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کيهانمستندگزارش

 پرسش درباره محصوالت تراريخته٢٣پاسخ به 

يعنیچه؟) شدهژنتيکیدستکاری(تراريخته

)ژنوم(هاژنمجموعهدرونبهونمودهسازیجداراجانداريکازکاملژنيکياجانداريک» انایدی «ازقطعهيکوقتی

.میگيردنام) شدهژنتيکیدستکاری (تراريختهموجودجديد،موجودکنيم،واردديگرموجوديک

.میشودگفتههمGMO  تراريختههابهخالصهطوربه

است؟کاملگياهانهمچونديگرزندهموجوداتوخودژنومازبشراطالعاتآيا

کمژن1000دربارهترديد (استشدهشناسايیژنهزار20تاهزار19  حدوددرچيزیانسانهرسلولدرآمارآخرينمطابق

ساختهنوکلئوتيدميلياردجفت6حدودازانسانژنومهمينطور . میدهندتشکيلراانسانDNAکلدرصدنيمويکفقطکه) نيست

بيشوظايفوعملکرددربارهتاکنون. استنيامدهبدستاطالعاتیهنوزانسانژنومدرصد98ازبيشعملکرددربارهکهاستشده

هنوزراآنهاعملکردکسهيچوداردوجودابهامنوکلئوتيدميليونهابانيزديگرموجوداتوگياهانازبسياریژنومدرصد90از

.نمیداند

درهمآناست،ارتباطدرموجوداتسالمتیوحياتومرگباونداريمآنازکافیشناختکهچيزیدراستدرستآياحال

نسبتآنهاواکنشنمیدانيمکهواردنماييم) عملکردیلحاظبه (ناشناختهجزءچندينمياندرراژنيکوکنيمدستکاریوسيعمقياس

.بودخواهدچههمبه

هستند؟مؤسساتوکشورهاکدام) شدهژنتيکیدستکاری(تراريختهمحصوالتحاميانمهمترين

شرکتهایوکمپانیهاواست) شدهژنتيکیدستکاری (تراريختهمحصوالتوحمايتکنندهآورندهبوجودمهمترينآمريکادولت

.میزنندها)شدهژنتيکیدستکاری (تراريختهصادراتوتجاریتوليددربارهرااولحرفآمريکايیصهيونيستی

)شدهژنتيکیدستکاری(تراريختهمحصوالتحامیبزرگشرکتهایاف.اس.ای. بیوسينجنتاداو،باير،داپونت،مونسانتو،

موادتوليدکنندههمگیآنهاازيکیجزبهدارندوقرارآمريکادرهمگی) آلمانوسوييس (آخرتایدواستثنایبهکههستندکشاورزی

.میباشندکشهاآفتوعلفکشهاومضرشيميايی

کدامند؟جهاندرتراريختهمحصوالتحامیوتوليدکنندهبزرگشرکتهایساير

آفتوعلفکشهاومضرزا،سرطانشيميايیموادتوليدکنندهاغلبنيز) شدهژنتيکیدستکاری (تراريختهحامیشرکتهایساير

بامونسانتووداوو) داردجهانسراسردرشعبه315 (بايرداپونت،صهيونيستیکمپانیهایمختلفمقاطعدروبوده... وکشها

محصوالتحامیوتوليدکنندهاکنونکهديگرشرکت. پرداختهاندقوانينبرابردريکديگرازحمايتبهوداشتههمکاریيکديگر

(تراريخته کشتارشيميايیسالحهایتامينمانندجناياتینيزشرکتايناست،» باير «شرکتاست) شدهژنتيکیدستکاری 

وکنگوباجنگدرودومواولجهانیجنگدر) Bزيکلونوسمیفسفاتارگانوترکيباتوموستاردوکلرينگازهای(جمعی

مونسانتوشرکتبابعدیقانونیحمايتهایونارنجیعاملتوليددرداو. استدادهانجام... وانسانهابرمجازغيرآزمايشاتانجام

کشندهموادتوليد  صهيونيستی  کمپانیهایاينکهنمودباورمیشودآياکهاستاينمیشودمتبادرذهنبهکهپرسشی. داشتشراکت

نميرند؟براثرگرسنگیمردمتاهستندمردمغذایتوليدفکردراکنوندنياسراسردرانسانميليونهامعلولکنندهو

