و اینکه انجام فرایند مشورت با اف.دی.ای مسئولیت مادنی شارکت

                                                
1. see: Statement of Policy, Foods Derived From New Plant Varieties 1992, 57 Fed. Reg. 22983. 
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ها معموال از این طریا  از ایمنای محصاول خاود اطمیناان حاصال دهد شرکتکاهش می

 کنند.می

اسات:  منتشر کرده آورده 2017هایی که در فوریه ورهدر آخرین مورد از مشا ایاف.دی.

دهای ای انجام شده بر روی رخداهای ایمنی و تغذیهارزیابیای از پالت خالصهشرکت سیم»

است.  ارائه کرده 2016مارس  23در تاریخ را  Y9و  X17زمینی ]تراریخته[ موسوم به سیب

ام آگوسات و ژوئن، سوم آگوست و سی های دوماین شرکت اطالعات دیگری را نیز در تاریخ

ت ایان ارائه کرده است. این اطالعات به اف.دی.ای کمک کرد از اقاداما 2016سپتامبر  21

ت شرکت برای اطمینان یافتن از هماهنگی محصول مورد نظار باا شارایط قاانونی و مقاررا

پالت هار ممربوطه آگاهی یابد. بر این اساس، اف.دی.ای به این نتیجه رسید که شرکت سای

ایمنای  گونه غذای انسان و حیوان که از محصوالت مذکور منتج شده باشد به لحا ترکیبات،

 .(FDA, 2017) «زمینی موجود در بازار ندارد...های سیبو دیگر پارامترها تفاوتی با نمونه

همعنین به الزامات برچسب زنی محصوالت غذایی حاصال از ارقاام  1992های سیاست

های کالسیک یا مهندسی ژنتیک پرداخته است. قانون غذا، دارو از طری  روش جدید گیاهی

کننده باه ویاژه در حاوزه ماواد زیانباار و نیاز و مواد آرایشی با معیار حفظ حقاوق مصارف

کننده( اطالعااتی را کننده )و نه صرفا خواست شخصی مصارفجلوگیری از گمراهی مصرف

د مشخص کرده اسات. بار اسااس هماین معیارهاا که باید در برچسب مواد غذایی ذکر شو

گذاری محصوالت اصالح ژنتیکی شده هنگامی الزامی است که محتویات آن به طور برچسب

کننده جدیادی باه قابل توجهی با نمونه اصالح نشده متفاوت باشد. برای مثال اگار شایرین

از آن ذکر شاود.  محصول افزوده شده باشد این امر باید بر روی برچسب مواد غذایی حاصل

زایی کناد کاه حساسایتهمعنین در صورتی که ژن انتقال یافته نوعی پاروتئین را کاد می

ای کنندهداشته باشد ذکر این امر در برچسب مواد غذایی حاصل از آن الزامی است تا مصرف

که حساسیت مورد نظر را دارد از مسئله آگاهی یابد. بر این اساس اف.دی.ای در مورد گوجه 
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های متعاارف موجاود در ای که پیش از این گفته شد به دلیل برابری آن با گوجاهتراریخته

گذاری بازار ذکر ویژگی خاصی را در برچسب آن الزامی ندانست. بنابراین اف.دی.ای برچسب

کننده و بادون اینکاه فایاده محصوالت تراریخته را صرفا به دلیل خواست شخصای مصارف

داند. همان طور که برچسب گذاری بر اسااس روش را منطقی نمی عملی بر آن مترتب باشد

زایی با مواد شیمیایی یاا تشعشاعات نژادگری کالسیک، جهشایجاد محصول مانند روش به

 .(Uchtmann, 2000, p. 8) رادیواکتیو یا کشت بافت و کشت سلولی الزامی نیست

نتیاک بار مبناای همان طور که گفتاه شاد ارزیاابی محصاوالت حاصال از مهندسای ژ

شی مقرر گیرد که در قانون غذا، دارو و مواد آرایچارچوب قانونی و مقررات عامی صورت می

د آرایشای قانون غذا، دارو و ماوا 342شده است. سازمان غذا و داروی امریکا بر اساس ماده 

 وادباه ما موظف است اقدامات قانونی الزم را برای جلوگیری از ورود هر گونه مااده زیانباار

واد ماقاانون غاذا، دارو و  348غذایی از جمله از طری  ایجااد ارقاام جدیاد گیااهی )مااده 

واد ماقانون غاذا، دارو و  342کننده )ماده آرایشی( و همعنین جلوگیری از گمراهی مصرف

 آرایشی( اتخاذ کند. 

و  ن غاذااین قانون جلوگیری از موارد ذیل را در مواد غذایی بر عهاده ساازما 342ماده 

 دارو گذاشته است:

  بهداشتی و مانناد غیر سمی،هر گونه محصول غذایی حاوی ترکیبات

 های غیر ایمن باه میزانای کاهها یا افزودنیکشآن یا باقیمانده آفت

 برای سالمتی زیانبار باشد؛

  بارای افازایش وزن یاا  هااآنحذف ترکیبات یا افزودن یا جایگزینی

 ر جلوه دادن کاال؛مندتکاهش کیفیت یا بهتر یا ارزش

  غیر ایمن؛ های افزودنیرن 



  / 103   ضمائم 
 

 

 مگر اینکه به کاار باردن  غیر مغذی مواد یا الکل حاوی جاتشیرینی

 این مواد دارای هدف عملی معین باشد؛

 و ترکیبات آن در صورتی که خطر بیماری یا زیاان باه  غذایی مکمل

 .همراه داشته باشد

غیر ایمن و زیانبار را در مواد غذایی منع  این قانون هر گونه افزودنی 348همعنین ماده 

کند مگر آنکه وجود آن در مواد غذایی ضرورت داشاته باشاد و میازان مجااز مصارف را می

 1مطاب  قانون رعایت کرده باشد.

 بندیجمع

بنا بر آنعه گفته شد در نظام حقوقی امریکاا محصاوالت تراریختاه در ماواردی کاه در 

رت وزارت کشاورزی امریکا قرار دارند، پیش از ورود به باازار های تحت نظافهرست ارگانیسم

کنند. همعنین مشخص شد هار گااه یاک رخاداد تراریختاه فرایند صدور مجوز را طی می

های اصاالح نشاده فرایند ارزیابی ایمنی زیستی به ویژه بررسی این همانی محصول با نمونه

بات شده باشاد محصاول تراریختاه در همان رقم را در وزارت کشاورزی طی کرده باشد و اث

تمامی خصوصیات و خواص به جز صفت اصالح شده کامال با نموناه اصاالح نشاده یاا غیار 

تراریخته آن یکسان است به طور طبیعی از منظر سازمان غاذا و دارو نیاز در حکام هماان 

ن محصاول گیرد و مجوز جداگانه از سازمان غذا و دارو برای همانمونه اصالح نشده قرار می

شود که آیا یکی از موارد ماذکور در ماواد الزامی نیست. در سایر موارد به این امر توجه می

قانون غذا، دارو و مواد آرایشی درباره آن صادق است یا خیر. به ایان معناا کاه  348و  342

                                                
1. 21 U.S. Code § 348; 21 U.S. Code § 346 
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به لحاظ ساختار، عملکرد، یا ترکیب از موادی که در حال حاضر در »اگر محصول مورد نظر 

تلقی شده و نیازمناد اخاذ « افزودنی»ذیل دسته مواد غذایی « ا موجود است تفاوت داردغذ

در غیر این صاورت ایان محصاوالت  .(FDA, 1992) مجوز از سازمان غذا و دارو نیز هست

شوند و به نظارت پاس از عرضاه تلقی می 1(GRAS« )عموما ایمن دانسته شده»جز  مواد 

برعهده تولیدکننده است اما به دلیل مجازات سنگین تخلف شود. تشخیص این امر اکتفا می

ها با معموال شرکت 2سال زندان و ده هزار دالر جریمه( 3این قانون )تا  348و  342از مواد 

های ایمنی زیستی به اف.دی.ای لزوم یا عدم لزوم دریافت مجوز بارای ارائه اطالعات ارزیابی

 کنند.عالم میمحصوالت تراریخته را پیش از عرضه است

در  نظارت بر تولیاد و مصارف محصاوالت تراریختاهادعای عدم وجود مقررات  بنابراین،

موریات به جهات مییا محترم به نظام حقوقی امریکا از عدم اشراف نویسندگان  ناشیآمریکا 

 .و صحت ندارد استایشان در همراهی با جریان ضد این فناوری در کشور 

 فهرست موارد نیازمند مجوز

های درباره فهرست گروه 3نامه اجرایی امریکافصل هفتم مجموعه آیین 340(2ماده )

                                                
باید پیش از  کرههستند « افزودنی»شود یا ارو و آرایشی، موادی که به غذا افزوده می. مطابق قانون فدرال غذا، د1

عموما ایمرن »(  و یا مواد U.S.C. § 348 2012 21ورود به بازار از اف دی ای مجوز ایمن بودن دریافت کنند )

 (. U.S.C. § 321(s) 21( هستند که به مجوز قبلی نیاز ندارند )GRAS« )دانسته شده

2. (1) Any person who violates a provision of section 331 of this title shall be imprisoned for not more than 

one year or fined not more than $1,000, or both. (2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of 
this section,[1] if any person commits such a violation after a conviction of him under this section has 

become final, or commits such a violation with the intent to defraud or mislead, such person shall be 
imprisoned for not more than three years or fined not more than $10,000, or both. (21 U.S. Code § 333) 

3. 7 CFR § 340.2 
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 توانند آفت گیاهی باشند.شوند یا میکه آفت گیاهی تلقی می هاییارگانیسم

صورتی  های فهرست ذیل درهای متعل  به زیر طبقات هر یک از گروه)الف( ... ارگانیسم

، آسایب مساتقیماشند )امکاان ایجااد مساتقیم یاا غیار را دارا ب 340(14که شرایط ماده )

دیگار  شده، تولید شده یاابیماری یا خسارت در یک گیاه یا اجزای آن یا محصوالت فراوری

یاک  گیرند. در صورتی که یک گونه معاین ازمحصوالت منتج از گیاه( تحت نظارت قرار می

علمای باه عناوان یاک  جنس مذکور در فهرست، داخل در فهرست نباشاد اماا در ادبیاات

ه یاا ارگانیسم ایجاد کننده مستقیم یا غیر مستقیم آسیب، بیماری یا خساارت در یاک گیاا

یااهی گاجزای آن یا محصوالت منتج از گیاه شناخته شده باشد نیز از نظر ایان مااده آفات 

 شود.تلقی می

هاا پیکجازا، ها، پالسامیدها، اها، ارگانلهر ارگانیسم مهندسی ژنتیک شده که از توالی

، در ارا باشدهای داخل در فهرست ذیل را دهای دی.ان.ا یا آر.ان.ا هر یک از گروهو/یا آنالوگ

رت درباره آفت گیاهی باشد، به عنوان محصول تحت نظا 340(1صورتی که مصداق تعریف )

 شود.شناخته می
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VIROIDS 
 
Superkingdom Prokaryotae 
 
Kingdom Virus 
 
All members of groups containing plant viruses, and all other 
plant and insect viruses 
 
Kingdom Monera 
DIVISION BACTERIA 
Family Pseudomonadaceae 
Genus Pseudomonas 
Genus Xanthomonas 
Family Rhizobiaceae 
Genus Rhizobium 
Genus Bradyrhizobium 
Genus Agrobacterium 
Genus Phyllobacterium 
Family Enterobacteriaceae 
Genus Erwinia 
Family Streptomycetaceae 
Genus Streptomyces 
Family Actinomycetacease 
Genus Actinomyces 
 
Coryneform group 
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Genus Clavibacter 
Genus Arthrobacter 
Genus Curtobacterium 
Genus Corynebacteria 
Gram-negative phloem-limited bacteria associated with plant 
diseases 
Gram-negative xylem-limited bacteria associated with plant 
diseases 
And all other bacteria associated with plant or insect diseases 
Rickettsiaceae 
Rickettgial-like organisms associated with insect diseases 
 
Class Mollicutes 
Order Mycoplasmatales 
Family Spiroplasmataceae 
Genus Spiroplasma 
Mycoplasma-like organisms associated with plant diseases 
Mycoplasma-like organisms associated with insect diseases 
 
Superkingdom Eukaryotae 
 
Kingdom Plantae 
 
Subkingdom Thallobionta 
 
Division Chlorophyta 
Genus Cephaleuros 
Genus Rhodochytrium 
Genus Phyllosiphon 



 تراریخته در آینه حقیقت  / 108

 

 
Division Myxomycota 
Class Plasmodiophoromycetes 
 
Division Eumycota 
 
Class Chytridiomycetes 
Order Chytridiales 
 
Class Oomycetes 
Order Lagenidiales 
Family Lagenidiaceae 
Family Olpidiopsidaceae 
Order Peronosporales 
Family Albuginaceae 
Family Peronosporaceae 
Family Pythiaceae 
Order Saprolegniales 
Family Saprolegniaceae 
Family Leptolegniellaceae 
 
Class Zygomycetes 
Order Mucorales 
Family Choanephoraceae 
Family Mucoraceae 
Family Entomophthoraceae 
 
Class Hemiascomycetes 
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Family Protomycetaceae 
Family Taphrinaceae 
 
Class Loculoascomycetes 
Order Myriangiales 
Family Elsinoeaceae 
Family Myriangiaceae 
Order Asterinales 
Order Dothideales 
Order Chaetothyriales 
Order Hysteriales 
Family Parmulariaceae 
Family Phillipsiellaceae 
Family Hysteriaceae 
Order Pleosporales 
Order Melanommatales 
 
Class Plectomycetes 
Order Eurotiales 
Family Ophiostomataceae 
Order Ascophaerales 
 
Class Pyrenomycetes 
Order Erysiphales 
Order Meliolales 
Order Xylariales 
Order Diaporthales 
Order Hypocreales 
Order Clavicipitales 
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Class Discomycetes 
Order Phacidiales 
Order Helotiales 
Family Ascocorticiceae 
Family Hemiphacidiaceae 
Family Dermataceae 
Family Sclerotiniaceae 
Order Cytarriales 
Order Medeolariales 
Order Pezziales 
Family Sarcosomataceae 
Family Sarcoscyphaceae 
 
Class Teliomycetes 
 
Class Phragmobasidiomycetes 
Family Auriculariaceae 
Family Ceratobasidiaceae 
 
Class Hymenomycetes 
Order Exobasidiales 
Order Agaricales 
Family Corticiaceae 
Family Hymenochaetaceae 
Family Echinodontiaceae 
Family Fistulinaceae 
Family Clavariaceae 
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Family Polyporaceae 
Family Tricholomataceae 
 
Class Hyphomycetes 
 
Class Coelomycetes 
 
And all other fungi associated with plant or insect diseases 
 
Subkingdom Embryobionta 
NOTE: 
Organisms listed in the Code of Federal Regulations as noxious weeds 
are regulated under the Federal Noxious Weed Act 
 
Division Magnoliophyta 
Family Balanophoraceae - parasitic species 
Family Cuscutaceae - parasitic species 
Family Hydnoraceae - parasitic species 
Family Krameriaceae - parasitic species 
Family Lauraceae - parasitic species 
Genus Cassytha 
Family Lennoaceae - parasitic species 
Family Loranthaceae - parasitic species 
Family Myzodendraceae - parasitic species 
Family Olacaceae - parasitic species 
Family Orobanchaceae - parasitic species 
Family Rafflesiaceae - parasitic species 
Family Santalaceae - parasitic species 
Family Scrophulariaceae - parasitic species 
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Genus Alectra 
Genus Bartsia 
Genus Buchnera 
Genus Buttonia 
Genus Castilleja 
Genus Centranthera 
Genus Cordylanthus 
Genus Dasistoma 
Genus Euphrasia 
Genus Gerardia 
Genus Harveya 
Genus Hyobanche 
Genus Lathraea 
Genus Melampyrum 
Genus Melasma 
Genus Orthantha 
Genus Orthocarpus 
Genus Pedicularis 
Genus Rhamphicarpa 
Genus Rhinanthus 
Genus Schwalbea 
Genus Seymeria 
Genus Siphonostegia 
Genus Sopubia 
Genus Striga 
Genus Tozzia 
Family Viscaceae - parasitic species 
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Kingdom Animalia 
Subkingdom Protozoa 
Genus Phytomonas 
And all Protozoa associated with insect diseases 

Subkingdom Eumetazoa 
 
PHYLUM NEMATA 
 
CLASS SECERNENTEA 
Order Tylenchida 
Family Anguinidae 
Family Belonolaimidae 
Family Caloosiidae 
Family Criconematidae 
Family Dolichodoridae 
Family Fergusobiidae 
Family Hemicycliophoridae 
Family Heteroderidae 
Family Hoplolaimidae 
Family Meloidogynidae 
Family Nacobbidae 
Family Neotylenchidae 
Family Nothotylenchidae 
Family Paratylenchidae 
Family Pratylenchidae 
Family Tylenchidae 
Family Tylenchulidae 
Order Aphelenchida 
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Family Aphelenchoididae 
 
CLASS ADENOPHOREA 
Order Dorylaimida 
Family Longidoridae 
Family Trichodoridae 
 
PHYLUM MOLLUSCA 
CLASS GASTROPODA 
Subclass Pulmonata 
Order Basommatophora 
Superfamily Planorbacea 
Order Stylommatophora 
Subfamily Strophocheilacea 
Family Succineidae 
Superfamily Achatinacae 
Superfamily Arionacae 
Superfamily Limacacea 
Superfamily Helicacea 
Order Systellommatophora 
Superfamily Veronicellacea 
 
Phylum Arthropoda 
 
Class Arachnida 
Order Parasitiformes 
Suborder Mesostigmata 
Superfamily Ascoidea 
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Superfamily Dermanyssoidea 
Order Acariformes 
Suborder Prostigmata 
Superfamily Eriophyoidea 
Superfamily Tetranychoidea 
Superfamily Eupodoidea 
Superfamily Tydeoidea 
Superfamily Erythraenoidea 
Superfamily Trombidioidea 
Superfamily Hydryphantoidea 
Superfamily Tarsonemoidea 
Superfamily Pyemotoidea 
Suborder Astigmata 
Superfamily Hemisarcoptoidea 
Superfamily Acaroidea 
 
Class Diplopoda 
Order Polydesmida 
 
Class Insecta 
Order Collembola 
Family Sminthoridae 
Order Isoptera 
Order Thysanoptera 
Order Orthoptera 
Family Acrididae 
Family Gryllidae 
Family Gryllacrididae 
Family Gryllotalpidae 
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Family Phasmatidae 
Family Ronaleidae 
Family Tettigoniidae 
Family Tetrigidae 
Order Hemiptera 
Family Thaumastocoridae 
Family Aradidae 
Superfamily Piesmatoidea 
Superfamily Lygaeoidea 
Superfamily Idiostoloidea 
Superfamily Coreoidea 
Superfamily Pentatomoidea 
Superfamily Pyrrhocoroidea 
Superfamily Tingoidea 
Superfamily Miroidea 
Order Homoptera 
Order Coleoptera 
Family Anobiidae 
Family Apionidae 
Family Anthribidae 
Family Bostrichidae 
Family Brentidae 
Family Bruchidae 
Family Buprestidae 
Family Byturidae 
Family Cantharidae 
Family Carabidae 
Family Cerambycidae 
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Family Chrysomelidae 
Family Coccinellidae 
Subfamily Epilachninae 
Family Curculionidae 
Family Dermestidae 
Family Elateridae 
Family Hydrophilidae 
Genus Helophorus 
Family Lyctidae 
Family Meloidae 
Family Mordellidae 
Family Platypodidae 
Family Scarabaeidae 
Subfamily Melolonthinae 
Subfamily Rutelinae 
Subfamily Cetoniinae 
Subfamily Dynastinae 
Family Scolytidae 
Family Selbytidae 
Family Tenebrionidae 
Order Lepidoptera 
Order Diptera 
Family Agromyzidae 
Family Anthomyiidae 
Family Cecidomyiidae 
Family Chloropidae 
Family Ephydridae 
Family Lonchaeidae 
Family Muscidae 
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Genus Atherigona 
Family Otitidae 
Genus Euxeta 
Family Syrphidae 
Family Tephritidae 
Family Tipulidae 
Order Hymenoptera 
Family Apidae 
Family Caphidae 
Family Chalcidae 
Family Cynipidae 
Family Eurytomidae 
Family Formicidae 
Family Psilidae 
Family Siricidae 
Family Tenthredinidae 
Family Torymidae 
Family Xylocopidae 
Unclassified organisms and/or organisms whose classification 
is unknown. 

 



 

 : نظام حقوقی اروپا2ضمیمه 

ه ای خاص علیهمان طور که گفته شد یکی از مطالب خالف واقع که توسط یک جریان رسانه

 شود، ادعای پذیرش ناسالم بودن محصوالتفناوری کشاورزی مطرح میمحصوالت زیست

 . بها استتراریخته در کشورهای اروپایی و ممنوعیت تولید و مصرف این محصوالت در اروپ

رسی بر"طور خاص در کتابی که در این تحقی  مورد توجه قرار گرفته است، ادعا شده 

 ه استهای بلندمدت محصوالت تراریخته در حوزه سالمت و غذا موجب شدتهدیدها و آسیب

 (68)صفحه  "اند.کشور اروپایی... مصرف محصوالت تراریخته را... ممنوع کرده 20

 صوالت تراریختهاولین قانون نظارت بر تولید مح

لی کناشی از مصرف محصوالت تراریخته و هر گونه اظهار نظر  "عوارض قطعی"مسئله 

وپا یا یه ارمبنی بر اینکه محصوالت تراریخته زیانبار است در هیچ گزارشی از سوی اتحاد

کس، عهای غذا و داروی اروپایی بیان نشده و یک ادعای خالف واقع است. به سازمان

وزهای ون مجا خود از اولین توسعه دهندگان فناوری تراریخته است و هم اکناتحادیه اروپ

شود ر میتولید و مصرف این محصوالت که از سوی مرجع ایمنی غذایی اتحادیه اروپا صاد

 در تمام کشورهای عضو اعتبار دارد. 

