
 خانم دکتر مهناز مظاهری، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست

خانم دنکتر مظاهری، پس از سل م و خوشمآمدگویی به حضار و شرنکتنکنندگان در همایش، گفت: من
بیوتکنولوژی (زیست فناوری) را علم قوانین خلقت میدانم. علمی نکه به انسان نشان میدهد نکه از یک
سلول چه محصول ت خوبی میتوان بدست مآورد؛ در زمینههای نکشاورزی، پزشکی، صنایع، محیط زیست

و غیره. بیوتکنولوژی به سه دوره زمانی تقسیم میشود: دورهی اّول به قرنها پیش بازمیگردد نکه
انسانها سرنکه، پنیر، نان و ... را تهیه مینکردند. دورهی دو م، دورهی فرمانتورها و نکشت انبوه انواع

 مآغاز میشود، بحث1970سلولهای میکروبی، جانوری، گیاهی و... است. در دورهی سو م نکه از دهه 
 و دستکاری روی مآن، مآنDNAدستوررزی ژنتیکی مطرح میشود. در این شاخه از بیوتکنولوژی، با شناخت 

را به سلولهای دیگر منتقل مینکنند نکه میتواند نکا ت مثبتی را در زمینههای نکشاورزی، پزشکی و... دربر
داشته باشد. برخی معتقدند نکه این شاخه میتواند شاهراه نجا ت بشر باشد. ما در این خصوص شکی

نداریم، اما مانند سایر علو م یک شرط دارد و مآن بحث ایمنی زیستی و توجه به مآن است. هر علمی یک
سری نکا ت مثبت و منفی دارد. زمانی نکه تحت عنوان انقل ب سبز، حشرهنکشها و مآفتنکشها به دنیا

معرفی شد، تصور میشد یکی از بهترین راهکارها هستند ولی مشاهده نکردیم نکه بلی جان انسانها شد.
دنیا میخواهد مطمئن باشد نکه استفاده از محصول ت دستکاری شده ژنتیکی مانند انقل ب سبز نیست نکه
سالها برای مآن هزینه شود و درنهایت هم باعث شرمساری بشر گردد. ما در مورد محصول ت دستکاری

شده ژنتیکی این را نمیدانیم و چون نمیدانیم باید احتیاط نکنیم و برای لحاظ نکردن احتیاط، باید
 در اجل س زمین در1992در سال  ملحظا ت قانونی را درنظر بگیریم و همگا م با مآنها حرنکت نکنیم.

ریودوژانیرو، بحث بیوتکنولوژی مطرح شد و این موضوع نکه چگونه به سرنوشت انقل ب سبز نکه به انقل ب
قرمز تبدیل شد دچار نشود. در این اجل س نکنوانسون تنوع زیستی منعقد شد و دولت جهموری اسلمی

 نکنوانسیون تنوع زیستی به ایمنی زیستی و19 به این نکنوانسیون پیوست. در ماده 1993ایران در سال 
جلوگیری از مآثار منفی بیوتکنولوژی بر تنوع زیستی، محیط زیست و بشر توجه شدهاست. بخش مآثار

منفی بر بشر به حوزه مسئولیتهای وزار ت بهداشت مربوط میشود اما بخش حفظ تنوع زیستی به
سازمان حفاظت محیط زیست و سایر سازمانهای محیط زیستی مربوط میشود. ما نمیخواهیم تنوع

زیستیمان را با دوگانگی ژنی از دست بدهیم و مآن را از بومیگرایی خارج نکنیم. بنابراین به الزاماتی نیاز
داریم نکه شامل قوانین و همچنین ارزیابی محصول ت میباشد. علم بیوتکنولوژی در پزشکی با ایجاد

 موفق بوده است ولی در زمینه نکشاورزی، چون؟؟داروهای نوترنکیب و در صنعت، با تولید محصول ت 
محصول ت وارد محیط زیست میشوند و امکان ایجاد مآلودگی ژنی و حرنکت ژن به وسیلهی باد، حشرا ت