چه) شدهژنتيکیدستکاری (تراريختهامردرسرمايهگذارشرکتمهمترينومعروفترينعنوانبهمونسانتوآمريکايیشرکتدرباره

میدانيد؟

محسوبکشاورزیبيوتکنولوژیمادرکه) شدهژنتيکیدستکاری (تراريختهامردرگذارسرمايهشرکتمهمترينومعروفترين
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پيش. استداشتهجمعیکشتارسالحهایتوليدوتحقيقاتزمينهدرطوالئیيدکهاستآمريکايیمونسانتویمخوفشرکتمیشود،

.داشتهانداشتغالبردگانفروشوآمريکابهآفريقاازسياهپوستانانتقالشغلبهمونسانتوبنيانگزاراننيزآناز

برایابزاریوپرستیشيطانفکراتاق (فراماسونریگروهاعضایازکوينیفرانسيسجانتوسط1901سالدرمونسانتوشرکت

پروژهچارچوبدرشرکتاين. شدريزیپايهمالتشواليههای) هاصهيونيستبهکمکجهتدرنخبگانفکرینيرویازاستفاده

انجاميدناکازاکیوهيروشيمابمبارانبهکهآمريکادولتبامساعیتشريکدروبوداتمبمباولينتوليدمسئولکهمانهاتان

همکاریبا» نارنجیعامل«شيميايیمادهتوليدمونسانتوشرکتبعالوه. دادانجامرااورانيومرویبرتحقيقات) 1945-1943(

باودادانجامرا) استفعالکشاورزیشدههایژنتيکیدستکاری(تراريختهتجارتزمينهدراکنوننيزشرکتآنکه(داوشرکت

جنگلهایبرگهایبردنازبينبرایوسيعسطحدرتانهادآمريکادولتاختياردرراآنمادهاينبودنخطرناکوکشندهازاطالع

الخلقهناقصوشهروندميليوننيممرگسببکشندهقويًامادهاين. رودکاربهويتنامیهامخفيگاههایشدنمشخصمنظوربهويتنام

تجاریتوليد. داردادامهآنهابرتاکنونآناثرکهشدآمريکايینظامیهزارانشدنشيميايیحتیوويتنامینوزادميليوننيمشدن

سرطانمولد،MSمانندبيماريهايیمسبب(آسپارتام،DDTخطرناککشآفت،PCBsساخارين،همچونديگریخطرناکمواد

يارانداپعلفکش،)آمريکادارویوغذاسازمانتحقيقاتمطابقديگربيماريهایوپارکينسونآلزايمر،،مغزدرحجيموحفرههای

ديگرکهسمیموادو) داردمادرزادینقصورشدواختالالتسرطانچونعوارضیانسانبرایوبودهقویبسيارکه (گاليفوسيت

فسفر «ممنوعهشيميايیمادهمونسانتوبعالوه. میباشدشرکتاينپيشينهدرنيزبودهاندمشکالتیمسببوداشتهعوارضیهريک

و2008سالدرآنهاکشتنودرجه2760دمایدرفلسطينياناستخوانوگوشتپوست،سوزاندنبرایغزهجنگدررا» سفيد

دربذرتوليدشرکتهایبودممکنکهتعدادیبهمونسانتو1994سالدر. دادقراراسرائيلرژيمجنگوزارتاختياردر2009

رارقباهمتا) ترميناتوربذرتوليد (نمود) شدهژنتيکیدستکاری (تراريختهناپذيرتجديدشيوهایبهراآنهابذروخريدراآمريکا

راخود2000سالدريافتنتوسعهازپسمونسانتو. شوندوابستهمونسانتوبهدائمصورتبهغذابرایمردمهمونمايدحذف

!نمودمعرفی) کشاورزیبيوتکنولوژی (کشاورزیصرفاشرکتيکبعنوان

دارند؟برتریومزيتتراريختهمحصوالتآيا

:میدارندبيانکشاورزانهمومتخصصانهمرامطلباينندارند،واقعیبرتریومزيتتراريختهمحصوالت

مقاومعلفکشهابرابردرياصرفاآنهاندارندبرتریعملکردوبازدهوبرنمیآيدخاصیکارتراريختهبذرهایاز: متخصصيک

آفاتبامبارزهاينکهضمن.میرسانندآسيبطبيعتبهوبودهمضرهردوکهمیکنندتوليدراخودخاصکشهایحشرهياهستند