ه دارای قانون صدور مجوز تولید و مصرف محصوالت تراریخت 1990اتحادیه اروپا از سال 

به استناد این قانون در اروپاا مجاوز تولیاد و  1992اولین محصول تراریخته در سال  1است.

مصرف دریافت کرد که مربوط به واکسن بیماری اوژسکی )هاری کاذب( باود. مجاوز اولاین 

به استناد این قانون بارای تنبااکوی مقااوم باه  1994محصول زراعی تراریخته نیز در سال 

                                                
1. Council Directive 90/220/EEC of 23 April 1990 on the deliberate release into the environment of 

genetically modified organisms 
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های بعد تعداد محصوالت دارای مجوز کشت و مصرف بار د و در سالبروموکسینیل صادر ش

  .(European Environment Agency,1999) محصول رسید 18اساس این قانون به 

 199۰اصالح قانون 

به دالیلی  2001دستورالعمل صدور مجوز محصوالت تراریخته در اتحادیه اروپا در سال 

های مورد قبول در مرحله های عضو در ارزیابیمانند عدم هماهنگی و تواف  میان کشور

تحقی  و توسعه و مرحله تولید و مصرف، عدم ارتباط میان فرایندهای اجرایی و مصادی  

مالحظات ایمنی زیستی که گاه موجب پیگیری فرایندهای سنگین برای یک مالحظه کم 

بی مورد در صدور  اهمیت شده است، نظام مجوزدهی و فرایندهای اجرایی زائد که به تیخیر

مجوز تولید منجر شده است، عدم در نظر گرفتن نقش بایسته برای کمیسیون اروپا، عدم 

های علمی و عدم انعطاف کافی در تطبی  با بینی حل اختالف از طری  کمیتهپیش

اجرایی شد  2004جایگزین شد. این قانون در سال  2با قانون جدیدی 1های فناوریپیشرفت

ن تا کنون مجوز کشت و مصرف محصوالت تراریخته در اروپا بر اساس قانون و از آن زما

 شود.صادر می 2001

 رفع تأخیر موقت در صدور مجوز

آنعه موجب شده است در برخی منابع این تصور مطرح شود که تولید و مصرف محصوالت 

                                                
1. Commission of The European Communities (1996). Report on the Review of Directive 90/220/EEC in 

the Context of the Commission's Communication on Biotechnology and the White Paper, Brussels, 

10.12.1996 COM(96) 630 final. 

2. Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate 

release into the environment of GMOs and repealing Council Directive 90/220/EEC. 
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رت در سال ممنوع بوده و با فشارهای سازمان جهانی تجا 2006تا سال تراریخته در اروپا 

ای است که در سازمان جهانی تجارت علیه تیخیر در صدور مجوز آزاد شد، پرونده 2006

تشکیل و در  2001های منتهی به تصویب و اجرایی شدن قانون این محصوالت در طی سال

اختالف  1991های دستورالعمل سال گیریر ی آن صادر شد. با وجود سخت 2006سال 

اصالح آن و تصویب قوانین تکمیلی دیگر موجب شد از سال  نظر کشورهای عضو برای

صدور مجوزهای جدید به تیخیر بیافتد. زیرا صدور مجوز پس از اعالم  2004تا سال  1998

نظر کارشناسی سازمان ایمنی غذایی کمیسیون اروپا نیازمند ر ی گیری وزرای کشورهای 

اهنماهای مورد نظر برخی قوانین و خطوط ر 2003تا سال  2000عضو بود. از سال 

الزم االجرا شد. از سال  2004کشورهای عضو به تصویب رسید و همه این قوانین تا سال 

صدور مجوز برای محصوالت تراریخته طب  قوانین جدید آغاز شد. پیش از سال  2004

مجوز کشت و مصرف صادر شده بود که در این مدت کماکان اعتبار  18تعداد  1998

محصول تراریخته  111. هم اکنون در اروپا برای (The Financial Times, 2006) داشتند

 ,European Commission) مجوز کشت و مصرف انسانی و دامی صادر شده است

2018). 

 پاسخ کمیسیون اروپا به ادعای ممنوعیت تراریخته

اروپا با  در در پاسخ به شبهه ممنوعیت تراریخته 2006کمیسیون اروپا نیز در هفتم فوریه 

 :(European Commission, 2006) ای اعالم کرده استصدور بیانیه

نفسه ناسالم نیستند اجماعی عمومی میان دانشمندان وجود دارد که محصوالت تراریخته فی

. این رویکرد از سوی نهادهای رسمی شودمیبه صورت مورد به مورد ارزیابی  هاآناگرچه ایمنی 

ان جهانی بهداشت، کدکس الیمانتریوس، سازمان خوار و بار جهانی و المللی مانند سازمبین

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز اتخاذ شده است. اتحادیه اروپا به همین رویکرد و 
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همچنین شرایط پروتکل کارتاهنا درباره ایمنی زیستی ]نقل وانتقال فرامرزی محصوالت 

 تراریخته[ پایبند است...

 راریخته مجوزتمحصول تراریخته یا غذای انسان یا دام با منشأ  30یش از تا کنون برای ب

کنندگان ترین واردزرگمصرف در اروپا صادر شده است... اتحادیه اروپا بر خالف ادعاها یکی از ب

م در تما ست کهسویا و کنجاله سویا است و بیشتر سویای وارداتی آن از سویای تراریخته ا

این ادعا  نابراینبشود. نده سویا مانند امریکا، برزیل و آرژانتین کشت میکشورهای اصلی تولیدکن

صدور  رایندفکه مجوز محصوالت تراریخته در اروپا معلق شده است صحیح نیست. ممکن است 

 سد. مدتظر برمجوز برای برخی کشورها که رویکرد دیگری در این باره دارند طوالنی به ن

ین ایچیدگی به پ ظات ایمنی محصوالت تراریخته در اروپا مربوطتر برای ارزیابی مالحطوالنی

 است. بوده ها در ارائه اطالعات الزمامر و تأخیرهای ایجاد شده به دلیل تأخیر شرکت

به رژیم  راجعدیه اروپا علیه اتحا 2003ایاالت متحده امریکا به همران کانادا و آرژانتین در می 

ن ل سازما... پناروپا به سازمان جهانی تجارت شکایت کردصدور مجوز محصوالت تراریخته در 

ا اعمال ر خود ررد نظتواند فرایندهای ارزیابی موجهانی تجارت اذعان کرد که اتحادیه اروپا می

اجع به وانین رقی که های قانونی اروپا را ]تا زمانکند و ایاالت متحده نیز اعالم کرد چارچوب

 کشد...میتجارت را نقض نکند[ به چالش ن

ای برای هرکننداتحادیه اروپا همواره تصدیق کرده است که بیوتکنولوژی، ابزارهای امیدوا

منی دم ایدر حال توسعه و کمک به رفع ع کشورهایپیشرفت صنعت کشاورزی به ویژه برای 

رد کند اما روشن است که هر کشوری بر اساس حاکمیت خود حق داغذایی فراهم می

 د.ین کنهای حاکم بر جامعه خود تعیی این حوزه را مبتنی بر ارزشهای قانونچارچوب

 

 اثبات سالمت محصوالت تراریخته در مرجع ایمنی غذایی اروپا

 سوی از تراریخته محصوالت مصرف قطعی عوارض پذیرشمطرح شد، ادعای دیگری که 
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تیثیر برخی اروپا است. در واقع مؤلفان محترم پس از آنکه تحت  مراجع رسمی در اتحادیه

جریان  2006اند ممنوعیت مصرف محصوالت تراریخته تا سال منابع غیر معتبر تصور کرده

تراریخته  محصوالت مصرفاین امر ناشی از مشاهده عوارض اند که داشته است نتیجه گرفته

ها در حالی که همان طور که گفته شد چنین ممنوعیتی تنها در برخی رسانه .بوده است

ست و نگاهی به تاریخعه تصمیمات و قوانین اتحادیه اروپا و نیز مواضع ادعا شده ا

کند. به عکس، هیچ مرجع رسمی و مجامع علمی کمیسیون اتحادیه اروپا این ادعا را رد می

های غذا و داروی ملی در اتحادیه اروپا چه مرجع ایمنی غذایی اتحادیه اروپایی و چه سازمان

ها برای های کارشناسی مستمر عوارض ادعا شده در رسانهزیابیکشورهای اروپایی با وجود ار

از سال  اند. مرجع ایمنی غذایی اتحادیه اروپامصرف محصوالت تراریخته را مردود دانسته

ای را که صدور مجوز برای این محصوالت را آغاز کرد و سالمت محصوالت تراریخته 1991

است پذیرفته است. کمیسیون اروپا در ادر کردهمجوز ص هاآنهای الزم برای پس از ارزیابی

 ینتیجه»: کرده است تیکید باره این در 2010 سال درای صفحه 268یک گزارش جامع 

 محصوالت دهدمی نشان سال 25 طول در مستقل تحقی  500 و تحقیقاتی پروژه 130

]در عین ... ندارنددیگر  محصوالت با احتمالی هایآسیب لحاظ به تفاوتی هیچتراریخته 

 ) «نیست اینطور اما برسد نظر به علمی شده وارد شبهات است اینکه در نگاه اول[ ممکن

European Commission, 2010).  زهای کشت و مصرف صادره از سوی مجوفهرست

کمیسیون در پایگاه اینترنتی رخداد تراریخته  111 مرجع ایمنی غذایی اتحادیه اروپا برای

در مراحل ارزیابی و صدور مجوز هم  یدیگر هایرخداد همعنین ه است.اروپا آمد اتحادیه

 .(EU Commission, 2017) قرار دارند

مسئوالن مرجع ایمنی غذایی اتحادیه اروپا نمایندگان کشورهای عضو اتحادیاه هساتند 

های علمای ایان شوند. همعنین کمیتهکه از طری  شورای اروپا و پارلمان اروپا منصوب می

متشکل است از کارشناسان نهادهای متولی ارزیابی و صدور مجوز محصوالت غذایی  سازمان
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مرجاع  2015در کشورهای عضو بعالوه اعضای ناظری از ایسلند، سوییس و ناروژ. تاا ساال 

گیری درباره کشت و مصرف محصوالت غذایی ایمنی غذایی اتحادیه اروپا تنها مرجع تصمیم

های کارشناسای دید درباره محصوالت تراریخته در کمیتاهبود و هر گونه مستند و ادعای ج

گرفت. تا آن زمان مرجع ایمنی غذایی اتحادیه اروپاا تنهاا این سازمان مورد ارزیابی قرار می

باا  2015داد. در ساال پذیرفت و مورد بررسای قارار مایمستندات علمی را در این باره می

کشورها اجازه یافتناد باه  20011ورالعمل ای بر دستفشار برخی کشورها و تصویب اصالحیه

دالیل سیاسی و غیر علمی نیز از عمل به تصمیمات افسا راجع به مجاوز کشات محصاوالت 

 تراریخته ]و نه مصرف[ خودداری کنند و اجازه کشت محصوالت دارای مجوز را صادر نکنند. 

 درباره کشت محصوالت تراریخته 2۰۰1موضع قانون 

یی اپس از طی فرایندهای صدور مجوز در مرجع ایمنی غذ 2001بر اساس دستورالعمل 

اتحادیه اروپا کشت محصوالت تراریخته در تمامی کشورهای عضو مجاز است و کشورهای 

توانند کشت یک رخداد معین را منع کنند. ماده عضو تنها به استناد مستندات علمی می

توانند عرضه محصوالت کشورهای عضو نمی»مقرر کرده بود  2001دستورالعمل  22

اند[ ممنوع یا محدود کنند یا تراریخته را که مطاب  شرایط این دستورالعمل ]تولید شده

هر یک از کشورهای عضو »این دستورالعمل  23همعنین بر اساس ماده  2«مانع آن شوند.

                                                
1. Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate 

release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 
90/220/EEC. 

2. Article 22 (Free circulation): Without prejudice to Article 23, Member States may not prohibit, restrict or 

impede the placing on the market of GMOs, as or in products, which comply with the requirements of 
this Directive. 



  / 125   ضمائم 
 

 

ده محیطی انجام شکه به استناد اطالعاتی علمی جدید یا اضافه درباره ارزیابی خطر زیست

 به تفصیل تبیین کند که یک محصول تراریخته که مطاب  این دستورالعمل در اتحادیه اروپا

تواند آمیز است، میدارای مجوز بوده است، برای سالمت انسان یا محیط زیست مخاطره

فروش یا مصرف آن را در قلمرو خود محدود یا ممنوع سازد. در این صورت عضو مورد نظر 

یون اروپا و دیگر کشورهای عضو را از اقدامات صورت گرفته به استناد باید به سرعت کمیس

این ماده مطلع سازد و دالیل تصمیم خود را در عدم پذیرش و لزوم بازنگری در ارزیابی 

 1«خطر انجام شده ارائه کند.

 درباره کشت محصوالت تراریخته 2۰15اصالحیه 

( برای استناد به ماده 2015بز )تا سال های تندرو مانند صلح ستالش برخی کشورها و گروه

آمیز ترین زیان از ناحیه کشت و یا مصرف محصوالت تراریخته موفقیتو اثبات کوچک 23

ها بر اصالح قانون متمرکز شد و پیشنهاد اصالح قانون مبنی بر کنار نبود. بنابراین جنجال

که بند  20152صالحیه ارائه شد. مطاب  ا 2015گذاشتن رجوع به مستندات علمی در سال 

توانند به دالیلی غیر از اضافه کرد کشورهای عضو می 2001دستورالعمل  26ب را به ماده 

دالیل علمی و مرتبط با ایمنی غذایی همعون صالحدید سیاسی و اقتصادی و غیره کشت 

محصوالت تراریخته را ممنوع کنند. هفده کشور عضو )التویا، یونان، فرانسه، کرواسی، 

                                                
1. Article 23 (Safeguard clause): 1. Where a Member State, as a result of new or additional information made 

available since the date of the consent and affecting the environmental risk assessment or reassessment of 

existing information on the basis of new or additional scientific knowledge, has detailed grounds for 
considering that a GMO as or in a product which has been properly notified and has received written 

consent under this Directive constitutes a risk to human health or the environment, that Member State 
may provisionally restrict or prohibit the use and/or sale of that GMO as or in a product on its territory. 

2.  Directive (EU) 2015/412 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 amending 

Directive 2001/18/EC as regards the possibility for the Member States to restrict or prohibit the 
cultivation of genetically modified organisms (GMOs) in their territory. 
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ریش، مجارستان، هلند، لهستان، لیتوانی، قبرس، آلمان، بلغارستان، ایتالیا، دانمارک، ات

اسلوونی، لوگزامبورگ و مالتا( با استناد به اصالحیه جدید تصمیم گرفتند از کشت 

محصوالت تراریخته خودداری کنند. همعنین دو کشور بلژیک و پادشاهی متحده انگلستان 

لز و ایرلند شمالی والونیا در بلژیک و اسکاتلند و و) هاآن  قلمرو اعالم کردند در برخی مناط

زمینی شود. جالب است که سیبدر پادشاهی انگلستان( محصوالت تراریخته کشت نمی

کنند رقم تراریخته دارای مجوز که اسکاتلند و ایرلند شمالی از کشت آن خودداری می

نفر و مهاجرت گسترده مردم این دو  هامرگ میلیون موجبمقاوم به بادزدگی است که 

. به هر (Evan Fraser, 2003) شده بود 1852و  1845منطقه در قحطی بزرگ سالهای 

، سیاسی بودن تصمیم کشورها برای 2015حال، بر اساس آنعه گفته شد و تصریح مصوبه 

برای عدم کشت محصوالت تراریخته در کشورهای عضو به  عدم کشت روشن است و

 علمی ارجاع نشده است.مستندات 

 : (EUR-Lex, 2015) کندمقرر می 2015اصالحیه  26بند ب ماده 

تواند در جریان فرایند صادور یاا تمدیاد مجاوز بارای محصاوالت ا هر کشور عضو می1»

تراریخته تقاضا کند که قلمرو جغرافیایی آن کشور از کشت مستثنا باشاد. ایان تقاضاا 

نتشار گازارش ارزیاابی محصاول تراریختاه یاا از تااریخ روز از تاریخ ا 45باید در مدت 

دریافت نظر مرجع ایمنی غذایی اتحادیه اروپا به کمیسیون ارائه شود. کمیسیون اروپاا 

تقاضای مذکور را به متقاضی دریافت مجوز و دیگر کشورهای عضو اباالغ و باه صاورت 

 1کند.الکترونیکی برای عموم منتشر می

                                                
1. (1)   During the authorisation procedure of a given GMO or during the renewal of consent/authorisation, 

a Member State may demand that the geographical scope of the written consent or authorisation be 
adjusted to the effect that all or part of the territory of that Member State is to be excluded from 
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روز از تااریخ اباالغ تقاضاا تغییار قلمارو  30بایاد در مادت ا متقاضای دریافات مجاوز 2

جغرافیایی را تییید کند. در صورت عدم دریافت چنین تیییدی، تغییر قلمرو جغرافیایی 

در مجوز صادره اعمال خواهد شد... . مجوز صادره به موجب ایان دساتورالعمل پاس از 

 1اصالح مجددا منتشر و ابالغ خواهد شد... .

ضی دریافت مجوز درخواست کشور عضو مورد نظر در اصاالح قلمارو مجاوز را ا اگر متقا3

تواند تمهیدات الزم را برای محدود کاردن یاا ممناوع کاردن تییید نکند، آن کشور می

کشت در تمام یا بخشی از قلمرو خود نسبت به رخداد تراریخته مورد نظر یا گروهی از 

اند اعمال کند، مشاروط بار شخص شدهرخدادها که از طری  ذکر رقم یا صفت معین م

اینکه این تمهیدات مطاب  قوانین اتحادیه، مساتند، متناساب و غیار تبعایض آمیاز و 

 2بعالوه بر پایه دالیل قاطع مانند موارد ذیل باشد:

                                                

 
cultivation. That demand shall be communicated to the Commission at the latest 45 days from the date of 
circulation of the assessment report under Article 14(2) of this Directive, or from receiving the opinion of 

the European Food Safety Authority under Article 6(6) and Article 18(6) of Regulation (EC) No 
1829/2003. The Commission shall present the demand of the Member State to the notifier/applicant and 

to the other Member States without delay. The Commission shall make the demand publicly available by 
electronic means. 

1. (2)   Within 30 days from the presentation by the Commission of that demand, the notifier/applicant may 

adjust or confirm the geographical scope of its initial notification/application. In the absence of 

confirmation, the adjustment of the geographical scope of the notification/application shall be 
implemented in the written consent issued under this Directive and, where applicable, the decision issued 

in accordance with Article 19 of this Directive as well as the decision of authorisation adopted under 
Articles 7 and 19 of Regulation (EC) No 1829/2003. The written consent issued under this Directive and, 

where applicable, the decision issued in accordance with Article 19 of this Directive, as well as the 
decision of authorisation adopted under Articles 7 and 19 of Regulation (EC) No 1829/2003, shall then 

be issued on the basis of the adjusted geographical scope of the notification/application. 

2. (3)   Where no demand was made pursuant to paragraph 1 of this Article, or where the notifier/applicant 

has confirmed the geographical scope of its initial notification/application, a Member State may adopt 

measures restricting or prohibiting the cultivation in all or part of its territory of a GMO, or of a group of 
GMOs defined by crop or trait, once authorised in accordance with Part C of this Directive or with 
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 زیست؛گذاری مربوط به محیطالف( اهداف سیاست

 ب( طراحی شهری و کشوری؛

 برداری از زمین؛ج( بهره

 جتماعی ا اقتصادی؛د( مالحظات ا

 ؛26ه( جلوگیری از وجود تراریخته در دیگر محصوالت بدون نقض ماده )الف(

 گذاری مربوط به کشاورزی؛ز( اهداف سیاست

 های عمومی.ح( سیاست

تاوان بساته باه تواند به تنهایی مورد استناد قارار گیارد( میغیر از بند ح فوق )که نمی

ای فوق به تنهایی یا در کنار بندهای دیگر اساتناد شرایطی خاص هر کشور به هر یک بنده

هاای علمای انجاام شاده باه اساتناد ایان کرد، مشروط بر اینکه در هیچ موردی باا ارزیابی

به این معناا « انجام شده است مغایر نباشد. EC No 1829/2003دستورالعمل یا مقررات 

عایی اساتناد کنناد کاه در های ادتوانند در درخواست خود به زیانکه کشورهای عضو نمی

                                                

 
Regulation (EC) No 1829/2003, provided that such measures are in conformity with Union law, 

reasoned, proportional and non-discriminatory and, in addition, are based on compelling grounds such as 
those related to: 

 environmental policy objectives; 
 town and country planning; 

 land use; 
 socioeconomic impacts; 

 avoidance of GMO presence in other products without prejudice to Article 26a; 
 agricultural policy objectives; 

 public policy. 
 Those grounds may be invoked individually or in combination, with the exception of the ground set out 

in point (g) which cannot be used individually, depending on the particular circumstances of the Member 
State, region or area in which those measures will apply, but shall, in no case, conflict with the 

environmental risk assessment carried out pursuant to this Directive or to Regulation (EC) No 
1829/2003. 
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هایی اثبات شده است. فرایندهای ارزیابی ایمنی زیستی یک محصول عدم وجود چنین زیان

های کارشناسای اداره ایمنای غاذای توانند به ادعاهایی که بر اسااس بررسایهمعنین نمی

 اتحادیه اروپا قبال مردود دانسته شده است استناد کنند. 

