سخنرانی دکتر سیدی:
مسئله آگاهی عمومی در خصوص موجودات دستکاری شده ژنتیکی موضوعی است که جهان هم اکنون با
آن مواجه است و کشور ما نیز به واسطه همین در معرض چنین پدیده ای قرار گرفته و ما باید بتوانیم
آگاهی عمومی را در کشورمان در این زمینه بال ببریم .آگاهی های عمومی یکی از احکام قانون اساسی
کشورمان است.
سخنرانی اینجانب عنوان »نقش شرکتهای بین المللی در گسترش گیاهان دستکاری شده ژنتیکی« این
موضوع موضوعی ریشه ای است .ما پدیده ای داریم با نام گلوبالیزیشن که به جهانی شدن ترجمه شده
است .مقام معظم رهبری این ترجمه را نپسندیدند و ترجمه دیگری با عنوان »جهانی سازی« را به کار می
برند .جهانی سازی در واقع یک پروژه هست که در آن حاکمیت سلطه بر جهان را دنبال می کند .به دنبال
گسترش سلطه به کل جهان هست .حال سوالی مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا ما در معرض جهانی
سازی هستیم یا خیر؟ کشور ما نیز به مانند دیگر کشورها در معرض این جهانی سازی وجود دارد .با مثال
می توان متوجه شد که سلطه چگونه ابزارهای خود را بر ما حاکم می کند .یکی از مواردی که سالهاست
که با آن مواجه هستیم »سلطه خبری« است .پیش از این از این سلطه با عنوان »امپریالیزم خبری« یاد
می شد .سلطه دیگری که وجود دارد »سلطه فیلم« نام دارد .شرکت بزرگ با پدیده ای به نام هالیوود این
امر را در سراسر دنیا در سلطه خود قرار داد .این امر باعث ناخشنودی کمپانی های اروپایی شد چرا که
این سلطه باعث نابودی آنها شده بود .سلطه دیگری که در پروژه جهانی سازی وجود دارد» ،سلطه غذا«
می باشد .در راستای چنین سلطه ای ،کنترل غذای دنیا در دست نظام سلطه قرار می گیرد» .سلطه
انرژی« سلطه دیگری است .غذا و انرژی موضوعاتی هستند که در آینده دنیا با آن درگیر است و برنامه
ریزی هایی که برای آینده صورت می گیرد بر مبنای انرژی می باشد .حال سوالی که مطرح می شود این
است که از چه طریقی نظام سلطه کار می کند؟ نظام سلطه از طریق شرکتهای بزرگ و سرمایه دارها
این عمل را انجام می دهد و نظام سرمایه داری مثل نظام آمریکا ،با داشتن شرکتهای بزرگ تلش می کند
شرکتهای کوچک را در خود ادغام کند و اینچنین نظام سلطه را بر جهان حاکم کند .سلطه غذا اکنون
موضوع مورد بحث همایش ما است .پشت این سلطه یک سری از شرکتها وجود دارند .هدفی که این
شرکتها بیان می دارند ،بهتر شدن جهان ،غذا برای همه و … است .در میان این شرکتها ،شرکتهایی همچون
مونسانتو و … وجود دارد که مونسانتو از همه آنها بزرگتر است .در خصوص بحث دستکاری ژنتیکی از
همان ابتدا همه این شرکتها تلش کردند تا جدیدترین تکنولوژی مربوط به آن را داشته باشند و از آن
استفاده کنند .چرا که دو منفعت برای آنها داشت؛ نخست در کنترل و در انحصار قرار دادن بذر است .اخیرا
فیلمی که توسط تلویزیون جمهوری اسلمی ایران پخش شد نشان داد که در امریکا اگر فردی بذر غیر
دستکاری شده کاشت کند عواقب ناخوشایندی در انتظار وی هست .این فیلم برای امریکا بود ،سلطه
سرمایه داری مطلق همچون امریکا بین خود و باقی فرقی قائل نمی شود ،چرا که هدف تنها افزایش
سرمایه است .منفعت دوم ،فروش سم است .چون این شرکتها موقع فروش سم می گویند این بذر
دستکاری شده هست و نمی توانید هر سمی برای آن استفاده کنید؛ بلکه باید سمی که من به تو می دهم
را استفاده کنید .فلذا هم بذر را می فروشند و هم سم را .سپس آرام آرام این سلطه را برقرار می کنند.