میگويندمثًالبزنيم؟دستبذرهاژنبهمیخواهيمماچهبرایببينيد؛: کاربرنجنمونهکشاورز. هستندجايگزينراههایدارای... و

.کردتوليدبيشترمیشودبذرهااينازاستفادهباداريم،غذاوآببحرانمادرحالیکهمیگويندمثًالدارد؛بيشتریمزيت

باالاصًالمیکنند،پيشنهادکشتبرایآنهاکهشدهایدستکاریبذرهایارقامآنباتوليد! نيستاينطوربههيچوجهدرصورتیکه

ماوبگيرد؛راوارداتجلوینمیتواندکهاستهکتاريکدرتن۴حدود. نيستپرمحصولاصًالهکتاردرآنتوليدميزان. نيست

 .نمیشويمخودکفاشدهدستکاریبذراينبا

هستند؟) شدهژنتيکیدستکاری (تراريختهمخالفآزادهدانشمندانودنياکشورهایمهمترينازبخشیچرا

کشورهایدرکهزيراشدهاندممنوعها)شدهژنتيکیدستکاری (تراريختهاروپايیکشورهایازبسياریدرکهاستآنواقعيت

مهمیکشورهایاست،حاکمدارسرمايهوکاپيتاليستوطويلوعريضآمريکایازبيشترگرايیعلموعقالنيتعمدتااروپايی

ازجهانسراسرازديگرکشورهایو) اروپااتحاديهاعضایبيشتر (اروپاقارهديگرکشور25وروسيهوآلمانوفرانسهچون

.کردهاندممنوعخودکشوردررا) شدهژنتيکیدستکاری (تراريختهغذايیمحصوالتکشتعربستانوترکيهجمله

:استزيرقرارازتراريختههاباآزادهمحققانودانشمندانمخالفتعلل

اغلبدربيشتردرصدهایو (انسانژنومدرصد98  ازبيشعملکرددربارهپيشرفتها،همهوجودبابشرکافینادانش- 1

ژنهابيانخاصشرايطبهنسبتبشرناکافیدانش- 2! انسانجملهازموجوداتبسياریژنهایدقيقتعدادو) ديگرزندهموجودات

ديگریژنبهعمالخاصشرايطتحتدام،ياگياهدرشدهواردژناستممکنژنها،رویازپروتئينساختهمانيعنیژنبيان(

.)نمیشودبررسیآزمايشگاههادرهرگزنيزمورداينوشودتبديلسمايجادژنياسرطانزاپروتئينايجادژنمثال

تعيينراانسانازجملهوزندهموجوداتصفاتپروتئينها (موجوداتسايرحتیوآدمیصفاتتمامیبهبشرناکافیدانش- 3

جانبههمهوکاملبررسیهایامکانعدم-4.) استندادهانجامژنتيکیصفاتبرخیدربارهاصالتحقيقیهنوزبشرومینمايند

محيطبرایبودنبیخطراثباتآزمايشاتبودن،گرانرفتههمرویوبودنمدتطوالنیوبودنزيادبدليلشدهمنتقلژناثرات

پروتئينچندتوليدژن،يکوقتیحتیشده،منتقلژناثراتهمهکاملبررسیعدم-5.  نداردامکانعمالانسانوجانورانوزيست

صفتدويايکوتوليدیپروتئينيکنهايتاونوکلئوتيدهاهمانتقريبیوجودفقطآزمايشگاهدرژنانتقالازپس: میشودموجبرا
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.شودموجبونمايدکنترلراصفتچنداستممکنژنهريککهدرحاليکهمینماييمبررسیرانظرمورد

درديگرموجودبهژندادنانتقالازپسکهبررسیهايیدر: انسانینسلهایطولدرشدهمنتقلژناثراتکاملبررسیعدم- 6

روز90بهونمیشودانجاماصالبعضاو (شودبررسیاستممکنانسانینسليکدرژنانتقالاثرفقطميگيردانجامجهانسطح

.نمیشوندانجامنسلیچندآزمايشاتو) میشوداکتفاآزمايشگاهیموشهایبررسی

مرسومروشهایبا: ديگرژنوسطدرگرفتنقراروژنشدنشکستهاثربرزاسرطانياآوربيماریناشناختهپروتئينهایايجاد-7