و... و انتقال مآن از ارگانیسمی به ارگانیسم دیگر وجود دارد، گرچه از نظر پیشرفت علم بیوتکنولوژی
عالی باشد، باید با دید ارزیابی خطر به مآن توجه نکرد. ارزیابی خطر باید بر روی دو دسته از سازوارهها

ًل ذر ت (ارگانیسمها) باشد: سازوارههای هدف و سازوارههای غیرهدف. در مورد سازوارههای هدف، مث
 نکیلومتر از یکدیگر فاصله داشته120 هم مزارعشدستکاری شده ژنتیکی باید در حصار پرورش یابد و 

) با محصولsubstantial equivalentباشد. محصول نهایی دستکاری شده ژنتیکی باید دارای همارزی ذاتی (
اّولیه باشد یعنی باید با ارگانیسم اّولیه مقایسه شود تا مشابه مآن باشد و همچنین مشخص شود نکه مآیا ژن

هدف مورد نظر بیان شده یا خیر. باید همهی احتمال ت و شایدها را در نظر بگیریم بدون اینکه بخواهیم در
مورد خو ب یا بد بودن نکل بحث صحبت نکنیم. بنابراین چون نمیدانیم، باید احتیاط نکنیم. از نظر من

بیوتکنولوژی همانند سایر علو م است. همانطور نکه متخصصان بسیاری از علو م و همچنین متخصصان
بیوتکنولوژی در بخش پزشکی و صنعت موفق بودهاند، شاید این علم در بخش نکشاورزی نیز با بررسی

ارزیابیهای خطر، علم موفقی باشد و شاهراهی برای ادامه زندگی بشر. بنابراین خواهش مینکنم نکه
قضاو ت مثبت و منفی نکنید. اجازه بدهید محققان ما نکه تازه در راه تولید قد م گذاشتهاند، در مآزمایشگاه
تولید را انجا م دهند، خطرا ت احتمالی را بررسی نکنند و ارزیابی خطر انجا م دهند و اگر قصد وارد نکردن
این محصول ت به طبیعت را دارند، طبق قوانین این نکار را انجا م دهند. این تنها چیزی است نکه سازمان
حفاظت محیط زیست از این علم انتظار دارد و انتظاری منطقی است... دست در دست هم دهیم به

مهر، میهن خویش را نکنیم مآباد.



خانم مهلقا کاشفی، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

 بررسی نکنم. دو سال پیش روزنامه شرق مطالب وNGOمن میخواهم این موضوع را از دیدگاه یک 
مقال ت متعددی را در خصوص محاسن و نکا ت مثبت محصول ت دستکاری شده ژنتیکی و لزو م نکشت

مآنها در نکشور چاپ مینکرد. من فکر نکرد م نکه اگرچه ما حریف وزار ت بازرگانی و واردنکنندگان نمیشویم
اما میتوانیم با بخش مربوط در روزنامه شرق صحبت نکنیم. بنابراین جلسا ت متعددی با مآنها گذاشتیم.

در واقع این مآگاهیرسانی عمومی را از سطح روزنامهها و جراید مآغاز نکردیم و متوجه شدیم نکه چقدر
مآگاهی در این زمنیه ناچیز است. انکنون برخی اساتید پیشنهاد میدهند نکه ما این محصول ت را نکشت نکنیم.

در نکشور برزیل میلیونها هکتار از جنگلها پانکتراشی شدهاند و به جای مآن سویای تراریخته نکاشته
شدهاست. اگر ما نیز همین اقدا م را انجا م دهیم، مانند برزیل، علوه بر از دست دادن جنگلهایمان، به

بذرهای تراریخته وابسته خواهیم شد نکه در دست دو یا سه شرنکت بزرگ بینالمللی است. همه این نکا ت
 ها نیز باید پیامدهای استفاده از این محصول ت راNGOباید در این زمینه مدنظر قرار گرفته شود و 

بررسی نکنند. مطلب دیگر اینکه، اگر این محصول ت برچسبگذاری نشود، مصرفنکنندگان نخواهند
دانست نکه چطور انتخا ب نکنند و مشکلساز خواهد شد.