ی عضاو ه این مقرره این امکان به مقامات صالح از کشاورهامقدم 20جالب آنکه در بند 

 داده شده است که اگر ادعا و مالحظه جدیدی به صورت مستند و علمای دربااره محصاول

گیری با توجه به اهمیات مساتندات علمای در تصامیم»تراریخته معین دارند مطرح کنند: 

دربااره  ونه اطالعاات دریاافتیراجع به محصوالت تراریخته، مقام صالح مورد نظر باید هر گ

 ریسک یا خطرات محصوالت تراریخته برای سالمت یا محیط زیست را گاردآوری و تحلیال

ای عضاو با وجود این هیچ یک از کشوره« کند و به اطالع کارشناسان و عموم مردم برساند.

ت ه اثبااختاتحادیه اروپا تا کنون مستندات علمی که بتواند خطراتی را برای محصوالت تراری

 کند به کمیسیون اروپا ارائه نکرده است.

 نفی ممنوعیت محصوالت تراریخته در پارلمان اروپا

را در  1، شورای اروپا در سال جاری تالش کرد الیحه قانونی مشابهی2015پس از اصالحیه 

ورهای عضو بتوانند واردات و مصرف شبه تصویب برساند که بر اساس آن کپارلمان اروپا 

ت دارای مجوز )مرجع ایمنی غذایی اتحادیه اروپا( را نیز بدون استناد به ادله علمی، محصوال

ر ی منفی در  577. اما این الیحه با (Kelly, 2015) در داخل مرزهای خود ممنوع کنند

 European) ر ی ممتنع در پارلمان اروپا به تصویب نرسید 38ر ی مثبت و  75برابر 

                                                
1. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

amending Regulation (EC) No 1829/2003 as regards the possibility for the Member States to restrict or 

prohibit the use of genetically modified food and feed on their territory, at <http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:0177:FIN> accessed March 2017. 
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Parliament , 2015) ها و انتشار مطالب خالف واقع دهد بحثر ی قاطع نشان می. این

شود که کشورهای جهان مصرف کننده این علیه محصوالت تراریخته به سمتی هدایت می

های آن در تولید داخلی و تقویت صنعت کشاورزی خود محصوالت باقی بمانند اما از ظرفیت

در این حوزه در اروپا منجر شده محروم شوند. حتی این امر به کاهش تحقیقات دانشگاهی 

 111وز کشت و مصرف برای . در نتیجه با وجود صدور مج(FAS USDA, 2015) است

موانع بازدارنده جدی در برابر  1رخداد تراریخته و واردات و مصرف این محصوالت در اروپا

 تحقی  و توسعه و تولید وجود دارد. 

ر ایمنی غذایی و سالمت با اشاره به اینکاه ویتنیس آندریاکایتیس کمیسیونر اروپا در امو

تقابل کشورها با تصمیمات مرجع ایمنی غذایی اتحادیاه اروپاایی در موضاوع تراریختاه باه 

با وجود اختالف نظر اعضا محصوالت »شود گفت: تضعیف یکپارچگی اتحادیه اروپا منجر می

هستند. اتحادیاه اروپاا باه تراریخته مطاب  مطالعات مرجع ایمنی غذایی اتحادیه اروپا ایمن 

میلیون تان ساویا کاه  32مصرف محصوالت پروتئینی آن وابسته است به طوری که ساالنه 

میلیون تان ساویا در داخال اروپاا تولیاد  1.4کند و تنها بیشتر آن تراریخته است وارد می

ت حذف ظرفیت تولید غذا در اروپا اس این عدم مصرف این محصوالت به معنیشود. بنابرمی

تار زیرا سویای غیرتراریخته در بازار جهانی بسیار کم است و همان میازان کام بسایار گران

وی تیکید کرد کشورهایی که آرای مخالف یا ممتنع در برابار محصاوالت تراریختاه « است.

کنناد و ناه نظارات دهند معموال به دالیلی سیاسای و نظار شاهروندان خاود اشااره میمی

                                                
 بره. برای دیدن فهرست رخدادهای تراریخته دارای مجوز کشت و مصرف انسانی و حیوانی در اتحادیه اروپرا 1

 :آدرس ذیل مراجعه کنید
 <http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm>. 
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. صحت گفته کمیسیونر اروپا، با مراجعاه (Andriukaitis, 2015) کارشناسی و دالیل علمی

هایی که در آن برخی کشورهای عضو کمیته ارزیاابی محصاوالت تراریختاه به صورت جلسه

شود. در هایچ یاک از ایان اند مشخص میبرای مخالفت خود با صدور مجوز استدالل کرده

راریختاه باه دالیال علمای ماردود شود که کلیت محصوالت تها موردی یافت نمیاستدالل

 .(EU Commission, 2017) دانسته شود

نیاز  2فناوری اروپااکشاورزی انجمن صانایع زیسات -رئیس شورای غذا  1لتیشا گنعاوز

پس از رد الیحه در این باره گفت: ما از رد این الیحه ناهماهن  در پارلمان اروپاا اساتقبال 

الت ایمن و دارای مجاوز مرجاع ایمنای غاذایی کنیم. منطقی نیست که بخواهیم محصومی

اتحادیه اروپا را بدون دلیل ممنوع کنیم. این الیحه به معنای مقابلاه باا ناوآوری و فنااوری 

نمایناده پارلماان اروپاا در  3همعنین جولی گیرلین  (.EU Commission ,2017) است

رت و سویای تراریخته وابسته این باره گفت: اتحادیه اروپا به ویژه در صنایع دام به واردات ذ

است و این الیحه از این نظر خطرناک بود. این الیحه سیاست را در برابار بخاش کشااورزی 

اعتنایی به رویکارد علمای و نظارات کارشناسای نهادهاای قرار داده و به معنای پذیرش بی

 .(EU Commission, 2017) معتبر اروپا ]اداره غذا و داروی اروپا[ بود

 اقتصادی عدم کشت برخی محصوالت تراریخته –یاسی دالیل س

هایی که تا کنون در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به آنعه گفته شد، ممنوعیت

اعمال شده است بر پایه علمی و انجام فرایندهای ارزیابی خطر نبوده و با تصمیم سیاسی یا 

                                                
1. Leticia Gonçalves 

2. EuropaBio (the European Association for Bioindustries) 

3. Julie Girling 
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در درخواست این کشورها نیز اقتصادی مقامات این کشورها صورت گرفته است. این امر 

توانند درباره کشت به دالیل تصریح شده است و مطاب  قوانین اتحادیه اروپا کشورها می

می استناد کنند. به همین سیاسی استناد کنند اما برای ممنوعیت مصرف باید به دالیل عل

اداره کنون ممنوعیت مصرف در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب نشده است. دلیل تا

های کشاورزی در ها و رویهالملل وزارت کشاورزی امریکا که به بررسی قوانین، سیاستبین

پردازد نیز در گزارش خود به این مبنای کشورهای اروپایی برای وضع کشورهای جهان می

المللی وزارت کشاورزی ممنوعیت در این حوزه تصریح دارد. گزارش اخیر اداره خدمات بین

اره وضعیت فناوری تراریخته در اروپا حاوی نکات جالبی است که در ادامه بخشی امریکا درب

 آید: از آن می

مندی از هرهبکنندگان و صنعت در اتحادیه اروپا درباره ها و مصرفها، رسانه، سمندولت

 ی مختلفشورهافناوری کشاورزی رو در روی هم قرار دارند و پذیرش این فناوری در کزیست

ه تحت فشار کبسیار پیچیده  گذاریسیاستفاوت فاحش دارد. در اروپا یک چارچوب اروپا ت

ه داد رارقأثیر فناوری تنظیم شده است، تحقیق و توسعه و تولید را تحت تفعاالن ضد زیست

ده از رش استفاکنند اما با گستاست. اعضای اتحادیه اروپا محصول تراریخته زیادی تولید نمی

ها یوننه میلا ساالی تولیدکنندگان پیشرو کشاورزی در جهان، اتحادیه اروپفناوری از سوزیست

لی تورالعمیب دسکند. آخرین تحوالت قانونی شامل تصوتن سویا و ذرت تراریخته را وارد می

منوع مخود  دهد تولید را بدون دلیل علمی در قلمرواست که به کشورهای عضو اجازه می

 رائه شدهاسازی حیوانات ت قانونی درباره ]ممنوعیت[ شبیهکنند و همچنین برخی پیشنهادا

 .(FAS USDA, 2015, p.1) است

فناوری گیاهی پیشرو بود. اما تحت در حوزه تحقیق و توسعه زیست 1990اتحادیه اروپا تا دهه 

های پیچیده فناوری اعضای اتحادیه اروپا در جریان وضع چارچوبفشار فعاالن ضد زیست

فناوری را با قرار گرفتند که تحقیقات، توسعه و تولید تجاری محصوالت زیستگذاری سیاست

های آزمایشگاهی از سوی فعاالن ضد کندی مواجه کرده است. به دلیل تخریب مکرر منطقه
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ها محدود های اولیه در داخل آزمایشگاهاغلب به پژوهش پژوهشیهای فناوری، پروژهزیست

اند. های خصوصی متعددی اتحادیه اروپا را ترک کردهرکتهای اخیر ششده است و در سال

( تنها در یازده کشور عضو اتحادیه اروپا آزمایش مزرعه انجام 2015هم اکنون )در سال 

 .(FAS USDA, 2015, p. 2) شودمی

ه ازدارندرات بهای قانونی قوی و مقرکشت تجاری محصوالت تراریخته مجاز به دلیل محدودیت

م از ا یک رقاروپ روپا بسیار ناچیز است. تنها محصول تراریخته در حال کشت دردر اتحادیه ا

هزار هکتار  130ذرت مقاوم به آفت است که کشت آن در مجموع کشورهای اتحادیه اروپایی به 

د از درص 30 تنها رقم اینرسد که اغلب آن به اسپانیا اختصاص دارد و در اسپانیا نیز کشت می

های سویا نهو دا شود. اتحادیه اروپا از وارد کنندگان اصلی کنجالهمل میکل کشت ذرت را شا

رفی اروپا را درصد کنجاله سویای مص 90درصد دانه و  96که  2013میلیون تن در سال  32]

ا سه تو محصوالت ذرت ]ساالنه بین نیم  (EU Commission, 2015, p. 4) تشکیل داد[

یور طکه بیشتر آن به مصرف تغذیه دام و  است (EU Commission, 2016) میلیون تن[

 25ی سویا و درصد برا 90رسد. سهم سویا و ذرت تراریخته از کل محصول وارداتی حدود می

جاله ننده کنمین کهای سویا و سومین تأدرصد برای ذرت است. امریکا دومین تأمین کننده دانه

کنندگان تولیدی فناوری از سواده از زیستسویای وارداتی به اتحادیه اروپا است. با گسترش استف

فتن ده و یاشنزوی ای در این حوزه ماتحادیه اروپا به طور فزاینده پیشرو کشاورزی در جهان،

ه وپایی بهای ارفناوری نباشند توسط شرکتمنبعی برای واردات محصوالتی که مبتنی بر زیست

 .(FAS USDA, 2015, p. 2-3) شودتر میتر و پرهزینهای سختطور فزاینده

این وضعیت حتی به کاهش توان رقابت صنعت دام و طیور اروپا منجر شده است. 

بر فناوری در اروپا پیچیده و زمانفرایندهای صدور مجوز برای محصوالت مبتنی بر زیست

است مجوز مصرف برای محصولی که در سایر  ممکناست و از همین رو در موارد متعدد 

یافت کرده و به تولید انبوه رسیده است وجود نداشته باشد. همین طور کشورها مجوز در

 .اتحادیه اروپا دارای سیاست تحمل صفر برای وجود محصوالت خارجی بدون مجوز است

ها در مرزهای اتحادیه اروپا متوقف های باری محصوالت تراریخته مدتممکن است کشتی

اند رها از این سیاست اتحادیه اروپایی انتقاد کردهبمانند. تولیدکنندگان غذای دام در اروپا با
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و معتقدند این امر به افزایش قیمت غذای دام در اروپا و از دست دادن توان رقابت صنعت 

شود و در نهایت کاهش تولید و افزایش واردات گوشت و لبنیات دام و طیور اروپا منجر می

 .(FAS USDA, 2015, p. 2) مصرفی را در پی خواهد داشت

د. د داربین کشورهای اروپایی راجع به پذیرش محصوالت تراریخته اختالف زیادی وجو

ه اریختکشورهای عضو از این نظر سه دسته هستند: کشورهایی که به کشت محصوالت تر

 ستند کههرهایی فناوری هستند. در برابر، کشودارای دولت و صنایع حامی زیست وپردازند می

کنندگان و مسئوالن با نیروهای مختلفی شامل مصرف هاآنناوری در فصنایع مشتاق زیست

ر ست که دالف امتأثر از فعاالن اجتماعی مخالف مواجه هستند. گروه سوم شامل کشورهای مخ

 مایت ازحت به بیشتر عوامل دخیل در این موضوع این فناوری را رد کرده و اغلب نسب هاآن

ت( و اص اسصوالت سنتی طبیعی که متعلق به منطقه خهای جغرافیایی )مندرج بر محنشانه

 .(FAS USDA, 2015, p. 36) کنندکشاورزی ارگانیک تأکید می

 .FAS USDA, 2015, pکرد )برای تحلیل بازار اتحادیه اروپا باید سه حوزه را از یکدیگر تفکیک 

37) : 

لب اما اغ ارنددزیستی الف( تولیدکننده: اشکال بسیار مختلف کشاورزی در اتحادیه اروپا هم

 کنند؛فناوری حمایت میکشاورزان و صنایع غذای دام اروپایی از زیست

ی قرار ت منفوقفه در معرض اطالعاکنندگان به طور بی: به دلیل اینکه مصرفکنندهمصرفب( 

 کنندگان هم منفی است؛دارند تلقی بیشتر مصرف

 ید عرضهخرد با کنندگان و فروشندگانتوزیعو فروشندگان خرد مواد غذایی:  کنندگانتوزیعج( 

 کنندگان تطبیق دهند.خود را با تلقی مصرف

سی دموکرا قواعد : مقامات سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا معموال و بر اساسهادولت]د( 

 کنند.[تصمیمات خود را با تلقی عمومی هماهنگ می



  / 135   ضمائم 
 

 

فناوری یستزفناوری مانند های زیستحوزهاین رویکرد بازدارنده در اتحادیه اروپا در دیگر 

زشکی پرویی و اف دافناوری حیوانی اروپا بیشتر بر اهدحیوانی نیز وجود دارد. تحقیقات زیست

رای هایی را بنژادگری متمرکز است. برای مثال یک شرکت انگلیسی پشهو پس از آن به

ز اا خارج ود را آزمایشات خکنترل آفت بدون استفاده از سموم آفت کش توسعه داده است ام

ده ولید نشتجاری ای در اتحادیه اروپا به صورت تدهد. هیچ حیوان تراریختهاروپا انجام می

یوانات حقوق ح ربارهاست و پذیرش این فناوری در بازار اروپا به دالیل فلسفی و مباحثی که د

قانونی را منتشر کرد ای الیحه 2013شود کم است. کمیسیون اروپا در پایان سال مطرح می

ت را یواناحسازی حیوانی را برای مقاصد غذایی و همچنین واردات و فروش این که شبیه

  .(p.2015, FAS USDA ,43) کندممنوع می

 صی دربا وجود آنچه گفته شد، تعداد قابل توجهی از دانشمندان بخش عمومی و خصو

پا ارو در ای مهمی در بخش خصوصیهفناوری گیاهی در جهان اروپایی هستند. شرکتزیست

صوصی ع بخش خمناف سف، بایر، کی.دابلیو.اس، لیماگرین و سینجنتا. امافعال هستند از جمله ب

مر ب مست. تخریاستاروپا در توسعه ارقام جدید از طریق مهندسی ژنتیک دارای ابهام 

، ر اروپادجوز مور های مزرعه در کنار ابهام و تأخیر به دلیل فرایندهای پیچیده صدآزمایش

عدود دلیل م همین گذاری نامطمئنی در اروپا تبدیل کرده است. بهمهندسی ژنتیک را به سرمایه

 ود را بردهند نیز تالش خهای اروپایی که تحقیق و توسعه در این حوزه را ادامه میشرکت

انجام  ز اروپاج اارخاند و حتی برخی تحقیقات خود را در بازارهای خارج از اروپا متمرکز کرده

 دود شدههای پایه محها و بخش عمومی به پژوهشبعالوه بیشتر تحقیقات در دانشگاه دهند.می

جود ت است والین تحقیقااست زیرا تأکیدی بر توسعه محصول و تولید که آخرین مرحله از پایپ

ها و هانشگادهای باالی نظام صدور مجوز اروپا برای اغلب هندارد. همچنین پرداخت هزین

 .(FAS USDA, 2015, p. 6) نهادهای پژوهشی عمومی مقرون به صرفه نیست

گیری در اتحادیه اروپا از چند جهت رویکرد غیر علمی حاصل از فرایندهای دموکراتیک تصمیم

کند. از یک سو، پیش بینی فناوری اروپا تحمیل میهای زیادی را به صنعت زیستهزینه

فرایندهای پیچیده و طوالنی برای صدور مجوز حتی برای تولید آزمایشی و تحقیقاتی، تحقیق و 

فناوری به امری بسیار پرهزینه و غیر های زیستفناوری را برای شرکتتوسعه در حوزه زیست
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ای اتحادیه اروپا هزینه رقابتی تبدیل کرده است. از سوی دیگر به دلیل وجود فضای منفی رسانه

محیطی، ایمنی غذایی و های پژوهشی درباره تأثیرات زیستزیادی برای پشتیبانی از پروژه

میلیون دالر از  200کند. بیش از مدیریت و ارزیابی خطر محصوالت مهندسی ژنتیک صرف می

ا . ب(European Union, 2010) ها هزینه شده استدر این پروژه 2010تا  2000سال 

های رسمی و معتبر در اروپا بر مشابهت محصوالت تراریخته با وجود این، تمام گزارش

تر دانسته ها ایمنمحصوالت دیگر به لحاظ عوارض احتمالی داللت دارند و در برخی گزارش

ها و استانداردهای باالتر در تولید این محصوالت است. اند که این امر به دلیل وجود ارزیابیشده

مرجع ایمنی غذایی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود در پارلمان اروپا با تأکید بر نتیجه رئیس 

ها با های کارشناسی این سازمان، به تقابل فضای حاکم بر افکار عمومی و رسانهگزارش

های های علمی و رسمی این سازمان اشاره و از توجه برخی اعضای پارلمان به جریانگزارش

 .(Url, 2015) کرده استغیرعلمی انتقاد 

همان طور که گفته شد رویکرد برخی کشورهای اروپایی به افزایش هزینه و عقب ماندگی 

های سیاسی دموکراتیک به شرایط شکلی فناوری اروپا منجر شده است. گاه نظامصنعت زیست

دهناد و تاالش و فرایندهای تدوین و تصویب قوانین بیش از محتاوای قاوانین اهمیات می

ای پیش بینی کنند که مشروعیت قواعد حقوقی حفظ شود و کنند این فرایندها را به گونهمی

های شکلی کارامدی و محتوای قوانین در مرحله بعدی از اهمیت قرار دارد. زیرا تحق  ارزش

ها در فراینادهای مانند مشروعیت و مشارکت عماومی یاا منطقای و منصافانه باودن رویاه

. طبیعی (Summers, 2005, p. 108) های سیاسی محوریت داردظامدر این ن گذاریقانون

 تصویب فرایند این در مقررات و قوانین های سیاسی دموکراتیک بسیاری ازاست که در نظام

تعلیا  کشات  .هایی داردباه لحااظ محتاوا ضاعف ولی دارد حقوقی که مشروعیت شودمی

ناه باارز تقابال میاان معیارهاای نمو 2005محصوالت تراریخته در کشور سوییس در ساال 

های تندرو ای از سوی گروهمحتوایی و مشروعیت شکلی قوانین است. با تبلیغات پرحجم رسانه
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مانند صلح سبز و حساسیت افکار عمومی در این کشور، تقاضای برگازاری رفرانادوم دربااره 

اندوم برگزار و این رفر 2005ممنوعیت توسعه گیاهان و حیوانات تراریخته مطرح و در سال 

تولید گیاهان و حیوانات تراریخته تا پنج سال ممنوع شد. ایان ممنوعیات تاا کناون بارای 

 ملای پاروژه ساوییس دولات 2011 تا 2007 سال های پنج ساله تمدید شده است. دردوره

. داد انجام سوییس علوم ملی بنیاد طری  از را تراریخته محصوالت مزایای و مخاطرات بررسی