موجودازسلوليااندامچهواردژناينکهاستمعلوميعنیمیباشدمشخصزندهموجودبهشدهواردژنمکانمعموالژنانتقال

درکجایدقيقاژنینسخههایآنهمهکهنيستمشخصمیسازيمگياهواردراژنازنسخهوکپیهزارانماکهآنجاازامامیشود

.بنشيندديگرژنيکوسطوشدهشکستهژناستممکنونشستخواهندسلولآنيااندامآنژنهای

.افقیانتقالوعمودیانتقال: استنوعدوبرژنانتقالژنتيکمهندسیدر: استطبيعیغيرروشی-8

درکهراامریومیدهدرختراريختههادرکهچيزيستهمانافقیانتقالامامیگيردصورتمثلتوليدراهازعمودیانتقال

نداشتههمبههمشباهتیهيچاستممکنکهديگرموجودبهموجودیازژنانتقال  يعنیمیدهندانجاماستمحالتقريباطبيعت

....وفيلبهماهیازژنانتقاليااسببهملخازژنانتقالمانندباشند

ژنتيکیتغييرياوجهشآنمیگيرد،صورتژنیانتقالياجهشطبيعتدراگر: خودبازسازیبرایطبيعتبهندادنفرصت- 9

.میشودحذفطبيعیصورتبهباشدنامطلوبچنانچهومیشودطبيعیانتخابوگزينشطبيعتپيچيدهسيستمتوسطقرنهاطیدر

طبيعتواردرا) شدهژنتيکیدستکاری (تراريختهگياهومیکنندژنتيکیدستکاریراگياهاندفعاتبهژنتيکمهندسينکههنگامی

استزيادآنتوليدکميتآنقدرکهکارخانهایمانند. شدخواهدناپذيریجبرانلطماتدستخوشاکوسيستموهستیکارخانهمینمايند،

مانندژن،انتقالازناشیناهنجاریهایانتقالاحتمال-10.  نداردوجودمعيوبمحصوالتجداسازیوکيفیکنترلبرایفرصتیکه

آوردنبوجودو) ژنفرار (طبيعتدرآنشدنپراکندهومجاورمزارعگياهانوهرزگياهانبهبرشمرديم،فوقموارددرآنچه

خواهدآننتايجازانسانبرایوتغذيهکنندهموجوداتبرایزاسرطانومسمومگياههزارانتوليدمثال. داردوجودطبيعیمخاطرات

پسآنازواستهمراهگياهبهباشدپروتئيننوعیاستممکنکهکشحشرهسمتوليدکنندهژنانتقالباحشراتبهمقاومسازی. بود

.میشودتوليدنيزکشحشرهسمگياهاندامهایسايريابرگهادرمثال

ژنهایواجدتراريختهگونههایتوليددرمطرحمخاطراتازديگريکی: بيوتيکهاآنتیبهميکروبهاوباکتریهاشدنمقاوم- 11

Btذرتدرآمپیسيلينبهمقاومتژنانتقالآنازنمونهایکهاستباکتریهابهژنهااينانتقالاحتمالبيوتيک،آنتیبهمقاومت

آنتیبهمقاومژندوز  تراريختگياهانتوليدباوداردوجودهميشهباکتریبهژنانتقالاحتمالالبته. بود» سيدنوارتيس «شرکت

وزاسرطانژنانتقالروشهایبرخی-12. میشود ... وبيوتيکهاآنتیبهمقاومتسببکهمیبريمباالطبيعتدررابيوتيک

ازاستفادهباژنانتقالمثال. سرطانهاستبرخیشدهاثباتداليلازژنانتقالبراینادرستروشهایازاستفاده: میباشندخطرناک

.استشدهمنتهیسرطانايجادبهاستمؤثرايمنیسيستمکارايیدرکهADAآنزيمانتقالدرويروس

ممکنژنانتقالتکنيک  بودنگرانوبودنآزمايشگاهیوبودنفنیوبودنريزبسياربدليل: قاتلشيادانسوءاستفادهامکان-13

منظوربهکهسازمانهايیمانند (سازندديگرموجوداتياگياهانواردخودآزمايشاتضمنرانامناسبژنهایقاتالنیوشياداناست

درVIOXXکشندهواکسنتجاریتوزيعوساختمانند) مینمايندکشندهوخطرناکبيماريهایانتشاربهاقدامواکسنوداروفروش