سازمان غذا و داروی امریکا به عنوان سازمانی که وظیفه حمایت از سلمت مردم را بر عهده دارد ،برای
تایید محصولت تراریخته ای که در آمریکا تولید و مصرف می شود ،سیستم نظارتی خاصی را به کار گرفته
است .شرکتهای تولید کننده بذرهای تراریخته از آنجایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در انتخابات
ریاست جمهوری امریکا دخالت دارند ،دولتهایی همچون دولت اوباما که به شدت با حمایت های این دست
از شرکتها روی کار آمده اند ،با تایید و حمایت این شرکتها ،از طریق تایید به دست سازمان غذا و دارو ،دین
خود را نسبت به آنها ادا می کنند.
پدیده جهانی سازی مشکل ساز است .بر اساس مقاله منتشر شده در مجله جهانی سازی با نام »بازگشت
به آزادی« که برای جزیره هاوایی است مشخص می شود که مونسانتو در آنجا سلطه غذا را رفته رفته به
وجود آورد.
سیاست اتخاذی از سوی این دست از شرکتها متناسب با این بیت از مولنا است که می گوید »خوشتر آن
باشد که سر دلبران ،گفته آید در حدیث دیگران« .با وجود اینکه شرکت مونسانتو پایگاه های تبلیغاتی
متنوعی دارد ،ترجیح می دهد که از سوی دیگر نهادهای وابسته مورد تایید قرار گیرد .خدمات بین الملی
دستیابی به برنامه های کاربردی کشاورزی بیوتکنولوژی ) ،(ISAAAدر حقیقت تریبون مونسانتو است که در

لوای مرکزی بین المللی فعالیت می نماید .عمده افرادی که موافق محصولت تراریخته هستند ،آمارو
ارقام خود را از طریق سایت این نهاد به دست می آورند .این سازمان بدین طریق فعالیت می کند که به
شما اطلعات می دهد و بی آنکه نیازی به درست کردن پاورپوینت داشته باشید ،به شما پاورپوینت آماده
تحویل می دهد .این در حالی است که اطلعات داده شده در این وب سایت پیشینه علمی ندارد و تامین
کننده تمام هزینه های این نهاد نیز شرکت مونساتو می باشد.
یکی از ادعاهایی که توسط موافقان گیاهان دستکاری شده ژنتیکی مطرح می شود این است که با کاشت
این دست از گیاهان دیگر نیازی به استفاده از سم که معضل کنونی جوامع است ،نیست .این در حالی
است که داده های علمی حاکی از آن است که با چنین دستکاری هایی در حقیقت باعث مقاوم شدن علف
های هرز )برای مثال مشکل عظیمی که توسط تاج خروس ایجاد شده است( شده اند .این مسائل پیش از
این نیز پیش بینی می شد و انتظار می رود که این مشکل افزایش نیز بیابد .اکنون شاهد این هستیم که به
دلیل این مقاومت های ایجاد شده ،مجبور هستیم سم بیشتری بزنیم ،سم ها را قاطی کنیم و بعد مصرف
کنیم ،پیش از این گفته می شد که نیازی به شخم زدن نبود اما اکنون باید شخم زده شود .این نشانگر تغییر
عظیم در استراتژی این دست از شرکتها هستیم .با تحلیل هزینه ای که کشاورزان در خصوص سم می کنند
می بینیم که با وجود ادعای شرکتهای تولید کننده بذرهای تراریخته مبنی بر عدم لزوم استفاده از سم،
هزینه استفاده از سم پس از کاشت این محصولت در نمودارهای هیچ تغییری را نشان نمی دهد.
مطلب قابل توجه دیگر این است که بر اساس اطلعاتی که شرکت مونسانتو داده است برای اینکه
مطمئن شویم این گیاهان ضرری برای طبیعت و انسان ندارند ،باید  ۱۳سال و هزینه ای برابر با  ۱۰۰میلیون
دلر صرف شود.
تعدادی از کنترلها نیز وجود دارد که به سه بخش می توان آنها را تقسیم کرد :کنترلهای محیطی ،کنترلها و
ارزیابی های غذایی ،کنترل هویتهای مولکولی تغییرات ژنتیکی است.
سوالی که مطرح می شود این است که خطری که الن با آن مواجه هستیم چیست؟ تعدادی از گیاهان
تایید شده وجود دارد ،که در اروپا دانشمندان نتایجی غیر از آنچه که نتایج تایید حاکی از آن است ،را نشان
می دهد .اما خطری که دنیا با آن مواجه است گیاهان تایید نشده ای هستند که به صورت قانونی یا غیر
قانونی به کشورها صادر می شود.