 برای محیطیزیست و سالمتی خطر هیچ» که بود این سوییس علوم ملی بنیاد گزارش نتیجه

 کشات اقتصادی مزایای که شد تیکید این وجود با« .ندارد وجود تراریخته محصوالت کشت

است و عمل به خواست عمومی برای ممنوعیت زیان  کم سوییس برای تراریخته محصوالت

 ,Swiss National Science Foundation) اشاتقابل توجهی برای این کشور نخواهد د

منع کشت محصوالت تراریخته در کشورهای اتحادیه اروپا که خواستار استثنا شدن  .(2011

اند نیز کشورشان از قلمرو مجوزهای صادر شده از سوی مرجع ایمنی غذایی اتحادیه اروپا شده

اتحادیه اروپا در ایان  2015 از این قبیل است. همان طور که گفته شد تصریح دستورالعمل

باره و همعنین بررسی ادله این کشورها در درخواست استثنا شدن از قلمرو مجوزهای کشت 

 دهد.اتحادیه اروپا این امر را به خوبی نشان می

ست در های فناوری پیشرو بوده اکه در سایر حوزه ،اما چه چیزی موجب شده است اروپا

صانایع های نامتعاارف را بار مانادگی شاود و هزیناهحوزه مهندسای ژنتیاک دچاار عقاب 

از آنجااایی کاه ریشااه رویکاارد و قااوانین بازدارنااده در  فناوری خااود تحمیاال کنااد؟زیسات

فناوری بااز افکنی نسبت به زیساتای و مهندسی افکار عمومی برای هراسهای رسانههجمه

افکنای علیاه اسدلیل مسائله مساتلزم بررسای تاریخعاه جریاان هر کردنگردد دنبال می

 فناوری است.زیست
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 های بازدارندهنقش امریکا در تدوین پروتکل

از سوی دولت امریکا در دهه هفتاد اولین بار مطالب خالف واقع علیه مهندسی ژنتیک 

میالدی در امریکا تشکیل شد و در این هیئت  1974هیئتی در سال منتشر شد. میالدی 

سی ژنتیک بزرگنمایی و منتشر شود تا مقدمات تصمیم گرفته شد مالحظاتی علیه مهند

های بازدارنده هراس کشورها از فعالیت و تجاری سازی این فناوری و حتی تدوین پروتکل

ها هم شورای حکام و ای فراهم شود. )جالب است که در این پروتکلهمعون پروتکل هسته

از سوی دولت امریکا  ایکمیته 1974 سال در .کنند(ای تعریف میقوانین مشابه هسته

 تا» شود اعالم جهان به و شده تشکیل المللیبین کرد کنفرانسی مقرر شد و تشکیل

 این در جهان سراسر دانشمندان است نشده شناخته بهتر ژنتیک بالقوه خطرات که هنگامی

 لوماریسآ المللی دربین کنفرانسبنابراین با برگزاری « .کنند متوقف را آزمایشات حوزه

و با انتشار یک بیانیه و خطوط راهنمایی درباره مهندسی  1975 سال در کایامرفرنیا در کالی

در ابتدای بیانیه  1.(p. 1987, Mitcham ,12) ژنتیک گام اول از این برنامه تحق  یافت

 اف »فناوری و مهندسی ژنتیک اذعان شده است: این کنفرانس به آینده درخشان زیست

. دهدمی نوید مولکولی بیولوژی در را انقالبی وقوع نوترکیب ای.ان.دی هایروش از استفاده

 وجود زیادی دالیل ندارد، وجود مذکور جدید هایتکنیک از عملی کاربرد هیچ هنوز اگرچه

 «.داشت خواهد آینده در چشمگیری عملی کاربردهای فناوری این دهدمی نشان که دارد

(Berg et al, 2016) خطرات مهندسی ژنتیک از سوی دولت امریکا در  بنابراین بزرگنمایی

گرفت که هنوز کاربرد عملی برای این فناوری وجود نداشت. با وجود این حالی صورت می

                                                
1. The Asilomar Conference on   Recombinant DNA  
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برای دولت امریکا مسجل شده بود که این فناوری در آینده تحول برانگیز خواهد بود و 

نامتعارف امریکا برای  هایتشکیل کمیته مذکور و برگزاری کنفرانس آسیلومار آغاز تالش

مهار مهندسی ژنتیک به نفع این کشور بود. بر همین اساس در بیانیه کمیته مذکور در 

به صراحت بر ضرورت توقف فعالیت دانشمندان مهندسی ژنتیک تیکید شد و در  1974

با امکانات »در کنفرانس آسیلومار با تیکید مجدد بر خطرات این فناوری تصریح شد  1975

  .(Berg et al, 2016) «ها در این حوزه باید متوقف شودش فعلی برخی پژوهشو دان

ا لی امریکاهای کشورها به ویژه در اروپا که رقیب اصپس از این کنفرانس دائما در رسانه

ه تاا حادی کاه در دها در مورد فناوری مهندسی ژنتیک تبلیغات منفی شددر فناوری بود 

 این جع بهراهای نامتعارف و غیرعلمی آشکارا دچار نگرانی هشتاد میالدی افکار عمومی اروپا

مت مردم به سال و توجهمسیحیت  های مذهبی به ویژهظرفیتفناوری شده بود. در این بین 

یساتی شد. به ویاژه بنیااد صهیون دستاویزی برای تبلیغات علیه این فناوریو محیط زیست 

ار اصالی رد استفاده قرار گرفت و به ابزمو بین عموم مردم داشت ی کهمحبوبیتبا صلح سبز 

 سم پاشی علیه این فناوری بدل شد.

 نظیار پیشرفته هایفناوری به دیگران دستیابی از جلوگیری استکبار هایویژگی از یکی

 نااوریف یک به دستیابی از پس بالفاصله کشورها این معموال. است بیوتکنولوژی و ایهسته

 یساتز محایط و مسئوالنه صحیح، استفاده مورد در رسانه زا استفاده با خودشان، پیشرفته

 نیاز تایدول غیار ظااهر باه هایگروهها و رسانه. کنندمی تردید ابراز فناوری آن از دوستانه

 هاگروه قبیل این فشار تحت ظاهر به و تدریج به. هستند هدف این تحق  برای ابزار بهترین

 ماذاکرات بناای دولتای غیار هاایگروه و ومیعما افکاار به توجه درجه دادن نشان برای و

 مورد در امروزه تهاجمی چنین. شودمی گذاشته غیرعلمی استانداردهای تدوین و المللیبین

ای در هساته .خاوردمی چشام به وضوح به کشاورزی فناوریزیست و ایهسته هایفناوری

 اسیس شد.و در بیوتکنولوژی پروتکل کارتاهنا با همین فرایند ت NPTپروتکل 
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 فناوری هراسای قارار گرفات.دهی شده زیساتاروپا تا حدی تحت تیثیر جریان سازمان

هنگفات و  یهاناهیباه مادد هز ییاروپاا یکشورها یدر برخ یفناورستیمقابله با توسعه ز

علام  توان به راحتی مطالب شبهبا رسانه می است. افتهی یجنبه عموم یارسانه یهاجنجال

در اسات کاه  نیاا یجمعا یهامهم رسانه یژگیورعلمی را جا انداخت. )سودوساینس( و غی

 یریگو جهات اساتحااکم  یعلم یابیارزبدون وجود و پروپاگاندا  یغاتیتبل یارهایمعها آن

با این فرض  ها است.در رسانه ییهانوشته نینشر چن تیکننده قابل نییتع یمال یاسپانسرها

ور فناوری و مهندسای ژنتیاک باه طاای مانند زیستههای اروپایی در حوزتصور کنید رسانه

یاک روز  سازی تولید کنند. با ایان روشروزانه اطالعات خالف واقع و مبتنی بر جعل و داده

ساازی، یاک روز حیواناات تراریختاه و یاک روز باه به ژنتیاک انساانی، یاک روز باه شبیه

 حتمااین هجمه ضد فناوری های ابرای یافتن ریشهکنند. فناوری کشاورزی حمله میزیست

 های غالب رفت. باید به دنبال منافع امپراطوری صهیونیستی حاکم بر رسانه

 دهادیمختلف نشاان ما یدر کشورها یختهها با محصوالت تراردر روند مخالفت یریس

از گزند اغتشاشگران در امان نمانده و در موارد  یزن یختهپژوهش درباره محصوالت ترار یحت

رفتاه  ینتوساط آشاوبگران ازبا یاب،در اثر تخر یختهمحصوالت ترار یقاتیرع تحقمزا یادیز

 تحمیل کرده است. هاکشور سنگینی را به هایینههزاقدامات مخرب و غیرقانونی  ینااست. 

برای دستیابی به تولید محصوالت تراریخته کااهش  یقاتادامه تحق یل بهتمابه همین دلیل 

ران برای پرهیز از تحقی  در ماورد محصاوالت تراریختاه باه فشارها بر پژوهشگ. یافته است

از  یاریدر بسا یختاهمحصوالت ترار یمزرعه ا یشاتگفت انجام آزما توانیمحدی است که 

در برخای ماوارد آشاوبگران بادون تارس از ممکن است.  یرغ یباکشورها در حال حاضر تقر

قااتی آشاکارا اقادامات ضاد تخریاب مازارع تحقیهای قانونی پاس از مواجه شدن با مجازات

به  هاآشوبگران تن ینالزم به ذکر است که ا کنند.اجتماعی خود را در سطح جامعه اعالم می
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 یاماوال عماوم یبو تخر به انحا مختلف دانشمندان یدمزارع بسنده نکرده و به تهد یبتخر

ت مجموعه این عوامال باعاث ایجااد تارس در جامعاه نسابت باه محصاوال اند.پرداخته یزن

 ها شده و یاس دانشمندان را در پی داشته اسات.تراریختهپژوهش و تولید توقف  ،تراریخته

که تا کنون باه هماراه داشاته  ییبا وجود خسارت ها گرانهیبتخر یاتعمل ینا ینکهجالب ا

کارده اسات هناوز باه عناوان  یجاادمردم و دانشامندان ا ینکه ب یهراس یناست و همعن

 .(Kuntz, 2012) نشده است یبند طبقه یستیاقدامات ترور

باه  در آمده اسات و یامنطقه وستهیشبکه به هم پ کیبه صورت  بایاعتراضات تقر نیا

ر هایی مانند صلح سبز در جهت اهداف تقسیم کاار فنااوری دصورت هدفمند از سوی گروه

 هااینگرانیگیری باه شاکلها روش این جریان این است که رسانه جهان هدایت می شود.

. دسات یابنادبه اهداف خاود  افکار عمومی با مهندسی کمک کنند و به این ترتیب عمومی

ر را علیه یک موضوع از جمله مهندسی ژنتیک، این انتظاا در جامعهشده  جادیا یمنف یجو

هار  .شوندوارد عمل  گیریتصمیم برایگذار و قانون گذارتاسیس ینهادهاکند که ایجاد می

 چیاگار ها یحتا ،مادعی دموکراسای ل بگیرد به ویژه در کشورهایگاه چنین انتظاری شک

در نموناه،  ی. بارااقادام حااکمیتی شاکل خواهاد گرفاتحتماا  درکار نباشد یمستند علم

ف سوییس حدود شصت پژوهش و مطالعه علمی راجع به فناوری و محصوالت تراریخته تعری

ولات ده شد و دانشمندان و شد و در این مطالعات ادعاهای معدود مطرح شده مردود دانست

وجاب سوییس این امر را طی گزارشی اعالم کردند. اما فضاسازی صلح سبز در این کشاور م

 شد تقاضای رفراندوم عمومی مطرح شود و محدود کردن کشت محصوالت اصالح ژنتیک در

اسات  نهایت از طری  رفراندوم و نه مستند به مطالعات کارشناسی به تصویب رسید. جالاب

 رویان هم بدانید قانون رفراندوم سوییس شامل منع حیوانات تراریخته و امثال پژوهشگاهکه 

شود. و جالب است که بدانید همین رفرانادوم تحات فشاار صالح سابز دربااره تعطیلای می

 ای هم برگزار شد.های برق هستهنیروگاه
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مصااحبه  درآلماان نیاز  2نآخا دانشگاه استاد و فناوریزیست دانشمند 1استفن راسعن

باه رویکردی علمای جنوبی  یایالت باواریاگوید دولت وی می کند.خود به این امر اشاره می

برای پاژوهش خاود راجاع باه  از همین رو به این ایالت رفت تا بتواندداشت. فناوری زیست

باا نزدیاک شادن انتخاباات ساپتامبر اما زمین دریافت کند.  2005سال در ذرت تراریخته 

فناوری هاای زیساتداری این ایالت تصمیم گرفت پژوهشرت کشاورزی و جنگل، وزا2008

. زیرا حزب اتحاد اجتمااعی (Roschen, 2009, p. 318) را در باواریا متوقف کندکشاورزی 

به تصمیم مذکور برای جلب افکار عمومی و آرا  مردم احتیاج داشت. این دانشمند  3مسیحی

این عده همان مسئوالنی بودناد کاه باا »گوید: ن شرایط میانگیز خواندن ایآلمانی با تیسف

کردناد. فناوری ما را تشوی  به فعالیت و مستقیما با ما همکااری میزیستتیکید بر اهمیت 

« .کنناده اساتتعیینشرایط را تغییر داد و هم اکنون پذیرش عمومی  ایرسانهاما تبلیغات 

گذشته که پژوهش در این حوزه را آغااز  وی افکار عمومی این کشور را نسبت به شش سال

اگر اماروز قصاد »کند: توجهی اشاره میداند و به نکته جالبکرده است بسیار نامساعدتر می

کاردم. از یاک ساو، داشتم گرایش خود را انتخاب کنم، احتماال موضوع دیگری را دنبال می

مداران وی دیگار سیاساتزنناد و از ساها در افکار عماومی دامان میها به این هراسرسانه

آلمانی ]به دور از هر گونه دلیل علمی[ از آن به عنوان یاک عنصار جلاب ر ی در مباارزات 

کنند. این برخوردی کامال دوگانه است که از یک سو به تیمین ماالی و انتخاباتی استفاده می

آن را پردازند و از سوی دیگر محصوالت تراریخته حاصل کمک به پژوهش در این حوزه می

                                                
1  . Stephen Röschen 

2. Aachen University 

3. Christlich-Soziale Union. 
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بنابراین فارغ از عنصر مشروعیت و از آنجاا  .(Roschen, 2009, p. 319) «کنندمحکوم می

ها به افکاار عماومی دارناد، جلاب گیریهای سیاسی بیشترین توجه را در تصمیمکه جریان

 دهند.ها و کسب آرای عمومی را به رویکرد علمی ترجیح مینظر رسانه

 یبرناده نوبال پزشاکاستاد آلماانی بیوتکنولاوژی و  1ولهارد نینوسل نیستیپروفسور کر

از ساوی »: دیاگویمعلیه مهندسی ژنتیاک بودن ادعاها  یرعلمیبر غ دیبا تیکهم (، 1995)

القاا هراس دارند  ختهیکه از مصرف محصوالت ترار ییهایبه اکثر آلمانها و صلح سبز رسانه

 نیکه ا یمنتقل خواهد شد. در حال هاآنبه بدن  یژن خاص محصوالت نیبا خوردن اکه شده 

نتوانسته باه ژناوم  اهانیگ ایاز گوشت گاو  یاست و هرگز ژن یرمنطقیکامال غ یاز نظر علم

متعصبانه و بدون توجه به او معتقد است صلح سبز  .(Volhard, 2013) «انسان داخل شود

از خود نشان  مختلف جهان یدر کشورها ختهیترارفناوری که  یعلم یهاتیهمه ثمرات و مز

 ,Volhard) بدل کرده است یاجتماع یتابو کیسبز را در عمل به  یفناورستی، زداده است

 ثیاز ح»: دیگویبه آلمان وارد کرده م یهراسیفناورستیز ییهابیدرباره آسولهارد . (2013

 یبارا ییجاا چیه گریتن  شده است و عمال د یفناورستیدانشمندان ز یعرصه برا یعمل

در آلمان وجود ندارد. مزارع  یفناورستیدانشمندان ز یعلم یهاو پژوهش هادهیکردن ا یعمل

 هادانشگاه ی. حتردیگیدرباره آن انجام نم یو کار مؤثر شودیبه طور مستمر نابود م یشیآزما

 ییآلمان به طور استثنا کهآن است  وهیش نیا آمدید. پنکنمیلغو خود را  یآموزش هایدوره

 یاندهیآ چیچرا که در آلمان ه دهدیکشورها کوچ م گریخود را به د یفناورستیندان زدانشم

 یابزارهاا ییهاانیجر نیروشن است که چن .(Volhard, 2013) «ستیمتصور ن هاآن یبرا

 اند.ثالث فراهم کرده یدر کشورها یفناور شرفتیکنترل پ یبرا یمناسب

                                                
1. Nüsslein-Volhard. 
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 دیااو تول کیااژنت یو مهندساا یفناورسااتیاروپااا در حااوزه ز شاارفتیهمااه مقاادمات پ

در  یاشارفتهیپ یاز دهه هشتاد فراهم بود و در واقاع دربااره کشاورها ختهیمحصوالت ترار

در  توانساتندیم یتوجه نیترکه با کوچک میکنیصحبت م یفناورستیمختلف ز یهاحوزه

خاود ا اروپاو  بینیم که مسیر دیگری طی شداما می. ندباش شرویپ یفناورستیبازار رقابت ز

 یفناورستیز یهابازدارنده اعضا در تمام حوزه کردیاز رو یناش یماندگها و عقببه خسارت

فع از مناا یفناورساتیاز ز تیااروپاا باا حما انیابنمعترف است. به طور حتم اقتصاد دانش

 یفنااور یبااال یباه ساودآور مناابع یدر برخا ژهیا. به وشدیمند مبهره یاریبس یاقتصاد

 اشاره شده است.  کردیکه اروپا از آن استقبال م یدر صورت دسی ژنتیکمهن

و  یبه ظاهر اخالق یکردهایو رو یافراط یطیمحستیز یهاگروهاز دهه هشتاد میالدی 

به کاار  ریمس نیدر ا یرینظیهدفمند و ب یاو رسانه یاجتماع یبا هماهنگدر اروپا  یمذهب

 1998از دهاه هشاتاد تاا فناوری علیه کلیت زیسات جریان نیاگیری شکلاند. گرفته شده

از الزم  یحقاوق تیانشاود و حما بیدر اروپاا تصاو یفناورساتیموجب شد دستورالعمل ز

و  یفناورساتی. پس از گذشت حدود دو دهاه از رواج زردیحوزه صورت نگ نیا یهاینوآور

ایان خاود صاراحتا  یهاااروپاا در گزارش هیاتحاد کایدر امر ژهیآن به و یظهور آثار اقتصاد

 یا اجتمااع یاقتصااد تاهیبر اساس گزارش کم 1اعالم کرد. بارخسارتاروپا جریان را برای 

از  تیااعاادم حما هیدر سااا ،یفناورسااتیدسااتورالعمل ز سینااوشیجامعااه اروپااا درباااره پ

حوزه باه  نیدر ا کایامر یو کشاورز ییدارو یهاشرفتیدر اروپا پ یفناورستیز یهاینوآور

 EU Economic and Social) قارار داد ریاروپاا را تحات تااث یت نظام علم و فناورشد

                                                
فناوری برای جلوگیری از . در برخی اسناد جامعه اروپایی به این امر و لزوم تسری  در تصویب دستورالعمل زیست1

 ( ,1996EU Economic and Social Committee برای نمونه ر.ک)ماندگی بیشتر اروپا، تصریح شده است. عقب
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Committee, 1996, 1.3)لیاباه دل نکاهیبار ا یوجود داشت مبن ییهاگزارش نی. همعن 

دچار فرار مغزها  هاییحوزه، اروپا نیدر ا کایامر یفناورستیز یهارکتش ادیز یگذارهیسرما

 EU) شاودیمنتقال م کاایباه امر یفناورساتیدر حوزه ز هاییااروپ یهایاند و نوآورشده

Economic and Social Committee, 1996, 1.3.2) . ،اروپا  ونیسیکمبر همین اساس

و جنجاال  یرا پاس از مادت یفناورساتیاز اختراعاات ز تیادساتورالعمل حما سینوشیپ

حرکات  کیاورالعمل، دسات نیا بیارائه کرد. با وجود ضرورت تصو 1988در سال درگیری 

 بیشکل داد و باعث شد تصو یاز مخالفت با آن را در افکار عموم یموج ،یاهماهن  رسانه

دچاار  یفناورساتیاز گذشاته در ز شیو اروپا با افتدیب  یآن در طول ده سال بارها به تعو

 سرانجام در سال س،ینوشیشود. پس از ده سال بحث و مناقشه و چند بار رد پ یماندگعقب

 رشیماورد پاذ 1«1998 یفناورساتیاز اختراعاات ز یقاانون تیادستورالعمل حما» 1998

 ,Official Journal of the European Communities) پارلماان اروپاا قارار گرفات

دستورالعمل  نیکشورها با ا یمخالفت برخ زیداستان نبود و در ادامه ن انیپا نیالی و (1998

عضو  یکشورها یداخل نیآن بر ورود مفاد سند در قوان 15ده ما دیرغم تیکه و ب افتیادامه 

ساوئد، فرانساه،  ک،یابلژ ا،یاتالیا ش،یاعضا مانند آلماان، پرتغاال، اتار یبرخ 2007تا سال 