.نمودقلبیحملهدچاررانفر130000وگرفترانفر60000ازبيشجانکهFDAحمايتباآمريکا

است؟آفاتبامبارزهراهتنهاتراريختهآيا

بهرهبرداریزمينازهمهمانقدر. میکنيمبيولوژيکمبارزهداريمماکهاستبيولوژيکمبارزهمشکل،اگر : نمونهکشاورزيک

بقيهمیتوانيمنگرانيم،واقعًااگرما. میشوداستفادهبذرهاتمامبرایکهاستمدلیهمانهمآبمانمنابعنمیزنيم؛همسممیکنيم،

اينهمآنرفتيم؟بذرسراغبهچراببخشيم؛بهبودکشاورزیبخشدرراغيرهوسياستگذاریهافناوریها،جملهازمشکالتمان،

ساقهخوارکرمهماصًالوکردمبيولوژيکمبارزههستم؛نمونهيکمن. ساقهخوارکرمبهانهبهشده،ژنتيکیدستکاریبذرهای

شصتتاپنجاهپارسالتاسمکيسهيک. میکنيماستفادهکمبسيارسمازما. ندارمشدهژنتيکیدستکاریبذربههماحتياجی. ندارم

.میخرمزنبورصدتايیبستهيکهکتارهربرایتومانهزاردوازدهيادهتامنداشت؛قيمتتومانهزار

میشود؟زيستمحيطبرایخطروزيستیتنوعکاهشباعثتراريختهمحصوالتازاستفادهچگونه

ژنتيکیتغييراتآفت،بهمقاومتراريختهگياهانسبزبخشهایدرپروتئينیسمتوليددليلبهنيزوسمومازبيشتراستفادهدليلبه

محيطبرایخطریومیکاهدآنهازيستیتنوعازومیشوداکوسيستمدر) حشراتوآفاتمانند (موجوداتبرخیبهآسيبباعث
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توسطآلودگیاينشودکشتمزرعهدرچنانچهخارجی،ژنيکبهشدهآلودهشدۀدستکاریگياهيکديگرسویازمیباشد،زيست

دررازيستیتنوعوساختخواهدآلودههمراژنتيکیذخايرسايروبومیارقامومیشودپخشزيستمحيطدرافشانیگرده

.دادخواهدقرارنابودیمعرض

برد؟خواهدبينازبيوتروريستیحمالتباتقابلدرراکشورمفيدژنتيکیذخايرچگونهتراريختهتکنولوژی

کشوردرآنتخريبنهايتدر (خودکشوردرثبتوايرانازژنتيکیذخايرکردنخارجپیدراستممکنکهنحویهربهدشمن

برایعاملبرترينعنوانبه) قدرتمندشانژنهایبهتوجهبا (آنتنوعوژنتيکیذخايرهمينکهاستدرحالیاين. میباشد) ايران

دانشگاههاحتیوموسساتبرخیدر؟!علمنامبهعدهایاکنون.میباشداگروتروريستیوبيوترويستیحملهوتهديدنوعهربامقابله

شدنکموحذفبهمنجرآنها،درزاآلرژیياسمیموادايجادامکانبرعالوهکهمیباشنددارويیگياهاننمودنتراريختحالدر

والعالجصعببيماريهایازبسياریبهبودصورتايندربودخواهداکوسيستمدرحضورشاندوامبرایتهديدینيزوآنهاخواص

دسترسازبيوتروريستیحمالتبامقابلهعواملبازهموشدنخواهدميسرنيزاستانجامحالدرسنتیطبکمکبااکنونکهکشنده

.شدخواهندخارج

دارد؟وجودشدههاژنتيکیدستکاریبودنبیخطردربارهواقعیعلمیمطلبومقالهآيا

نادقيقوعلمیغيرگويیهايیکلیصرفا. نداردوجودتراريختهمحصوالتبودنبیخطردربارهدقيقیوعلمیمقالههيچ. خير

درمیگويندگويیکلیبامثالمیکنند،بياناثباتياردقابلغيرمستنداتیمیآورند،ياآنهاکشتبردليلعنوانبهتراريختههادرباره

!ننمودهاندمشاهدهتراريختههاازناشیخاصیبيماریاند،نمودهاستفادهکشورهابرخیدرراتراريختههاکه! گذشتهسال20طی

بهمراجعهباوباشندکردهبرداریيادداشتوکاربارهايندرمستمراسال،٢٠ايندرتيميکيانفريکاستبعيدکهدرحالی

والدينياسرطانیبيمارانمثالاستفادهدرصدوآنهاتغذيهموجود،احتمالیاسنادگرفتندراختياربايابيمارمردمحتیيابيمارستانها

.مینمودندارائهقطعاداشتنداسنادیاگر. باشندکردهمحاسبهراتراريختههاازاوتيسمبيماران

است؟خطرناککشتنوعيکصرفاازاستفادهبهکشاورزانشدنمجبورچرا

اختياردررابذرنوعيکفقطتوليدیشرکتچونکهاستاينژنتيکیشدهدستکاریمحصوالتخصوصدرنگرانیهاازيکی

.رفتخواهدبينازياويافتخواهدکاهشزيستیتنوعآندنبالبهومیآيدبوجودکشتیتکمحصوالتايندرمیگذارد،کشاورز

بيماریيکحملهاثردروباشدمؤثرخاصبيماریيکاپيدمیياشيوعدراستممکنزيستیتنوعکاهشبرعالوهشدنکشتیتک

.برودازبينمزرعههمهآفتيا

خبر؟چهديگرکشورهایدرتراريختههاکشتممنوعيتاز

عوارضازپسداشتهاندراتراريختههامصرفسابقهبرخیکهاروپايیکشورهایمانند) کشور37حداقل ( کشورهاازبسياری

ازناشیمرگبارمسموميتمانندمواردیاحتماال. نمودهاندمنعراشدهدستکاریمحصوالتکشتاکنونسمومشان،وآنهابسيار

.نبودهاندبیتأثيرگيریهاتصميمايندربيماریها،انواعوسرطانهاشيوعواروپادرتراريختهخيارهای

است؟مطلوببرتریيککشهاعلفبهتراريختهگياهانمقاومتآيا

:زيرانيستمطلوباصالکهکشهاستعلفبهآنهامقاومتدليلبهموجودتراريختهگياهانبرتری

پاککامالمزرعهایايجادبهتمايلکشاورزونمیبيندآسيباصلیگياهچونشودمصرفبيشتریعلفکشسممیشودباعث- الف

.دارد

.میشوندمقاومسمومبهوزندهاندگياهانوآفاتچونچرامیشودسمچندبرابریمصرفباعث- ب

.يابدکاهشزيستیتنوعوشوندنابودهممیشوندمحسوبژنتيکیذخيرهکهمفيدهرزگياهانکهمیشودباعث- ج

.باشدگياهبامتناسببايدسمچونشودوابستهتراريختهتوليدکنندهکارخانهبههمسمتوليدبرایکشاورزکهمیشودباعث- د

مبنایبرفائووبهداشتجهانیسازمانمشترککميتهکهاسترانداپياگاليفوسيتسممیشوداستفادهتراريختههادرکهسمی- ه

گاليفوسيتيعنیتراريختهمحصوالتدرغالبعلفکشکهرسيدهاندنتيجهاينبهسرطانتحقيقاتبينالمللیانجمننظراظهار

افزايشبرابر١۵علفکشاينمصرفتاکنون١٩٩۶سالدرتراريختهمحصوالتشدنتجاریزمانازکهحالیدر. سرطانزاست

.استيافته

دستازراعلفکشبهحساسگياهانسايرکشتقابليتديرترسالياندرحتیوبماندباقیزميندرسماثراتکهمیشودباعث- و

.میباشدژنتيکیتنوعتدريجیرفتنبينازمعنایبهکهبدهد
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دارد؟وجودهدفکشورعليهسالحعنوانبهژنتيکیشدهدستکاریمحصوالتازهدفمنداستفادهامکانآيا

کهسربازانیازنيمیحدودخوندرراباکتریيک،خليجفارسجنگدرنانسیهمسرشونيکلسونگراثدکترپژوهشگر؛دو

اينکهبودمشخص. بود ) HIV( ايدزويروسازميزانیدارایباکتریاينکهکردند،پيداشدند،خليجفارسجنگدربيماریدچار

ساختمانندبيولوژيکتسليحاتآوردنبوجوديا.میباشدبيولوژيکجنگبرایشدهمهندسیآنژنتيکواستدستسازميکروب،