آن  یداخلا بیتصو یرا براقدرتمند شکل گرفته  یهاانیجر نستندلوگزامبورگ و هلند نتوا

شاورها مصارف کنناده محصاوالت ک نیاا یتماامهماان طاور کاه گفتاه شاد . کننداقناع 

را  هاآنمخالف تنها  یکشورها ریو سا هاییهستند و مخالفت اروپا ختهیترارو  یفناورستیز

 نگه داشت. رونیب دیاز عرصه تول

                                                
1. The Biotechnology Directive (98/44/EC). 



 تراریخته در آینه حقیقت  / 146

 

ساعه و تو  یتحق ریدر مس بیبازدارنده رق یمقررات و بوروکراس شیاست که افزا روشن

زم از عرصه رقابات ماؤثر اسات. زماان ال در خروج آن زانیچه م یفناور کی یسازیو تجار

و تسات  هاشاگاهیو توساعه در آزما  یادر تمام مراحال تحق یفناورستیمحصوالت ز یبرا

 هااآنکاه صادور مجاوز در  ییدر کشاورها یقاانون تو مقاررا یمزرعه به چارچوب حقاوق

و  یرعلمایغ یگذاراز جمله برچساب یقانون یهاتیوابسته است. محدود شودیدرخواست م

 یرودنبالاه یدر اروپاا ]و کشاورها یو ساالمت یطیمحستیناعادالنه ز یابیارز ز،یآمضیتبع

 باارده یا کمتوقف را  تولید ،امر نیشده و ا تی[ به شدت تقورانیاروپا همانند ا ینظام حقوق

دت شارا باه  ییمحصول نها شدههزینه تمام نیامر همعن نیمواجه کرده است. ا ادیز ریتیخ

 ینوپا یهاشرکت یاز سو ژهیو توسعه به و  یتحق فی. روشن است که تضعدهدیم شیافزا

باه را ها شارکتداران و اشاخاص، سارمایهو اقباال  خواهد باود ندیفرا نیا جهیحوزه نت نیا

 . دهدمیکاهش  یفناورستیز

ترجماه و  رایااسات و اخ یهراسا یفناورستیساله ز یس یوجود ندارد که اروپا قربان یبهاما

و  دایاپ یهادسات یبرخا تیابه کشورمان باه میمور یهراس یفناورستیز نیاز ا یردات بخشوا

 حاال آنکاهشکل گرفته اسات.  زیدر کشور ما ن طیشرا نیمشابه ا وپنهان در کشورمان بدل شده 

و مجلاس شاورای  یانقاالب فرهنگا یعالیشاورا ی،محتارم جمهاور استیرهبر معظم انقالب، ر

بار توساعه اساتفاده از و قاوانین مختلاف اساناد مواضاع و در  1386تاا  1379اسالمی از سال 

و  یکلا هاییاساتساناد؛ الازام کرده یو حت دیتیکبه ویژه در حوزه اصالح ژنتیک  یفناورستیز

( و 1384) یفنااور یساتز ی(، ساند ملا3/11/1379 ی)ابالغ یرانا یاسالم یبلندمدت جمهور

 یساتیز یمنایا یو قاانون ملا یانقالب فرهنگ الییع( مصوب شورا1386آن ) ییاجرا یراهبردها

محصاوالت اصاالح شاده  یادتول از جمله اسناد و قوانین باال دستی کشور هساتند کاه (2)ماده 

هاای برخای جریاناماا  اناد.کرده یافتکل ینظاارت یندهایفرا یینرا ضمن تع یختهو ترار یکیژنت
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 یالقاا یها را بارارساانه یاجماهو تر یرعلمایبه صراحت سخنان غمیانی مسئوالن خاص و گاه 

مقابله باا آن  یو تالش خود را برا کنندیمطرح م یفناورستیناموجه خطرناک بودن استفاده از ز

باه  یکشااورز یفناورساتیز یهااپژوهش جیامر محدود شادن نتاا نیا جهی. نترندیگیبه کار م

ه در آلماان رخ داده اسات باا که به طور حتم در مراحل بعدی مانند آنعا بوده است هاشگاهیآزما

توانیاد های آن را میها هم مواجه خواهیم شد. نشاانهییس و رکود علمی و محدودیت آزمایشگاه

در ارائه الیحه ضد پژوهش حفاظت منابع ژنتیاک کاه در اجارای کنوانسایون اساتعماری تناوع 

 های آن تهیه شده ببینید.زیستی و پروتکل

گفتاه  های حقوقی سکوالر و دموکراتیک با توصیفی کاهظامبا توجه به عنصر مشروعیت در ن

و چاه  های حقوقی چه در حوزه محصوالت تراریختاهشد، در مطالعه تطبیقی قوانین در این نظم

 ورار داد قاتوان بدون استناد به توجیه و دلیل وضع یاک قاانون آن را الگاو ها نمیدر سایر حوزه

سائله در رسااند. هماین میک گزاره مطلوب و عقالنای نمیرجوع به قوانین این کشورها ما را به 

شود. با می زنی بر محصوالت تراریخته در اتحادیه اروپا مشاهدهتحوالت مربوط به قوانین برچسب

ادیاه اروپاا در اروپا رویکرد اتح 1991وجود قوانین صدور مجوز برای محصوالت تراریخته از سال 

ر ی بر معیارهای مشخص باود. هیئات مشاورتی اروپاا دزنی رویکردی منسجم و مبتنبه برچسب

گذاری با صدور خطوط راهنمایی دربااره برچساب 1995مالحظات اخالقی بیوتکنولوژی در سال 

ذایی غامهندسی ژنتیک اعالم کرد: هر گاه محصول به لحاظ ترکیباات، ارزش از  غذاهای حاصل 

 باود گذاری الزم خواهاداشاد برچسابیا کاربرد مورد قصد به طور قابل تاوجهی تغییار یافتاه ب

(Watanabe & Pehu, 2017, p 97)هاای جنجال 1990طور که گفته شد از نیمه دهه . همان

می ای و عمومی در اروپا به قدری شدت یافت که کشورهای عضو برای جلب رضاایت عماورسانه

 دربااره اصالحات درخواست کردند قوانین مربوط به محصوالت تراریخته اصالح شود. یکی از این

عایات زنی بر محصوالت تراریخته بدون ربرچسب 2003برچسب زنی بود که بر اساس آن از سال 

 معیارهای مذکور الزامی شد.
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 : قضیه سرالینی3ضمیمه 

ا یک بها مانند سرطان را حتی اگر بدون هیچ پشتوانه علمی بتوان نام برخی بیماری

رطان گیرد. هولناک بودن ست تیثیر قرار میمحصول معین تکرار کرد اذهان عمومی تح

صول و مح شود ذهن به طور ناخودآگاه به دنبال اثبات علمی ارتباط میان سرطانموجب می

با  فناوری هراسیجریان زیستها برای دوری از آن اکتفا کند. غذایی خاص نبوده و شنیده

را  تفکرین غیرعلمی که چنیهای هنگفتی را برای سفارش مطالعات هزینهآگاهی از این امر 

ی در الیننام سر های مشهور مخالف مهندسی ژنتیک بهالقا  کند متحمل شود. یکی از چهره

های مشابه میلیون دالری صلح سبز و برخی جریان 5های فرانسه با پشتوانه کمک

ین کردند حاصل ارا به این امر اختصاص دادند و مقاالتی را که ادعا می ،آزمایشگاهی

 زمایشات است منتشر کردند.آ

 هاای آزمایشاگاهیهای وی بر موشسرالینی در یکی از این مقاالت مدعی شد آزمایش

از  گیری تومورهای عظیم سارطانیدهنده شکلکه با ذرت تراریخته تغذیه شده بودند نشان

هاای دیگار ماه چهارم تغذیه بوده است. همعنین مدعی شد چنین تومورهاایی در آزمایش

کتفاا روزه ا 90زمایش ها به تغذیه و آچون در آن آزمایشع علمی مشاهده نشده است مراج

حاضار  های بعدی دروغ بودن هر دو ادعا را آشکار کرد. سرالینی هیچ گاهشده است. بررسی

هاا بودناد های غذا و دارو که متقاضی این دادههای خود را به سازمانهای آزمایشنشد داده

 ارائه کند.برای بررسی بیشتر 

شاود کاه سارالینی از ناژادی از دروغ بودن ادعای اول به طور خاص از آنجا روشان می

استفاده کارده باود کاه باه ماوش  داولیا  اسپراگیو هارلنهای آزمایشگاهی با عنوان موش

شود. همعنین در این مطالعه به سرطانی مشهور است و به طور خودکار به سرطان مبتال می

طرح آزمایشاگاهی تخطای شاده باود. طارح آزمایشاگاهی باه  با آزمایش شدت از مطابقت
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هاای آمااری بارای شاود کاه مطالعاه پیمایشای و گاردآوری دادهاستانداردهایی گفتاه می

 صورت گیرد. هاآنبخش بودن آزمایش باید با رعایت نتیجه

ات قادر تحقی داولای-اسپراگیو هارلنهای میزان ابتال خودبه خودی به سرطان در موش

درصاد بارای  95.8تاا  87هاای نار و باین درصد برای موش 76.7تا  70آزمایشگاهی بین 

داد . بنابراین فارغ از اشکاالت پرتعا(Nakazawa et al., 2001, p 99) های ماده استموش

رطان سا، بر فرض پذیرش روش سرالینی، تیثیر جیره غذایی مورد نظر بر افازایش این مقاله

 درصاد در 77ها به شرطی معنادار اسات کاه میازان سارطان از موش در این نژاد خاص از

ایی های ماده بیشتر بوده است. حال آنکه در مطالعاه ادعادرصد در موش 96های نر و موش

 .(1ل )جادوسرالینی در تمام موارد میزان ابتال به سرطان کمتر از ایان مقادار باوده اسات 

ظ رت باه لحااویژه فقط با یک بار تکرار در هر صواگرچه به طور کلی استفاده از این نژاد به 

 .(Arjó et al.,2013) آماری قابل استنتاج نبوده و نتایج حاصل تصادفی بوده است

 خاود "تحقیا "ها به عنوان گروه شاهد در تایی از موش 10سرالینی فقط از یک گروه 

 طارف دیگار نیازاستفاده کرده بود، که از لحاظ روش تحقیقات پیمایشی مردود اسات. در 

د، های بیمار اثبات کررا با یک گروه کوچک از موش NK603زا بودن ذرت سرالینی سرطان

ه ی و توسعکه قطعا اعتبار نتایج را زیر سوال می برد. بر اساس خطوط راهنمای سازمان همکار

زایی بار روی ماوش آزمایشاگاهی در هار اقتصادی، در طرح آزمایشگاهی مطالعات سارطان

ر ماوش د 10موش استفاده شده باشد در حالی که سرالینی از  50کم از باید دستجنسیت 

میزان  هر گروه استفاده کرده است. بر اساس همین خطوط راهنما در مطالعات دو ساله باید

وه از درصد باشد و در غیر این صورت در هر گر 50دست کم  104ها در هفته زنده مانی موش

  ادعایی ده باشد؛ حال آنکه در مورد نژاد مورد استفاده در تحقیموش استفاده ش 65بیش از 

 .(Butler, 2012) هفته زنده بمانند 104توانند تا ها میسرالینی تنها یک سوم موش
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لبای در واکنش به اعتراضات گسترده پژوهشگران مستقل از سراسر جهان به انتشاار مط

 مجلاه علمایسی و آماری، در نهایت شنادر این حد سخیف و دارای اشکاالت علمی و روش

وامبر ، که اولین منتشر کننده این مقالاه باود، رساما در نا"سم شناسی غذایی و شیمیایی"

 . (Supreme Court of the United States, 2013) آن را باز پس گرفت 2013سال 

یان ز اااگرچه ادعای سرالینی فاقد اعتبار علمی است ولی مخالفان محصوالت تراریختاه 

 ه رد شادنصوالت تراریخته استفاده می کنند و متاسفانه هرگز بادعاها برای تبلیغ علیه مح

 مقاله اشاره ای نمی کنند!

روزه در حااوزه  90ساارالینی و همکاااران بااا طاارح ایاان ادعااا کااه مطالعااات اسااتاندارد 

بلناد  کنند که مطالعه ایشان تنهاا مطالعاهشناسی ناکافی هستند، این ادعا را مطرح میسم

آنالیز معتبر که به بررسی آثار ر اساس یک متاگیرد. در حالی که بمدتی است که صورت می

زمینی، ساویا، بارنج و گنادم بار ساالمت بلند مدت مصرف جیره غذایی حاوی ذرت، سیب

مطالعات بلند مدت متعددی در این باره صورت گرفته است. در این مطالعه  1پرداخته است،

های مختلف بادن، ی با استفاده از آنالیزهای بیوشیمی، هیستولوژی ارگانپارامترهای متنوع

اناد محصاوالت داده قالی ماورد بررسای قارار گرفتاه اسات.هماتولوژی و ردیابی دی.ان.ا انت

ندارناد و اثار  هااآنای و ترکیبات تفاوتی با معادل غیار تراریختاه تراریخته به لحاظ تغذیه

 ,Snell) از مصرف ایان محصاوالت مشااهده نشاده اساتسوئی به لحاظ ایمنی و سالمت 

2011). 

                                                
 مطالعره 12سرال( و  2روز ترا  ۹0مطالعه بلند مدت )بیش از  12بندی نتایج . در این متا آنالیز به تحلیل و جم 1

 نسل( پرداخته شده است. 5تا  2نسلی )از بین
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ا همان طور که پیش از این گفته شد سارالینی از همکااران خاود تعهاد گرفتاه باود با

خاذ ادانشمندان و کارشناسان دیگر مشورت نکنند. وی از خبرنگاران هم چناین تعهادی را 

نس کاه باه عناوان کنفارا ایکرده بود. وی به صورت گزینشی برخی خبرنگاران را به جلسه

ای را امضاا ناماهموافقت کردخبری ترتیب داده بود دعوت کرد. وی همه خبرنگاران را ملزم 

باا  توانستند تاا مهلات معینای دربااره مطالاب مقالاهکنند که بر اساس آن خبرنگاران نمی

ه ت. مؤلفان از مجله منتشر کنناده مقالاه خواسا(Butler, 2012) کارشناسان مشورت کنند

 .(Arjo, 2013) بودند تا زمان برگزاری کنفرانس خبری انتشار مقاله را به تعوی  بیاندازد

ورهاای ای متعدد به هماراه تصااویری از تومهای رسانهدر روز انتشار خبر مقاله گزارش

ابره ها و یک ویدئوی مرتبط در تیراژ باال در سطح جهاان مخاسرطانی بسیار بزرگ در موش

ن امضاا ای را برای عدم مشاورت باا کارشناساانامهاینکه خبرنگاران موافقت شد. با توجه به

ه ایان بکرده بودند نتوانستند هیچ نظر کارشناسی را به همراه گزارش خود منعکس کنند و 

آن،  روش، وجود هر گونه صدای انتقاد آمیز در روز انتشاار منتفای شاد. اگرچاه باه دنباال

فت اماا ع علمی و میان کارشناسان و دانشمندان صورت گرانتقادهای علمی فراوانی در مجام

ای ساانهاهراناه رها راه نیافت. بنابراین، آنعه از این مانور ماین مباحث علمی تقریبا به رسانه

ه در ذهن مخاطب نقش بست، امکان ایجاد تومورهای سرطانی در اثر مصارف ذرت تراریختا

 .(Qaim, 2016, p 140) بود

های شد در عارض چناد سااعت اخباار مربوطاه در شابکهبینی میهمان طور که پیش

هاای دارای میلیون بار به اشتراک گذاشته شد. تصاویر فجیع از موش 1.5اجتماعی بیش از 

ها در سراسر جهان درج شد. یک محمولاه ساویای ها و وب سایتتومور بر صفحات روزنامه

ا بودن توسط فعاالن تندرو نابود شد دولت زتراریخته در بندر لورینت فرانسه به بهانه سرطان

روسیه و قزاقستان واردات رقم ذرت مورد اساتفاده در تحقیا  ادعاایی سارالینی را ممناوع 

ای را برای تعلی  مصرف محصاوالت تراریختاه باه تصاویب ساله 10رو موراتوریوم پکردند. 
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. در اتحادیه اروپا نیز (Arjo, 2013) رساند و کنیا واردات محصوالت تراریخته را ممنوع کرد

تحت فشار افکار عمومی پیشنهاداتی برای تکرار آزمایش سرالینی و الزامی شادن مطالعاات 

. (Chassy, 2015, p 607) طوالنی مدت برای صدور مجوز محصوالت تراریخته مطرح شاد

قضایه تر باه عناوان های عماومیاین داستان غم انگیز در دنیای علم و حتای ساایر حلقاه

 .(Entine, 2012) معروف شد (Séralini affair) لینیسرا

هاای آزمایشاگاهی اساتاندارد و نمایشای کاه باه عناوان تخطی از روش تحقی  و طرح

های تجاری که کنفرانس خبری اجرا شد در کنار منابع مالی مانند صلح سبز و برخی شرکت

اناد کماک کرده میلیون دالر باه تحقیقاات سارالینی علیاه محصاوالت تراریختاه 5حدود 

ناوری افکنی علیه این فدهی شده برای قلب واقعیت و هراسریزی سازماندهنده برنامهنشان

ت دانست که با طراحی کنفرانس خبری مذکور، پیش از آنکه اشاکاالاست. وی به خوبی می

ها هراس مقاله وی مورد توجه جامعه علمی قرار گیرد، نتایج ادعایی در سطح عموم و رسانه

 ای ارائاهایجاد خواهند کرد. سرالینی پس از درخواست مرجع ایمنی غذایی اتحادیه اروپا بار

 های بیشاتر از ارائاه هار گوناه اطالعااتهای خام تحقی  ادعاایی خاود بارای بررسایداده

 .(Chassy, 2015) شودای دانسته میخودداری کرد که این عمل وی تخلف از رفتار حرفه

س از انتشار از سوی مراکز علمی و رسمی فرانسه همعاون شاورای این مقاله بالفاصله پ

فناوری، مرکز ملی تحقیقات علمی و آژانس ملای ایمنای غاذایی فرانساه ماورد عالی زیست

. (Ogorodnev, 2012) نقد قرار گرفت و به دلیل اشاکاالت متعادد ناامعتبر دانساته شاد

زی، پزشاکی، دارویای، همعنین پس از گذشت یک ماه شاش آکاادمی ملای علاوم کشااور

علوم، فناوری و دامداری در فرانسه به ارزیابی مقاله پرداختند و باا انتشاار بیانیاه مشاترکی 

معتبار و غیار قابال غیرآن را به دلیل اشاکاالت متعادد در روش تحقیا  و تفسایر نتاایج، 

رقام استناد دانسته و اعالم کردند، اعتبار مطالعات متعددی که پیش از آن بار روی هماان 
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 ذرت تراریخته صورت گرفته و سالمت آن را تییید کرده اسات باه قاوت خاود بااقی اسات

(French national academies, 2012). 53های مجله منتشر کنناده مقالاه در شاماره ،

 ها و نقدهای ارسالی بیش از بیست استاد دانشاگاه را منتشار کارده اساتنامه 69و  63،65

(Food and Chemical Toxicology, 2013-2014). 