بيوتکنولوژیوجودبا. اسرائيلرژيمتوسطديموناموسسهدرسياهطاعونباکتریوزخمسياهوابوالويروسبيوتکنولوژيکی

نظرموردبيماریژنهایشود،مطلعهيچکساينکهبدونبلکهنيست... وواکسنهاداروهاازمستقيماستفادهبهنيازديگرکشاورزی

توسطياوارداتوسيلهبهخارجیدشمنانتوسطخواهمیدهند،قراردامیفرآوردههایحتیوغالتسبزیها،ميوهها،دررا

.نمودنصبمیتوانکشوريکازنسلیکردنعقيمبرایگندمرویبرراعقيمیژنمثالعنوانبه . داخلیمزدوران

است؟پذيرنااجتنابوالزامیتراريختهمحصوالتازاستفادهآيا

عملکردطبيعی،ارقامبهنسبتزيرانداردوجودتراريختههاازاستفادهبهلزومیعمالکشاورزان،ومحققيناززيادیجمعگفتهبه

باشد،محدوديتهايیاگر  واستزيانوضررازپرعلفکشهاوآفاتبهمقاومتمانندهمخوبشانخواصوندارندبااليی

ونموداستفادهمتنوعارقامهمزمانکاشتازمیتواننيزامراضوآفاتبامبارزهبرایمثالهستآنهارفعبرایديگریروشهای

بردبهرهآفاتبامبارزهبرای... وتريکوگرامازنبوروکفشدوزکهابرخیمانندبیخطرزيستیعواملازبيولوژيکمبارزهبا

بايدهمآبیکممشکلرفعبرایمثالبپردازند،ياموثرومفيدتجربياتتبادلبهتانمودمرتبطهمبهراکشاورزهامیتوانهمينطور

منجرکشاورزانچاههایوقنواتشدنخشکبهکهمجازغيرچاههایبامبارزهوحقآبههابازگرداندن،آبمديريتینظاماصالحبه

مصرفزيادیآبکهگياهانیکشتبرد،بهره... وقطرهایآبياریهایازمثالدادبهبودهمراآبياریشيوههایپرداخت،میشود

.نمودممنوعرا... ومیکندبرداشتشدتبارازمينیزيرآبهایکهآکاليپتوسگياهنيزوتراريختهذرتازجملهمیکنند

است؟باالترطبيعیمحصوالتازژنتيکشدهدستکاریمحصوالتغذايیارزشآيا

ازکمترمراتببهتراريختهغذايیمواددرمغذیموادمحتوایکهداردوجودمحکمیداليلگرفتهصورتپژوهشهایاساسبر

آنتیباالترسطحتراريختهغيرمحصوالتدر. انجاميدخواهدغذايیفقربهآنهاازاستفادهواستتراريختهغيرغذايیمواد

نسبتبهبهتریمحصوالتبهمنجرهمگیبهترکشاورزیعملياتتر،سالمپروتئينوبيشترانرژیباالتر،مغذیمواداکسيدانها،

.میشودتراريختهمحصوالت

بود؟خواهندملیامنيتبرایتهديدیودولتهاوابستگیباعثچگونهتراريختهمحصوالت

ملیامنيتبرایتهديدیوساختهوابستهخاصمجموعهایياشرکتبهنيزرادولتهاکشاورزان،تبعبهتراريختهمحصوالت

درآيد؟شماربهملیتهديدینمیتوانداستراتژيک،محصوالتبرایخصوصاخاصمجموعهيکبهغذايیوابستگیآيا. بودخواهند

صددرصدباشد،مردممايحتاجتامينکنندهبايدکهدولتیحتیومصرفکنندهمردمآنهاتبعبهوماکشاورزانتکتکصورت،اين

تعيينراشرايطیياندهد؛کسیبهبذریديگرودهد؛قرارتنگنادرراهمهبهراحتیمیتواندکهمیشوند،مجموعهایيکبهوابسته

.دهدقرارخودکنترلتحتنيزرادولتمردم،برغذايیفشارباونمايد

کنترلنمايی،بتوانیراملتهاتاکنکنترلرانفت: «میگويدکهنيستکيسينجرهنریتوصيهشدنعملیازديگرینمونهاينآيا