)ماارس  53برای نمونه در نامه الکساندر پانعین از آکادمی علوم روسایه کاه در شاماره 

های مقاله سرالینی درباره میزان بروز تومور و مرگ و میرها ( منتشر شد، مجموع داده2013

قی گیری و اتفااها و عدم رعایت روش تحقی  غیرقابال نتیجاهرا به ویژه به دلیل نژاد موش

هاایی باا تومورهاای بسایار دادن تصااویر موشدانسته است. وی همعنین با انتقاد از نشان

بزرگ از سوی سرالینی، هدف از آن را گمراه کردن عموم دانسته است. زیرا تصاویر ماذکور 

شاود. حاال آنکاه تومورهاای کند که تومورها در شرایط عادی مشاهده نمیطور القا میاین

. انجمان (Panchin, 2013) شاودها باه طاور عاادی ایجااد مید از موشبزرگ در این نژا

ای به مجله منتشر کننده مقالاه نیز نظر رسمی خود را طی نامه 1شناختی اروپاپاتولوژی سم

ایان مقالاه از جملاه روش مطالعااتی متعدد در  ین انجمن با اشاره به مشکالتارسال کرد. ا

اساتاندارد در  روشتایج پااتولوژی، عادم باه کاارگیری ها، ارائه غلط نتفسیر غلط از آسیب

مقالاه را ماردود  ،شناختی و عدم رعایت اخالق تحقیا  در رفتاار باا حیوانااتپاتولوژی سم

دانست. به عقیده این انجمن، سرالینی با تخلف از قاوانین اروپاا اجاازه رشاد بایش از حاد 

داده است که این امر خالف نص قوانین  هاآنتومورها را به دلیل استفاده تبلیغاتی از تصاویر 

ای باا اتحادیه اروپا درباره حیوانات آزمایشگاهی است. این انجمن در پایان از پاذیرش مقالاه

اشکاالت مذکور از سوی ارزیابان و هیئت تحریریه مجله منتشر کننده مقالاه اظهاار تعجاب 

                                                
1. The European Society of Toxicologic Pathology (ESTP) 
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گاه ملبورن ضامن ارائاه . همعنین دیوید ترایب استاد دانش(Schorsch, 2012) کرده است

ها و مجامع علمی جهان از جملاه مرجاع ایمنای غاذایی العمل شخصیتای از عکسخالصه

 ,Bundes institut für Risikobewertung) اتحادیه اروپا، سازمان ایمنی غذایی آلماان

تار تجدید نظر در اعتباار مقالاه توساط مجلاه و فدراسیون بیوتکنولوژی اروپا خواس (2012

مارک تستر استاد ژنتیک دانشگاه آدالیاد اساترالیا نیاز  .(Tribe, 2013) ر کننده شدمنتش

ای ضمن درخواست از سردبیر مجله برای اساترداد و ناامعتبر اعاالم کاردن مقالاه طی نامه

کش رانادآپ و علاف NK603مطالعات معتبر متعدد قبلای دربااره ذرت »سرالینی نوشت: 

های تحقی  ماورد نظار بسایار ضاعیف و ند... همعنین دادهاهیچ اثر سوئی را گزارش نکرده

 .(Tester, 2012) «کننده استگمراه

مرجااع ایمناای غااذایی اتحادیااه اروپااا پااس از درخواساات کمیساایون اروپااا باارای در 

نظاار گاارفتن نتااایج تحقیقااات جدیااد در مجااوز صااادره باارای کشاات و مصاارف ذرت 

NK603منتشاار کاارد و  2012لااه را در اکتباار ، ابتاادا نتیجااه ارزیااابی اولیااه خااود از مقا

المللاای درباااره آن را بااه دلیاال عاادم پایبناادی بااه خطااوط راهنمااای مااورد پااذیرش بین

ارزش دانساات. افساا اعاالم کاارد: طارح آزمایشاگاهی و روش گازارش و تحلیاال نتاایج بای

شااود نتااایج مااذکور در مقالااه را غیرعلماای باادانیم. چنااین اشااکاالتی موجااب می»

د در طاارح آزمایشااگاهی و روش تحقیاا  بااه ایاان معنااا اساات کااه هاایچ اشااکاالت پرتعاادا

هااای مقالااه اسااتخراج کاارد. بنااابراین و باار اساااس اطالعااات تااوان از دادهای نمینتیجااه

هااای ساااب  از محصااول ذرت منتشااره از سااوی مؤلفااان مقالااه بااازنگری در ارزیابی

NK603 کش گالیفوساایت ضاارورتی نااداردو یااا علااف» (EFSA, 2012). ر نااوامبر د

گاازارش نهااایی مرجااع ایمناای غااذایی اتحادیااه اروپااا در ایاان باااره منتشاار شااد و  2012

نااواقص »نتیجااه گاازارش اولیااه مااورد تیییااد قاارار گرفاات. در ایاان گاازارش آمااده اساات: 
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جاادی در طاارح آزمایشااگاهی و روش تحقیاا  در مقالااه ساارالینی و همکاااران بااه معنااای 

بااوده و نیااازی بااه ارزیااابی مجاادد ذرت عاادم رعایاات معیارهااای علماای پذیرفتااه شااده 

NK603 هااای مسااتقل مرجااع ایمناای غااذایی اتحادیااه گیری ارزیابینیسات. ایاان نتیجااه

 19کشااور عضااو اتحادیااه اروپااا از مقالااه مااورد نظاار اساات کااه در تاااریخ  شااشاروپااا و 

 «شاایمیایی منتشاار شااده اسااتمااواد و  در مجلااه ساام شناساای غااذا 2012امبر سااپت

(EFSA, 2012). 

 وزارت بهداشات بلژیاک ، (EFSA, 2012) ز مرجع ایمنی غاذایی اتحادیاه اروپااپس ا

(2012 ,Belgian Biosafety Advisory Council)1، اداره فدرال ارزیاابی خطار آلماان ،

 andPanchin ) ، بنیاااد علااوم روساایه2اداره اسااتانداردهای غااذای اسااترالیا و نیوزلنااد

Tuzhikov, 2017) ت، ایمنای و ساالمت فرانساهزیساو سازمان غذا، محیط (ANSES, 

های غذا و داروی کانادا، برزیال، روماانی، هلناد، و دانماارک باا و همعنین سازمان ،(2012

ای کاه مقالاهدر نهایات،  .(Arjo, 2013) بررسی کارشناسی موضع مشاابهی اتخااذ کردناد

ایراد اشاکاالت به دلیل منتشر کرد تراریخته  زا بودن محصوالتسرالینی برای اثبات سرطان

کننده آن ماردود و غیرقابال از سوی مجله منتشرجهان متعدد بر آن از سوی مجامع علمی 

 اعالم شد. ( retracted)استناد 

بررساای مجاادد آزمایشااات ساارالینی در یکاای از معتبرتاارین مجااالت بیوتکنولااوژی 

نشااان داد مصاارف محصااوالت تراریختااه هاایچ تاایثیری باار سااالمت حیوانااات مااورد 

                                                
1. German Federal Institute for Risk Assessment position. 

2. FSANZ. 
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 1.(& 2016Tuzhikov,  Panchin) یش نداشااته و نتااایج تحریااف شااده اسااتآزمااا

 و متمرکااز بااوده رانااداپ کشعلااف بیشااتر باار مصاارف ساارالینی ادعااای مااورد آزمااایش

باار . اساات شااده اناادهخور آزمایشااگاهی هااایموش بااه ساام همااراه بااه تراریختااه ذرت

اناد، رح کردهخالف ادعاایی کاه مؤلفاان محتارم در کتااب ماورد نظار ماا نیاز بارهاا مطا

رانااداپ یااا گالیفوساایت یااک علااف کااش عمااومی اساات کااه در تمااام محصااوالت 

شااود و در محصااوالت تراریختااه نیااز مااورد اسااتفاده اساات. کشاااورزی اسااتفاده می

جالااب آنکااه هاایچ یااک از کشااورهای پیشاارفته تااا کنااون ممنااوعیتی باارای اسااتفاده از 

 ینی ایاان اساات کااه وی ازاند. اشااکال دیگاار مطالعااه ساارالایاان علااف کااش قائاال نشااده

 طبیعاای طااور بااه کااه کاارده اساات در آزمایشااات خااود اسااتفاده ساارطانی هااایموش

ناارخ ابااتال بااه . شااوندمی مبااتال ساارطان بااه هاام خااارجی عاماال هاایچ وجااود باادون

درصااد اساات کااه ابااتال بااه  80تااا  70هااا بااه طااور طبیعاای بااین ساارطان در ایاان موش

نی نیااز دقیقااا همااین میاازان بااوده هااای مااورد آزمااایش ساارالیساارطان در مااورد موش

هاای ماورد نظار باه است. بنابراین بادون تغذیاه باا راناداپ یاا ذرت تراریختاه نیاز موش

 شدند. همین میزان به سرطان دچار می

تولید و مصرف محصوالت تراریخته در بیست سال گذشته فرصت تحقیقاات جاامعی را 

اهم آورده است که صادها تحقیا  راجع به سالمت مصرف انسانی و دامی این محصوالت فر

                                                
 برای دیدن تبیین کاملی از اشکاالت مقاله سرالینی ر.ک:  1.

یررررررا کلکسرررررریونی از دروا، خبرگررررررزاری ایسررررررنا، برررررره آدرس: « ای از حقیقررررررتلحظرررررره»
<http://www.isna.ir/news/92101507844> 
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علمی منتشر شده در مجالت معتبر جهاان در هماین راساتا انجاام شاده و متاآناالیز ایان 

 .( Klümper & Qaim, 2014) تحقیقات سالمت این محصوالت را تییید کرده است

ه بااارز های نهادهااای نظااارتی نمونااپایااه ساارالینی و آثااار آن باار تصاامیمادعاهااای بی

 هااای کارشناساای وت کااه از دخالاات احساسااات و افکااار عمااومی باار حوزهای اساافاجعااه

شااود. مراکااز قاادرت و ثااروت نیااز بااا آگاااهی از ایاان نقطااه ضااعف در علماای ناشاای می

دهی تصااامیمات نهادهاااای ای بااارای جهاااتهاااای حقاااوقی از تبلیغاااات رساااانهنظام

ن میلیااوکننااد. نمونااه ایاان اماار کمااک مااالی پاانج و نظااارتی اسااتفاده می گااذاریقااانون

قاط دالری به تحقیقاات ادعاایی سارالینی اسات کاه بادون رعایات معیارهاای علمای و ف

ای تیثیرگااذاری زیااادی در سرنوشاات ایاان فناااوری در سااازی رسااانهاز طریاا  جریان

اده از آمیز خوانادن امکاان سو اساتفبرخی کشورها داشاته اسات. کاارل سااگان باا فاجعاه

 وید: گجهل عمومی نسبت به علم و فناوری می

باطات قل، ارتنمل و انسان تمدنی جهانی را سامان داده است که اغلب عناصر حیاتی آن از جمله ح

تی حیست و ز، آموزش، سرگرمی، حفاظت از محیط پزشکیو همه صنایع دیگر مانند کشاورزی، 

ور را ن امی همزمات. ولنهاد دموکراتیک و مهم انتخابات، به طور عمیق به علم و فناوری وابسته اس

 ه معنایفهمد و این بایم که تقریبا هیچ کسی چیزی از علم و فناوری نمیطوری سامان داده

 ن ترکیبود ایتجویز یک فاجعه است. ممکن است برای مدتی از آن دور بمانیم اما دیر یا ز

 .(Sagan, 1997, p. 28) خطرناک از جهل و قدرت، در برابر ما منفجر خواهد شد

اند تااا بااه تهیااه و ارائااه نظاارات کارشناساای و علماای تشااکیل شاادهنهادهااای نظااارتی 

های علمای تضاامین کنناد. بنااابراین منادی از یافتااهبپردازناد و مناافع عمااومی را در بهره

هاای معتبار و جهال و ناآگااهی از حقاای  علمای دخالت افکار عمومی که باا فقادان داده

کننده، وظااایف وق مصاارفهمااراه باشااد چااه بااا عنااوان دموکراساای و چااه بااا عنااوان حقاا
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های علمای و منادی از یافتاهذاتی ایان نهادهاا را در دنباال کاردن مناافع عماومی و بهره

 .(.Arjo et al, 2013, p. 257) کندفناوری روز تضعیف می
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 : برنج تراریخته4ضمیمه 

 عندین نواز چخوار برنج است و از جمله کرم ساقه یاحساس به آفات پروانهمحصولی برنج 

یش رنج بشود. این سموم به دلیل شرایط غرقابی در بسم خطرناک در کشت آن استفاده می

رانی الیکاکند. همعنین به شهای زیر زمینی را آلوده میاز سایر موارد محیط زیست و آب

کنند یارد مگیرد آسیب جدی وکه بدن آنها در تماس مستقیم با گل و الی شالیزار قرار می

االی بصرف با وجود م کند.نیز در محصول سالمت مصرف کننده را تهدید می و باقیمانده آن

گیری توانند به طور کامل از خسارت آفات جلوسم و پذیرش این مضرات این سموم نمی

 ده ازبا استفا یختهبرنج ترار رود.کنند و هر ساله درصدی از محصول نیز از دست می

ها و در برگ ضد آفت ینپروتئ ینوع شده است که یدتول یبه نحو یکژنت یمهندس

 .شودیم برنج در مقابل حمله آفات ینکامل ا یتموجب مصون و شودیم یدآن تول یهاساقه

خواهد ن یاتدفع آفات نب یمیاییسموم ش ردبه کارب یازیمحصول ن ینا یدتول یبرا یجهدر نت

وه ن و قهانند توتومضرر است؛ نوعی ضد آفت است که برای انسان بیپروتئین مذکور  .بود

 شوند.ضرر محسوب میکنند ولی برای انسان بیکه برخی آفات را دفع می

ضمن تاالش بارای ایجااد فناوری هراسی جریان زیستعوامل مؤثر چندی پیش برخی 

ند برنج تراریخته بدون مجوز کشت شده و هام اکناون هراس از این فناوری پاک مدعی شد

 ،ایان شاخص ظااهرا کام اطاالع. (1394)کرمای،  ه اساتدرصد از برنج کشور تراریخت 48

، (1394 ی،کرما) کنادمانده در این فناوری بیان میجمهوری اسالمی ایران را کشوری عقب

در حالی که جمهوری اسالمی ایران اولین کشور تولیدکننده بارنج تراریختاه و جازو اولاین 

یمنی زیستی )وزارت جهاد مرجع ملی اکشورهای دارای فناوری مهندسی ژنتیک بوده است. 

را وجود برنج تراریختاه در باازار کشاورزی( و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر 
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صدور برای دولت های برنامهتکالیف قانونی و که با وجود  کردندرسما تکذیب کرده و تاکید 

انه هناوز توسعه کشت محصوالت تراریخته )از جمله برنج تراریخته( در کشور، متاسافمجوز 

 ای در بازار مصرف ایران وجود ندارد. برنج تراریخته

سایر مکه اساتمرار کسانی های مقامات رسمی موثر واقع نیفتاده و با وجود این، تکذیب

ای ساازماندهی شاده و منساجم دهناد باا هجماهرا بر تولید ملی کشور تارجیح می واردات

ف رشاد و تعاالی علمای کشاور در در نتیجه توق درصدد تشویش اذهان مصرف کنندگان و

ت آغااز کنناده واردااساب  کشااورزی کاه یکای از وزرای . بر آمدندحوزه مهندسی ژنتیک 

ز باه صاراحت اباوده اسات،  و رکورد دار واردات برخی محصوالت دیگر محصوالت تراریخته

کند کاه سازماندهی جریان مخالف توسعه مهندسی ژنتیک در کشور سخن گفته و اعالم می

بگیرند  نامه نوشته تا جلوی کشت برنج و سایر محصوالت تراریخته رارسمی یازده مرجع  به

یهاان و مدعی شده است که موف  شده است کشور را از این فناوری محروم کند )روزنامه ک

اماا متوقاف شاده اسات!؟  1395تراریخته در سال  محصوالت( و تولید 1395فروردین  31

 تولید شده است.ه هدفی و چه زمان تراریخته چیست و با چبرنچ 

جمهوری اسالمی ایاران از کشاورهای پیشارو و پیشارفته در حاوزه مهندسای ژنتیاک 

یعنی دو سال قبل از اینکه امریکا اولین محصول تراریخته  1374شود و از سال محسوب می

 کارده ارائاه راخود را تجاری کند اولین محصول تراریخته ایرانی یعنی برنج مقاوم به آفات 

برنج تراریخته یکی از افتخارات ملی و دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در بود. بنابراین 

عرصه علم و فناوری است. برنج تراریخته طارم موالیی اولین برنج تراریخته رهاسازی تولیاد 

شده در جهان و اولین محصول تراریخته کشورهای مسلمان و منطقه خاورمیانه است که در 
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جهااد  وزارتاخذ مجوز رهاساازی از  و 1های ایمنی زیستیطی آزمون و پس از 3831سال 

ته و توسط معاون اول رئیس جمهور وقات )دکتار محماد فبه سطح مزرعه راه یا 2کشاورزی

همان زمان برخی عوامل داخلی بنیاد صهیونیساتی برداشت شد.  طور نمادینرضا عارف( به 

 هایی به راه انداختند و با تغییر دولت توانستندی جنجالصلح سبز علیه تولید ملی این فناور

و متوقف شده این محصول از شرایط جدید و اختالفات داخلی استفاده کنند و تولید داخلی 

 بذور اصالح شده منحصر بفرد آن در انبار متروکاه ای در رشات فاساد شاد و از تن از 120

 بین رفت. 

هندسی ژنتیک به نحوی تولید شده است کاه ناوعی برنج تراریخته با استفاده از روش م 

شود که موجب مصونیت کامال های آن تولید میدر برگها و ساقه Cry1Abپروتئین به نام 

شاود. در نتیجاه ای و از جمله کرم ساقه خوار برنج میاین برنج در مقابل حمله آفات پروانه

                                                
زمون ایمنی و سالمت ذکر شده است. در گرزارش آ 2۹. در پرونده برنج تراریخته ایرانی مقاوم به آفت، تعداد 1

های علمی ژنتیک، بیوتکنولوژی و ایمنی بررسی رهاسازی برنج تراریخته طارم موالیی مقاوم به آفات )انجمن

نسل انجام شده و پایداری کامل و عدم اختالف با  12( آمده است: آزمایش این رقم طی 1384زیستی، مردادماه 

های محلول برگ را تشکیل درصد پروتئین 1/0حدود  Cry1Ab(. پروتئین ۹ست)صفحه رقم والد ا بات شده ا

(. )ر.ک: گزارش بررسی رهاسازی برنج تراریخته طارم 8شود ]وجود ندارد[ )صفحه دهد ولی در بذر بیان نمیمی

 (1384 های علمی ژنتیک، بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی، مردادماهموالیی مقاوم به آفات، کمیته انجمن

( طی جمهوری. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس وقت کمیته ملی ایمنی زیستی )بنابر حکم ریاست 2

تشکیل کمیته وزارتری ایمنری  برهخواهد نسبت از وزیر کشاورزی می 12/08/1380مورخ  /8730نامه شماره 

مؤسسره تحقیقرات  21/11/1381ورخ م /5536زیستی اقدام شود. وزیر کشاورزی بر اساس بخشنامه شماره 

کند. این کمیته پس از بیوتکنولوژی کشاورزی را به تشکیل این کمیته و صدور مجوزهای مربوطه مکلف می

صدور مجروز کشرت آن را بره تصرویب  03/02/1384ارزیابی ایمنی زیستی برنج تراریخته در جلسه مورخ 

 (11رساند. )همان، صفحه می
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نخواهد بود. با  خوارکرم ساقه برای دفع آفت صول نیازی به مصرف سمومبرای تولید این مح

توجه به اینکه بیشترین مصرف سموم شیمیایی حشره کش در کشور ما مربوط به مبارزه باا 

کرم ساقه خوار برنج است، کشت این محصول فواید اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و زیسات 

 :ودشها اکتفا میمحیطی فراوانی را به دنبال خواهد داشت که به ذکر برخی از آن

تولیاد  فرایند برنج تراریخته از نوع غیر تراریخته سالم تر و از نظر کیفی بهتر است زیرا در

شاود. بناابراین های شیمیایی اساتفاده نمیبرنج تراریخته به هیچ عنوان از حشره کش

ی ساموم تر بوده و فاقد هرگونه بقایامحصول نهایی در مقایسه با مشابه سنتی آن سالم

  در دانه است.

مصرف سموم شیمیایی حشره کش در زراعت برنج کاهش یافته و باه سامت صافر میال 

ریاد خخواهد کرد. در نتیجه صدها هزار دالر ارز برای خریاد سام یاا ماواد اولیاه آن، 

 سمپاش و هزینه سمپاشی صرفه جویی خواهد شد.

ص هزینه تمام شده برنج به دلیل کاهش مصرف نهاده ها )سم( کااهش یافتاه ساود خاال

 کشاورزان بیشتر خواهد شد.

ته است. درصد بیشتر از برنج غیر تراریخته از همان واری 20محصول برنج تراریخته حدود 

 بنابر این ضمن افزایش تولید محصول در کالن کشور موجب افزایش برداشت محصاول

ن از واحد سطح و کاهش بیشتر هزینه های تولید و سود خالص بیشتر بارای کشااورزا

 شد. خواهد 

کاهش مصرف سموم موجب حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از کشتار جانوران مفید 

هاو ها، الک پشاتها، کفشادوزکموجود در مزارع برنج از جمله مارها، ماهیان، قورباغه

 ها خواهد شد. پروانه

روی در احتیااطی یاا زیاادهاز مسمومیت شالیکاران و فرزندان خردسال آنهاا باه دلیال بی
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 رف سموم جلوگیری خواهد شد.مص

د توضیح این نکته نیز ضروری است کاه بارنج تراریختاه طاارم ماوالیی اولاین دساتاور

های متعادد برگشتی باه واریتاه هایتالقیدانشمندان ایرانی است اما ژن مورد نظر از طری  

تاه، خهای پرمحصولی نظیر نعمت تراریهای واریتهدیگری نیز منتقل شده و هم اکنون الین

ر همی را دمندای تراریخته و خزر تراریخته نیز وجود دارند که در صورت تولید انبوه، تحول 

هاا، هخودکفایی برنج ایجاد خواهند کرد. از سوی دیگر در صورت حمایات از ایان ناوع پروژ

دم کشات ای وجود دارد که بدون نیاز به آب فاراوان و نظیار گناامکان تولید برنج تراریخته

های اصالی برای کسانی که کوچکترین آشنایی باا کشااورزی کشاور و محادودیتشود. می

توسعه آن از جمله کمبود آب دارند اهمیت کشت برنج باه صاورت خطای و بادون غرقااب 

 کردن روشن است. 

اند کاه های تراریخته دیگری به صورت آزمایشی در کشاورهای دیگار تولیاد شادهبرنج

مان و تری هستند و مسئولین محترم وزارت بهداشت و دردارای ویتامین آ، آهن و روی بیش

ش آموزش پزشکی متقاضی تولید آن هستند زیرا کمبود این ویتامین و عناصار معادنی نقا

 کنند.  ایفا می ای جامعه ایرانی بویژه زنان باردارهای تغذیهبسیار زیادی در بیماریها و کمبود

ه از محصاوالت تراریختاباومی ، تولیاد همیازدبالفاصله پس از به روی کار آمدن دولت 

ات م آزمایشاجمله برنج تراریخته با رعایت قانون ملی ایمنی زیستی از سر گرفته شد. با اتما

ا بادوباره و احیای ساختارهای قانونی صادور مجاوز تولیاد محصاوالت تراریختاه از جملاه 

فناوری جریان زیست، 1394رونمایی از پنبه تراریخته ار سوی وزیر جهاد کشاورزی در سال 

نگیازه چند رساانه خااص و باا ساو  اساتفاده از اگیری از با تشکیل اتاق فکر و بهرههراسی 

تاه و ای را نسبت باه تولیاد محصاوالت تراریخدولت، تهاجم گستردهها با این رسانهمخالف 

ف ساموم شایمیایی پژوهشگران ذیربط ساماندهی کردناد تاا مسایر واردات و اداماه مصار

 ان باز باشد.همعن
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 : موضع جامعه علمی و دانشگاهی کشور5ضمیمه 

یک افکنی و انتشار مطالب خالف واقع علیه فناوری مهندسی ژنتبا شدت یافتن شبه

عدود ابل مکشاورزی و محصوالت تراریخته، مجامع علمی و دانشگاهی کشور با اجماع در مق

فی ا کارشناسان مستقل معرکسانی که به دلیل مطرود بودن در جامعه علمی، خود ر

ا های علمی مرتبط ببه طور خاص، انجمن کردند در مقاطع مختلف اعالم موضع کردند.می

وزه های برجسته دانشگاهی کشور در این حبیوتکنولوژی، ژنتیک و کشاورزی و شخصیت

ت حصوالفناوری هراسی و مهایی موضع خود را درباره جریان زیستبارها با امضای نامه

 آمده است.  این بخشها در متن این نامه .انداریخته اعالم کردهتر

 ها و اساتید تن از رؤسای دانشگاه 1۰۰های علمی و بیانیه انجمن

ک و این نامه با امضای صد شخصیت برجسته علمی کشور در حوزه بیوتکنولوژی، ژنتی

 ییوتکنولوژب پژوهشکده رئیس، کشور برنج تحقیقات موسسه رئیسکشاورزی از جمله 

 حقیقاتت امور رئیس، ایران کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده رئیس، شمال منطقه -کشور

، ن ژنتیکرئیس انجم، رئیس انجمن بیوتکنولوژی، ریزیبرنامه و مدیریت سازمان فناوری و

 رئیس پژوهشکده محیط زیست جهاد، رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی کشور

، گیالن دانشگاه فناوری و پژوهش معاون، شگاه سیستان و بلوچستانرئیس دان، دانشگاهی

اه ، دانشگنانستیتو پاستور ایراو تعدادی از اعضای هییت علمی از  گیالن دانشگاه رئیس

 بیوتکنولوژی پژوهشکده،  اهلل )عج(یهبق یدانشگاه علوم پزشکتی، دانشگاه تهران، شهید بهش

ر شد. متن منتش 1395و دانشگاه تبریز در شهریور  ندانشگاه شهید باهنر کرما، کشاورزی

 :(1395)ایانا،  کامل نامه به شرح ذیل است



  / 165   ضمائم 
 

 

 دانش آوردهایره ترینپیشرفته از( محصوالت تراریخته)کشاورزی  ارقام اصالح ژنتیک فناوری

قام برای حل ار اصالح روش تریندقیق و ترینبه عنوان ایمن بوده و کشاورزی حوزه در بشری

میت و کفزایش نیازی از سموم زیانبار برای انسان و محیط زیست و ا، بیکشاورزیران آب بح

 در اسیلومار نسکنفرا در فناوری این در انحصار هدف با امریکا. شودمی کیفیت محصول شناخته

 در قیقتح ،بهاماتبه دلیل برخی به اصطالح ا خواست جهان دانشمندان برای اولین بار از 1975

 جهان غذایی منیتبر ا کشاورزی فناوریبا کمک زیست خود حال این با. کنند متوقف را زهحو این

 همچون های تندروجریان های بعد، برخیدر سال. به ویژه در محصوالت اساسی سلطه یافته است

رزی در پوشش عناوین ارزشمندی مانند محیط زیست و کشاو سبز صلح صهیونیستی حزب

ر د. بدل شدند فناوریزیست علیه سندسازی و واقع خالف مطالب انتشار یاصل ارگانیک به کانون

رسد تحقیق میبه عدد انگشتان دست ن هاآنها برخی کشورهای جهان که شمار نتیجه این تالش

ان محدود ر کشورشاسی دو توسعه گیاهان و حیوانات تراریخته را بدون استناد به هیچ مطالعه کارشن

 اتحیوان تولید به نسبت رهبری معظم مقام فعلی و است که تأکیدات قولیکردند. این در حالی 

 اسالمی یجمهور بلندمدت و کلی هایروی ماست و سیاستدر پژوهشگاه رویان پیش تراریخته

 آن مصوب  ( و راهبردهای اجرایی1384فناوری )(، سند ملی زیست3/11/1379 )مصوب ایران

د محصوالت تراریخته ( تولی2قانون ملی ایمنی زیستی )ماده  ( و1386شورایعالی انقالب فرهنگی )

ن و پزشکیا دکتر اند. همچنین وزرای سابق بهداشت، جناب آقای دکتر لنکرانی ورا تکلیف کرده

 و آموزش ،تحقیقات سازمان فناوری، زیست توسعه مراجع رسمی همچون وزارت بهداشت، ستاد

 های علمی کشورانجمن و ملی، تحقیقات مراکز یستی،ز ایمنی ملی مرجع وزارت کشاورزی، ترویج

 اند.همواره با رد شایعات بر سالمت این فناوری تأکید کرده

 تبلیغات خالف واقع و فشارها فناوری،زیست در ایران هایافزایش پیشرفت های اخیر بادر سال

 اوری شدت یافتهفن این به ویژه از سوی برخی اشخاص دوتابعیتی و مرتبط با صلح سبز، علیه

. است رسیده اوج به 1394 و 1384 هایسال در مقطع دو در ایرسانه فضاسازی این. است

 بوده بومی تولید اندازیراه برای فناوریزیست دانشمندان تالش مقطع، دو هر مشترک ویژگی

ت ها تولیدکننده این محصوالسال گذشته که امریکایی 15حال آنکه در سایر مقاطع در  .است

شد. جالب آنکه مطابق آمار ها دیده نمیکننده آن، هیچ نگرانی در رسانهاند و ما مصرفبوده
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ای )سال توقف تولید برنج تراریخته تحت فشارهای رسانه 1384گمرک کشور از سال 

درصدی واردات کل کشور، واردات محصوالت  27با وجود رشد  1391غیرکارشناسی( تا سال 

میلیارد دالر( رشد  12.8به  2.7درصد )از  530از نوع تراریخته بوده است(  اساسی )که بیشتر آن

 از یکی ای تا کنون افزایش شدید وابستگی کشور درداشت. بنابراین، حاصل این جریان رسانه

 .و تهدید امنیت غذایی بوده است کشاورزی فناوریزیست سازسرنوشت و مهم بسیار هایشاخه

گان اکنندفناوری کشاورزی کشور از جمله امضاع متخصصان زیستجامعه علمی کشور و اجم

 ی هیچعلیه این فناور ایرسانه شبهات و مطالب انبوه حجم ورای این نامه تأکید دارند که در

 هزار چند در محصوالت این ندارد. بلکه سالمت وجود و منبع معتبری علمی مطالعه و مقاله

 تراریخته یاهانگ کشت .است رسیده اثبات به معتبر ابعمن در منتشره علمی و پیمایشی مطالعه

جهان و  قاره نجپ از کشور 28 در هکتار میلیون 180سطح  در کشاورز میلیون 18 از بیش توسط

هان بدون جکشور  200و مصرف آن در  اروپایی اتحادیه در هاآنصدور مجوز کشت و مصرف 

 .سالمت این فناوری است دهنده ایمنی وترین عوارض نیز نشانمشاهده کوچک

 ها و اساتید به معصومه ابتکارتن از رؤسای دانشگاه 3۰6های علمی و نامه انجمن

 زهحو فعاالن و علمی تن از مسئوالن دانشگاهی و اعضای هییت 306در نامه دیگری 

وری زیست، ضمن تیکید بر مزایای فنا محیط حفاظت سازمان رئیس خطاب به کشاورزی،

 فناوری یتتثب و توسعه در سازمان این همکاری خواستار د شبهات وارد شده،تراریخته و ر

 .(1395)مهر،  شدند کشور در GMO محصوالت و تراریخته گیاهان بومی

 باه خطااب زیسات، محایط و کشااورزی بیوتکنولوژی، ژنتیک، متخصصان نامه متن در

 :است آمده زیست محیط حفاظت سازمان رئیس ابتکار معصومه

 کیفیت با و کافی ،سالم غذای تامین» از است عبارت متمدن بشر برای غذا مساله صورت امروزه

 در زیستی تنوع و اکوسیستمها زیست، محیط به بیشتر صدمه بدون روزافزون، جمعیت برای

 این به کوتاه نگاهی. «است پایان به رو ناهنجاری و آلودگی پذیرش برای آن ظرفیت که زمینی
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 ابرچالش یک با غذا تامین حوزه در بشر که میسازد رهنمون واقعیت این به ار ما مساله، صورت

 .است مواجه

 و زندگی بر حاکم پیچیده بسیار معادالت بر اشراف نیازمند دشواری مساله صورت چنین حل

 ستراتژیهایا تنظیم و «جهان» نام به ایدهکده در ساکن نفری میلیارد 7 جمعیت مناسبات

 و وانمندیهات از یک هیچ که استراتژیهایی. است پایدار توسعه و لفیقیت مدیریت پیشرفته

 و هپیشرفت غیرمرسوم، و مرسوم غیرسنتی، و سنتی از اعم بشری دانش دستاوردهای

 در خود، جای به ار یک هر و ندانسته منسوخ یا مطرود را غیرارگانیک و ارگانیک غیرپیشرفته،

 .دهند قرار استفاده مورد وریبهره رحداکث با یکپارچه و هماهنگ سیستم یک

 وانعن به( راریختهت گیاهان) جنگلی و باغی زراعی، گیاهان ژنتیک مهندسی فناوری اثنا، این در

 قابلیتهایی .میشود شناخته کشاورزی حوزه در بشری دانش آوردهایره ترینپیشرفته از یکی

 ادهاستف به نیاز دونب گیاهی یماریهایب و آفات کنترل برای طبیعت ذاتی توان از استفاده همچون

 افزوده، زشار سطح، واحد در محصول کیفیت و کمیت ازدیاد سنتزی، شیمیایی کشهایآفت از

  GMO محصوالت نظارت، و تنظیم قابلیت و زیستی، تنوع و زیست محیط حفظ به کمک

 همسو «غذا لشاچ» حل برای بشر موردنظر معیارهای با را( شده ژنتیک مهندسی هایفرآورده)

 .است کرده

 خود با همزاد را یایمن دانش که دانست بشر مدرن فناوری تنها میتوان جرات به را فناوری این

 محیط رتر،ب کیفیت و ایمنی های جنبه بررسی بدون را پیشرفت از گامی هیچ و است داشته

 .است نداشته بر زیستی تنوع و زیست

 این. است زیستی ایمنی استانداردهای بر مبتنی کژنتی مهندسی دنیا، روز ژنتیک مهندسی

 طریق از یا و فنی روشهای در تحول و تغییر طریق از را خود روی پیش چالشهای کلیه فناوری

 و دولتها که است دلیل این به. است گذاشته سر پشت نظارتی سختگیرانه دستورالعملهای پذیرش

 یک عنوان به را تراریخته گیاهان اوریفن جهان، سراسر در کشاورزی حوزه گذارانسرمایه

 امنیت و سالمت حوزه در بشر روی پیش چالشهای بر غلبه راستای در توانمند و پیشرو فناوری

 .اندداده قرار توجه مورد غذا،
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 از هکتار نمیلیو 180 از بیش در کشاورز میلیون 18 از بیش توسط تراریخته گیاهان کشت

 محصول 71 مصرف مجوز کسب جهان، قاره پنج از کشور 28 در زراعی اراضی حاصلخیزترین

 میتوان را هانج کشور 200 به قریب در محصوالت این مصرف و اروپایی اتحادیه در تراریخته

 .دانست استقبال و توجه این بارز نمود

 بین در که رزانیکشاو و کشورها ترینماندهعقب تا ترینپیشرفته از هاآن بین در که کشورهایی

 زیادی اربسی قابلیتهای زا فناوری این. دید میتوان را کشاورزان فقیرترین تا ثروتمندترین از هاآن

 از توسعه الح در پیشروی کشورهای در اقتصادی بنیه و غذایی امنیت افزایش به کمک برای

 آرژانتین، رزیل،ب نظیر کشورهایی که هستیم شاهد اخیر هایسال در. است برخوردار ایران جمله

 توسعه هایبرنامه در تراریخته محصوالت تولید فناوری برای ایویژه بسیار سهم پاکستان و هند

 .اندشده قائل آینده و حال زمان در خود کشاورزی

 با که گذشته ایساله در برانگیز تحسین خیزشی و طلوع از پس ایران در گیاهی ژنتیک مهندسی

 سبتان دوره یک بود، همراه کوتاه زمانی مدت در رانیای تراریخته محصول اولین رهاسازی و تولید

 این با. کرد پریس را مدیریتی رویکردهای و سالیق تغییر از ناشی تاثربرانگیز سکون طوالنی

 رسالت از نیز توجهیبی و توجهیکم دوران در کشور ژنتیک مهندسی پرتالش محققان حال،

 هاستفاد با و اشتندند بر دست تراریخته صوالتمح تولید ملی و بومی فناوری توسعه بر مبنی خود

 .آفریدند حداکثری افتخارات حداقلی، فرصتهای و امکانات از

 مصرف سونامی اب مبارزه برای ملی تراریخته محصول تنها تراریخته برنج قبل، سال چند اگر

 به متخد مادهآ نیز ایرانی تراریخته چغندرقند و پنبه اکنون بود، کشور در کشاورزی سموم

 سیاستهای سایه در اکنون. راهند در نیز دیگر فاخر محصول چند و بوده مملکت کشاورزی

 معاونان و زیرو تا جمهوری ریاست شخص از امید و تدبیر دولت دلسوز اندرکاراندست مدبرانه

 اوریفن و علمی اونتمع دانشگاهها، تحقیقاتی، مراکز دارو، و غذا سازمان کشاورزی، جهاد وزارت

 گیاهان وریفنا کشاورز، خانه و علمی انجمنهای فناوری، زیست توسعه ستاد جمهور، ئیسر

 .کند  تجربه کشور در را مجدد شکوفایی از دورانی که میرود تراریخته
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 شتمینه به جمهور، رئیس روحانی حسن دکتر پیام میتوان را مدعی این شاهد ترینشاخص

 از استفاده زامرو» که دانست زیستی ایمنی ملی همایش چهارمین و بیوتکنولوژی ملی همایش

 و وشمندانهه انتخابی بلکه ضرورت یک تنها نه ژنتیک مهندسی و بیوتکنولوژی فناوریهای

 غفلت که دمیشون محسوب کشور زیستی محیط و بهداشتی و غذایی معضالت حل برای آگاهانه

 .«شود آینده نسل وسطت ما شماتت جبمو میتواند یقین به فناوریها این از استفاده و دستیابی در

 همه آورد، رمغانا به کشور برای میتواند فناوری این که فراوانی مواهب به توجه با اکنون،

 سینوسی اتریاضی اهالی اصطالح به ایران در ژنتیک مهندسی توسعه منحنی که امیدواریم

 .ودش همراه پایدار و روزافزون ایتوسعه با دوباره خیزش این و نباشد

 و مهم سازمان مختلف سطوح در هم هنوز که است آن از حاکی هادیده و هاشنیده حال، این با

 جدی دیدهایتر دارید، عهده بر را آن هدایت سرکارعالی که زیست محیط حفاظت تاثیرگذار

 .دارد وجود کشور در تراریخته گیاهان بومی فناوری توسعه و تثبیت موضوع به نسبت

 ایجاد برای لیمجا گونه هیچ سالها این تمام در که است آن موضوع این در تامل قابل نکته

 نشده جادای کشور ژنتیک مهندسی جامعه و زیست محیط حفاظت سازمان بین سازنده تعامل

 الحال،معلوم ایعده برای را استراتژیک فضایی وضعیت، این. باشد ابهامات رفع ساززمینه تا است

 نعناوی از استفادهسوء و غیرواقعی و غیرعلمی اطالعات انتقال رافکنی،ف با تا است کرده مهیا

 کشاورزی واقعی اندرکاراندست و متولیان  به احترام با) ارگانیک کشاورزی همچون ارزشمندی

 به نسبت را نفیم نگرشی و پرداخته تاثیرگذار مدیران دیدگاه مهندسی به( کشور در ارگانیک

 البته. نندک نهادینه زیست محیط حفاظت سازمان مختلف سطوح در تراریخته گیاهان موضوع

 عنوان به مدیران ترینهراسفناوری و ترین سرشناس از یکی انتصاب با نیز حضرتعالی خود

 . اید کرده کمک اوضاع وخامت تشدید به زمینه این در خود مشاور

 آزاد و مسلمان لتیم برای دآبا ایرانی ساختن قبال در ما همه که تعهدی به عمل راستای در لذا

 در( العالیلهمدظ) رهبری معظم مقام ابالغی سیاستهای به عمل جز چیزی تعهد این و داریم

 .تنیس مقاومتی اقتصاد و فناوری و علم توسعه اساسی، قانون 44 اصل با رابطه
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 محیط اینیازه فعر راستای در کشور علمی جامعه دعوت پذیرش با تا داریم تقاضا سرکارعالی از

 نمایندگان با مسال و پاک غذای و غذایی امنیت از ملت برخورداری حق و زیستی تنوع و زیست

 و آموزش قات،تحقی سازمان فناوری، زیست توسعه ستاد از کشور گیاهی ژنتیک مهندسی جامعه

 انجمنهای و ادرم دانشگاههای ملی، تحقیقات مراکز زیستی، ایمنی ملی مرجع کشاورزی، ترویج

 کشور، لمیع توسعه از ممانعت و هراسیفناوری برچسب تا ندهید اجازه و کرده همدلی لیم

 .کند مخدوش را سرکارعالی درخشان سوابق

 ژنتیک هندسیم جامعه و زیست محیط سازمان سازنده و مستقیم تعامل سایه در که است امید

 با زیست یطمح حفاظت سازمان و شود پیوست همزبانی و همدلی دفتر به زرین برگی گیاهی،

 تثبیت و توسعه رهمکا متولی، نهادهای و هاسازمان سایر کنار در سرکارعالی مدیریت و درایت

 یمنیا ملی قانون سایه در کشور در GMO محصوالت و تراریخته گیاهان بومی فناوری

 .باشد ایران زیستی

کمیسیون کشاورزی مجلس  ها و اساتید بهتن از رؤسای دانشگاه 4۰1های علمی و نامه انجمن

 شورای اسالمی

 ودرخواست تجدیدنظر در مصوبه کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر ممنوعیت تولید 

های ئوالن انجمنستن از م 401عنوان نامه دیگری بود که  مصرف محصوالت تراریخته

 ها درها و مراکز علمی و پژوهشی و اعضای هییت علمی دانشگاهعلمی، رؤسای دانشگاه

 دخطاب به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی منتشر کردن 1395شهریور 

 . متن نامه به شرح ذیل است:(1395انجمن بیوتکنولوژی ایران، )

 بسمه تعالی

ی رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورا؛ علی محمد شاعری جناب آقای دکتر

 ،اسالمی

 ،اسالمی محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای یاعضا
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 سالم علیکم،

ر دالمی پس از اهدای تحیات، مطلع شدیم که کمیسیون محترم کشاورزی مجلس شورای اس

ویب ای را به تصحاشیه بررسی الیحه برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مصوبه

. دمنوع شومیران رسانده است که بر اساس آن واردات، تولید و مصرف محصوالت تراریخته در ا

آن  تداولای از این جهت ناباورانه است که در تصویب آن بر خالف رویه مچنین مصوبه

 ب آن ازعواق های علمی کشور خواسته نشده و بهکمیسیون محترم، کوچکترین نظری از انجمن

. است نشده نباتی و خوراک دام توجههای اجتماعی ناشی از کمبود روغنجمله بروز بحران

کلزای  وز ذرت که تمام سویای موجود در بازار تبادل جهانی و نیمی اسروران مطلع هستند 

درصد روغن  90این سه محصول محل تامین بیش از . موجود در بازار همگی تراریخته هستند

رتیب، در تبدین . درصد خوراک دام و طیور کشور هستند 90نباتی مصرفی کشور و بیش از 

امن یب آن دز تصواه دو تا سه ماه باید بحران ناشی صورت تصویب و اجرای این قانون به فاصل

ریخته غیرترا انواع ها از کیفیت بهتری نسبت بهعالوه بر این، تراریخته. جامعه را فرا بگیرد

راجع ملی انی و مشت جهبرخوردار بوده و مورد تایید مراجع معتبر بین المللی مانند سازمان بهدا

اری در ذگمایهده است که سابقه قریب به ربع قرن سراین مصوبه در کشوری انجام ش. هستند

دسی ص مهنزمینه توسعه دانش فنی محصوالت گیاهی تراریخته دارد، چند هزار نفر متخص

وری افنتو یک پژوهشکده ملی تخصصی زیسژنتیک گیاهی پرورش داده است، یک پژوهشگاه 

دات و بقه وارل ساب به بیست سادارد، چند محصول تراریخته فاخر آماده تجاری سازی دارد، قری

ت محصوال حوزه مصرف ایمن محصوالت تراریخته دارد، از سرمایه انسانی بسیار ارزشمندی در

متازی مالمللی تراریخته بهرمند است و خوشوقتانه زیست فناوری آن از چنان جایگاه بین

 ر آخریندله  ظمبرخوردار است که پیشرفتهای آن مورد مباهات مقام معظم رهبری بوده و مع

 .مالقاتشان با اعضای هیأت محترم دولت بر آن تاکید می کنند

ضمن احترام وافر به حق نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسالمی برای ورود به 

مهمترین بحث روز که متاسفانه با مطالب خالف واقع برخی رسانه ها و مکاتبه یک انجمن 
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وان بخشی از بدنه علمی و تخصصی جامعه مدنی، شما غیرعلمی همزمان شده است، به عن

عزیزان و منتخبان امین مردم را به التفات بیشتر به نظرات کارشناسی سازمان غذا و دارو، 

عه زیست فنآوری معاونت علمی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ستاد توس

لی مهندسی ژنتیک و زیست شگاه موری ریاست جمهوری، انجمن های علمی ملی، پژوهافن

وری، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و خانه کشاورز فراخوانده و استدعا داریم در افن

مصوبه ممنوعیت واردات، تولید و مصرف محصوالت تراریخته تجدیدنظر فرموده و موضوع 

، دقت و ملی محصوالت گیاهی تراریخته را با لحاظ مشورت، ظرافت -استقرار فنآوری بومی 

 .درایت بیشتر مورد بررسی و تصمیم سازی قرار دهند

 جمهوری اسالمی ایران به برخی شبهات بیوتکنولوژیپاسخ انجمن علمی 

آوری نها درباره فدر پاسخ به شبهات مطرح شده در رسانهانجمن بیوتکنولوژی رئیس 

به و  کردهه فناوری اشارهای این ای به مزیتبا انتشار نامهمحصوالت حاصل از مهندسی ژنتیک 

 :(1394)زینلی،  خوانیدبرخی از شبهات پاسخ گفته است. متن کامل نامه را در ذیل می

یم. از شور هستدر ک ای علیه گیاهان تراریختهاخیرا  شاهد هجمه برنامه ریزی شده و هدایت شده

ف دیگر از طرداند، یک طرف فردی که خود را منتسب به انجمن غیرعلمی ارگانیک ایران می

فناوری ته زیسیکی از مشاوران سازمان محیط زیست و از طرف دیگر فردی که خود را خیرخوا

امشروع و ناهداف  اند. انتشارداند به این مبارزه و اقدام همگانی علیه منافع ملی همت گماشتهمی

و  د حقوقیگرپی گنجد و انجمن بیوتکنولوژی ایران حقپرده این تهاجم در این مختصر نمیپشت

 .داردقانونی اظهارات کذب و خالف قانون نامبردگان را بر خود محفوظ می

های هنگفتی برای به زانو درآوردن نظام مقدس دانیم که استکبار جهانی هزینههمه ما خوب می

ظاهر طرق مختلف و در موارد بهها را بهکند. این هزینهجمهوری اسالمی صرف کرده و می

کند. اینکه آمریکا در اقدامات خود بسیار سوی مبلغین خود در کشور روانه میبهخیرخواهانه 

کند بر نخبگان و اندیشمندان پوشیده نیست. در بسیاری از موارد فرد هوشمند و پیچیده عمل می
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مصداق آیات قرآن که شود ولی این گونه افراد بهمنتقد در لباس یک خیرخواه و مصلح ظاهر می

اوت زیادی در رفتار و گفتار هستند، کند در زندگی خود دارای تففقین بیان میدر خصوص منا

این گونه افراد معموال  در کارنامه خدمتی خود برای سربلندی نظام مانند یک کاغذ سفید و تازه 

 .مانند هفتاد من کاغذ هستند و همه صفحات پر از مطلبهستند ولی در گفتار به

ای و مشخص شهی کلیر و تاکتیک این افراد دقت شود کامال  رفتارهادر هجمه اخیر اگر به گفتا

ریف حه فن شود. این افراد ناگهان در لباس متخصص همو مورد آشنای خبرگان مشاهده می

ناوین عشوند و با غصب درآمده و ناگهان متخصص سرطان، گیاهان تراریخته، سم و ... می

حمق و اظام را بقه نن و دلسوزان و خدمتگزاران باساپرطمطراقی نظیر پروفسور)!( همه دانشمندا

یبا یا زا چنان ضوع رکنند. اگر الزم شد موای نیز استفاده میدهند، از هر حربهناآگاه جلوه می

ات ز اظهاراکند. اگر شد دهند که خواننده جرئت زیر سؤال بردن آن را پیدا نمیزشت نشان می

ک ی ژنتیرذیله خوک در پی خوردن یک غذای مهندسآوری همچون انتقال صفات کاذب وحشت

از خوک  راریختهان تتولید گیاه زای افته پیداست که در هیچ مرحلهکنند. ناگشده هم استفاده می

د ذیر نبوپمکان چنین چیزی ا ؛شدشود و اگر هم استفاده میهای خوکی استفاده نمیو فراورده

 صفات آن شکل و شمایل و یایا مرغ یا ماهی بهوگرنه همه ما باید با تغذیه از گوشت گاو 

ن روش با رد. همییر داآمدیم! البته این نوع فناوری هراسی در بسیاری از افراد ناآگاه تأثدرمی

.. دنبال ک و .آور مانند سرطانزا بودن، عقیم کنندگی، سالح بیولوژیالفاظی کاذب و هراس

 .خوردراحتی به چشم میوینی بههای داخلی چنین عناشوند. در یکی از سایتمی

ع را ین موضوونی ادلسوز واقعی بودند چرا از طریق مراجع قان ،راستی اگر این گونه افرادبه

 ن موضوعای ایکنند. شورای ملی ایمنی زیستی تنها و مهمترین مرجع قانونی برپیگیری نمی

این  نی درمرجع قانوگیرند؟ وزارت جهاد کشاورزی دیگر است، چرا از این مرجع کمک نمی

م جهاد یر محتردهند؟ چرا وزرابطه است، چرا مدارک و مستندات خود را به این وزارت ارائه نمی

رونمایی  ید داخله تولکشاورزی با سربلندی از تولید محصوالت تراریخته دفاع و از پنبه تراریخت

چرا سراغ  است، در کشورکند؟ سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت مسئول تأیید غذای سالم می

 روند؟این سازمان نمی
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ی دد حذف فیزیکاند و حتی در صهای خود را به کار بردههمه تالش هاآنواقعیت این است که 

ری و عظم رهبقام ممتولید کنندگان محصوالت تراریخته هم برآمده اما در سایه هدایت داهیانه 

یه الها علست چرا مصرف تراریخته بد بوده اساند. اگر امنیت حاصل از خون شهدا ناکام مانده

ی در آستانه تجاری محصول پس از سالها تالش علم 1-2اند و امروز که واردات آن دم برنیاورده

وان ر کسب تطمه بلهمه هیاهو آیا جز کنند؟ آیا هدف ایناند، این کار را میسازی قرار گرفته

ه نوع چحصولی مخودمان آگاهانه بدانیم چه ملی برای خوداتکایی در کشاورزی کشور است که 

حالی که  ریم؟ دربسپا الزام سفره نیاز مردم را به محصول وارداتیاصالحی را داشته است و یا به

 .مایش کنیتوانیم پاگر تولید داشته باشیم از ابتدای کشت تا فرآوری آن و تا سر سفره می

گویی و روغدرینی، گونه به وحشت آفباید اینراستی یک خدمتگزار واقعی کشور و دلسوز نظام به

ند؟ آیا با ظام هستهای نفناوری هراسی پناه ببرد؟ آیا این گونه افراد متوجه صدمه زدن به ساختار

سری  و یک کنند که مسئولین خواب هستندگونه القاء نمیاین اقدامات خود به مردم این

ود خاقدام  ر ایندن غافل؟ آیا این افراد دانشمند خائن در حال تخریب کشور هستند و مسئولی

.. را به .ورزی و د کشاحیثیت و اعتبار شورای عالی ایمنی زیستی، سازمان غذا و دارو، وزارت جها

فع ملی و تای منار راسقصد خیر هم باشد، دبرند؟ آیا این گونه اقدامات حتی اگر بهزیر سؤال نمی

 یا منویات رهبر معظم نظام است؟

 ز اینافناوری کشور موجب حیرت و ترس دشمنان نظام شده است. یکی ای زیستهپیشرفت

ه است وانستعلت غفلت بدخواهان( رشد خوبی در کشور داشته است و کشور تها )که بهرشته

و یا  ادر کندصپایی فناوری و یا تراریخته خود را به کشورهای اروپایی و غیراروداروهای زیست

ده و یشرفت شپاین  ظاهر خیرخواه سریع متوجهر همین حال این افراد بهانتقال فناوری بدهد، د

مهم و  های بسیاربرند تا در یکی دیگر از رشتهاند و میکار بردهتمامی تالش خود را به

کننده  ودکفاخساز و حیاتی یعنی تأمین غذای کافی، سالم، عاری از سموم خطرناک، سرنوشت

یم و شابرشد نداشته  کننده بقای دیگر صنایع مانند مرغداری و ...برنده و یا تأمین کشور، پیش

 .وابسته به خارج باقی بمانیم
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ی م آفتها، هجواکنون کشور با خشکسالی، فرسایش فزاینده خاک، شور شدن آبهای زیرزمینیهم

 کند ورا تولید می میلیون نفر 34وارداتی و ... مواجه است. در شرایط حاضر کشور غذای حدود 

ای خود جه در شود. اگر کشور بخواهد فقط از طریق کشت ارگانیک )کبقیه از خارج وارد می

ود تا واهیم بخفقط قادر   گاهبسیار هم مورد قبول و حمایت است( غذای مردم را تولید کند، آن

ن ا اینیم. آیکرج وارد میلیون نفر را سیر کنیم و بقیه نیاز غذایی خود را باید از خا 12تا  11

طی و ا در قحردم رمدانند که یا باید دانند؟ این را هم میدوستداران دروغین کشور این را می

وقت اشیم آنباشته دیم، که باید گرسنگی نگه داریم و یا واردات داشته باشیم؟ اگر واردات کن

د داخل لیولی تو ت آریباید محصوالت تراریخته )مانند ذرت و سویا و کلزا( وارد کنیم. پس واردا

 .اند این دوستان و یا صحنه گردانندگان اصلیممنوع! فکر بکری کرده

رند فراد داونه اپسند برای هر مورد از سؤاالت این گهای محکمهدوستان متخصص مدارک و ادله

ست که این هلیل هم مین دتوانند به هر مرجع قانونی ارائه دهند. به هاند و میو بارها ارائه داده

د و یا ده هستنلم وحاند و فقط مایلند در جلساتی که متکز در مجامع علمی دیده نشدهافراد هرگ

را به تردید وادار کنند.  هاآنها و بدون ارائه مستندات علمی با عوام سخن بگویند و در رسانه

دف چیز زیرا ه دارنددانیم این مدعیان دروغین و خیرخواهان قالبی قصد قانع شدن نالبته ما می

 .شودوضوح دیده میگری است و در مطلب مورد اعتراض این موضوع بهدی

خشکی،  تحمل بهمفات؛ آای، مقاوم به از تولید گیاهان تراریخته غذایی )دارای کیفیت برتر تغذیه

اد اعتق( بهفناورانه و ...کشها، متحمل به شوری، تولید کننده داروهای زیستمقاوم به آفت

ن ت در قرپیشرف عنوان ابزار سریع توسعه وپردازان جهانی بهو تئورینظران بسیاری از صاحب

مین ه هشتشود. ریاست محترم جمهور جناب آقای روحانی در پیامی ببیست و یکم یاد می

 فاده از، استزیستی و مهندسی ژنتیکهمایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی

ی حل ه برارت بلکه انتخابی هوشمندانه و آگاهانتنها یک ضرومحصوالت تراریخته را نه

آن و  بی بهمعضالت غذایی و بهداشتی و محیط زیستی کشور محسوب کرده و غفلت در دستیا

 وسط نسلتت ما یقین موجب کاهش اقتدار در زمان حال و شماتاستفاده از این فناوری را به

 .آینده عنوان فرمودند
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زمان ردم عزیطالع مکذب منتشره در مورد سالمت مردم، به ا در خاتمه و در پاسخ به مطالب . 1

ن ارتی بیای نظهای متعدد و مستقل و نیز نهادهرسانیم که مراکز علمی معتبر و دانشگاهمی

 ن نتیجهه ایب  المللی متعددی از جمله سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار جهانی

 ].1-3] انسان و محیط زیست ایمن هستند اند که محصوالت تراریخته برای مصرفرسیده

ب از جال اند که یکیمطالعات زیادی این محصوالت را از نظر سالمت مورد بررسی قرار داده

ه تحقیقاتی گرو 500گزارش اتحادیه اروپاست. این گزارش محصول مشارکت  هاآنترین توجه

 .میلیون یورو است 300سال با هزینه  25پژوهش طی  130مستقل در 

های کشاورزی این مطالعه در نهایت نتیجه گرفته است که محصوالت تراریخته مانند فرآورده

سنتی سالم هستند. نکته قابل توجه اینکه گزارش کمیسیون اروپا در مورد غذاهای حاصل از 

آوری زیستی انجام شده است های فنهای مستقل از شرکتمهندسی ژنتیک بر پایه پژوهش

برای جامعه علمی کامال  روشن است که غذاهای حاصل از محصوالت تراریخته [. در اروپا 4]

مصرف غذاهای تراریخته بیشتر از »خطر هستند. مشاور علمی کمیسیون اروپا گفته است: بی

 هاآنعبارت دیگر از یا به[« 5شوند خطر ندارد ]شیوه مرسوم تولید میمصرف غذاهایی که به

بر  GM مقاله علمی معتبر که به بررسی اثرات غذاهای 1783دی بنسالمترند. بررسی و جمع

وضوح پرداخته بودند نیز به 2012تا  2002های سالمت انسان و محیط زیست در فاصله سال

ترین موضوعاتی است که طور خالصه، غذاهای اصالح شده ژنتیکی از گستردهنشان داد که به

 ند و تاکنون هیچ مدرک معتبری وجود ندارد که تهدیداتاکنون مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته

GMOها را بر محیط زیست و سالمت نشان دهد. 

به چاپ  Critical Reviews in Biotechnology نتیجه نهایی این مقاله که در مجله

های روانشناسی، سیاسی ها را در دروغاعتمادی مدعیان و مخالفان تراریختهرسیده است دلیل بی

گیری مبنی بر سالمت محصوالت تراریخته ای کاذب نهفته دانسته است. این نتیجههو بحث

برآیندی از تحقیقات مختلف و مستقل انجام شده در دنیا در ارتباط با محصوالت تراریخته در 

صورت مقاالت های مرتبط با تحقیقات مهندسی ژنتیک که بهدهه گذشته بوده و از یافته

محیطی و مقاالتی در زمینه ایمنی مصرف و قابلیت ا اثرات زیستعمومی، مقاالتی مرتبط ب
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[. انجمن پزشکی انگلستان، متنی با 7اند، حاصل شده است ]تحقیق و نگاشته شده هاآنردیابی 

شده ژنتیکی منتشر کرده است. در این عنوان بررسی جامع اطالعات مربوط به غذاهای اصالح

شده ژنتیکی توسط صدها میلیون نفر از محصوالت اصالحغذاهای تولید شده »متن آمده است: 

اند و هیچ گزارش یا شکایتی از بیماری وجود ندارد سال مصرف شده 15مدت در سرتاسر دنیا به

)این در حالی است که بیشتر مصرف کنندگان این محصوالت ساکن کشورهایی مانند آمریکا 

[. دیوان عالی فرانسه نیز اعالم کرد دولت 8« ](بیشتر اهل شکایت هستند هاآناند که مردم بوده

 .]9هیچ مدرک معتبری در مورد آسیب محصوالت تراریخته به انسان یا محیط زیست ندارد ]

وع هر ن برابری سم در محصوالت تراریخته، بدون اشاره بهدر خصوص ادعای افزایش سه

ر د 2014 سال که در  ی علمیامستندی )یا حداقل نام مجله علمی( باید گفت بر اساس مقاله

ح اصال منتشر شد، در آن به بررسی اثرات زراعی و اقتصادی محصوالت PLoS ONE مجله

کند که ثبات میامقاله علمی معتبر  147شده ژنتیکی پرداخته است. در این مقاله با بررسی 

شیمیایی  هایکشها استفاده از آفتآوری محصوالت حاصل از مهندسی ژنتیک و تراریختهفن

افزایش سود  درصد افزایش داشته و 22درصد کاهش داده است. همچنین میزان محصول  37را 

ه ل تراریختمطالعه که شواهدی قوی از مزایای محصواین  ."درصد بوده است 68کشاورزان 

رده یدواری کدهد اظهار امبرای کشاورزان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را نشان می

 .]6ه است ]داشت آوری را در پیانتشار این نتایج، افزایش اعتماد عمومی به این فن است که
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 ابعمن

 ؛ارمحصوالت تراریخته در آینه توساعه پایاد ؛(1395احمدی سعیده، صمدیان ف. )آذر  .1

 مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، تهران.

اگر خوراک جامعاه ماا طااهر نباشاد هار ناوع کاار  ؛(1395علی ) ،الدینارجمند عین .2

 س:، باه آدر1395تیار  5رساانی وساائل، پایگااه اطالع ؛نتیجه خواهد بودفرهنگی بی

.<http://vasael.ir/fa/news-details/3177>  

 درخواست تجدیدنظر در مصاوبه کمیسایون ؛(1395بیوتکنولوژی ایران )علمی انجمن  .3

باااه آدرس:  ؛کشااااورزی مجلاااس مبنااای بااار ممنوعیااات محصاااوالت تراریختاااه

<http://biotechsociety.ir/content/195 />. 

د: حمایت شنفر از محققان کشور تیکید  100ای با امضای با امضای بیانیه ؛(1395ایانا ) .4

 ؛ندگانمحققان و اساتید دانشگاهی از فناوری محصوالت تراریخته/ اسامی کامل امضاکن

 <.http://www.iana.ir/fa/tiny/news-34828>به آدرس: 

، باه 1392آباان  7 ؛ای بوشهر )بخاش اول(نگاری نیروگاه هستهتاریخ ؛(1392تسنیم ) .5

 .<https://tn.ai/174725 >آدرس: 

 12 ؛میلیاون هکتاار از اراضای کشااورزی ایاران1.3آلودگی خطرناک  ؛(1395تسنیم ) .6

 ، بااااااااااااااااااااه آدرس:1395اردیبهشاااااااااااااااااااات 

.<tasnimnews.com/fa/news/1395/02/12/1056387> 

لیه، ناباروری محصوالت تراریخته باعث ایجاد سرطانهای سینه، کبد، ک ؛(1395تسنیم ) .7

 ، باااااااااه آدرس:1395آبااااااااااان  26 ؛و ساااااااااقط جناااااااااین

.<tasnimnews.com/fa/news/1395/08/26/1240130>  

https://tn.ai/174725
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کشاور جهاان رساماً  38موج گسترده مخالفت باا دساتکاری ژنتیاک/ ؛(1395تسنیم ) .8

، بااااه آدرس: 1395اردیبهشاااات  07 ؛کشاااات تراریختااااه را ممنااااوع کردنااااد

<tasnimnews.com/fa/news/1395/02/07/1058434>. 

 ، باااه آدرس:1395دی  26 ؛«انقاااالب سااابز»کارناماااه سااایاه  ؛(1395تسااانیم ) .9

<https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/26/1289773>. 

جوابیه رئیس انجمن بیوتکنولوژی به برخای خبرهاای کاذب  ؛(1394سیروس ) ،زینلی .10

بااااااه آدرس: ؛ منتشاااااار شااااااده در خصااااااوص محصااااااوالت تراریختااااااه

<http://biotechsociety.ir/content/192/>. 

 بررسی مقایسه ای تشخیص دیازینون در بافت ماهیعاه و ؛(1390سیدحسن ) ،ساداتی .11

، پایاان ناماه کارشناسای ارشاد ؛کبد ماهی کپور معمولی از مصاب رودخاناه بابال رود

 دانشگاه گیالن.

مه اروزن ؛«؟…محصوالت تراریخته؛ خوب،بد،زشت » ؛(1394علی ) ،زاده اردکانیمتولی .12

، باااااااااااااااااه آدرس: 1394آباااااااااااااااااان  26اطالعاااااااااااااااااات، 

<http://www.ettelaat.com/etiran/?p=164265>. 

اهلل العظمی مکارم شیرازی در دیدار رئیس دانشگاه بیانات آیت ؛(1386ناصر ) ،مکارم شیرازی .13

اهلل العظمی رسانی دفتر حضرت آیتعلوم پزشکی بقیه اهلل تهران و هیئت همراه، پایگاه اطالع

 :، بااااااااااااه آدرس1386تیاااااااااااار  28 ؛شاااااااااااایرازی مکااااااااااااارم

<https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&mid=60471&catid=6409&typeinf
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 23 ؛عضو هییت علمی به ابتکاار دربااره محصاوالت تراریختاه 306نامه  ؛(1395مهر ) .14
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