.»کنیکنترلبتوانیرامردمتاکنکنترلراغذا

دارد؟بيماریزايیتراريختههاوجودازمستندیگزارشاتچه

نشانرااوتيسممانندخاصبيماريهایوتراريختهمحصوالتمصرفبينمستقيمارتباطپژوهشهابرخی: اوتيسم- 1

انجمننظراظهارمبنایبرفائووبهداشتجهانیسازمانمشترککميته: تراريختههامخصوصسماثربرسرطان-2.میدهد

-3.  سرطانزاستگاليفوسيتيعنیتراريختهمحصوالتدرغالبعلفکشکهرسيدهاندنتيجهاينبهسرطانتحقيقاتبينالمللی

ديده،صدمهداخلیارگانهایشاملراتراريختهمحصوالتمصرفتأثيرات،AAEMآمريکامحيطیزيستپزشکیآکادمی

خونشدنسمی- 4 .استکردهعنوانناباروریوشدنپيرسرعتافزايشبدن،ايمنیدستگاهاختالالتگوارش،دستگاهاختالالت

وباردارمادرانزنان،خوندرژنتيکیشدهدستکاریغذاهایبامرتبطکشهایآفتحضورکانادادرتحقيقاتيک: جنينومادر

يکدر.میشودمنتقلمیخورند،راآنهاکهانسانهايیبهژنتيکیشدهدستکاریمحصوالتDNA-5. استدادهنشانراجنين

کهداردوجودکافیشواهدکهکردندتاکيدمحققانشد،منتشر) PLOS (علومعمومیکتابخانهکارشناسیبررسیباکهجديدمطالعه

.شوندانسانخونگردشسيستمواردناشناختهمکانيسميکطريقازمیتوانندکههستندکاملیژنهایحاویغذاDNAقطعات
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وبدنايمنیدستگاهاختاللروده،نامتعادلباکتریهایروده،نفوذپذيریشاملآنعالئمکهسلياکبيماریايمنی،خوداختالل- 6

18درگلوتناختالالتباراشدهدستکاریمحصوالتجديدمطالعات. استرودهديوارهبهآسيبوهضماختاللآلرژيک،واکنش

هنگامدرنقصبا) کشعلف(گليفوسيت: هاتراريختهمخصوصسماثربرمادرزادینقايص- 7. میداندمرتبطآمريکايیميليون

وپارکينسوناوتيسم،- 8.میشودناهنجاریباعثگليفوسيتکهمیداند2002سالازاروپااتحاديهکميسيون . استمرتبطتولد

زياد،وسريعميرومرگ- 9. میداندمرتبطآلزايمروپارکينسوناوتيسم،بهراگليفوسيتعلفکششدهانجاممطالعهيک:آلزايمر

بيماریهایوکليهمشکالتوکبدنکروزواحتقانهيپوفيز،غدهبهآسيب) مواردتمامدرتقريبًا (مادهرتهایدرپستانسرطان

.ديگربسيار

میماند؟گرسنهجامعهنکنيم،کشتتراريختهبرنجمثالاگرکهاستدرستآيا  

طبيعیومعمولیبرنجهایبرعملکردیلحاظازديگر،تراريختۀمحصوالتاغلبوبرنجهااوالزيرا. نيستدرستاصالخير،

بهنيازیوداردمؤثروطبيعیحلراهآفاتخساراتکههستندعلفکشهاوآفاتبهمقاومتژنهایدارایفقطبلکهندارند،برتری

آندرسالموطبيعیبرنجکهرازمينهايیهمينبلکهنمیآورند،زمينکهديگریجایازديگرسویاز.نيستژنتيکیتغييرايجاد

سيررامردمشدهدستکاریمحصوالتکشتپسمیدهنداختصاصعملکردميزانهمانتقريباباتراريختههابهمیشود،کشت

.میماندباقیوارداتبهنيازهمچنانونمیکند

است؟مطلوبمزيتيکاينآيااست،آفاتبهتراريختههامقاومتمیکنندعنوانکهديگریمزيت

اضافهCryبهموسومBtباکتریازکشحشرهپروتئينتوليدکنندهژنگياهاناينبه- الف: زيرانيستمطلوباصالهمويژگیاين

نمیشود،آفاتدفعباعثتنهاتراريختهگياهانبهشدهواردسم. میشوندگياهاينازتغذيهکنندهآفتحشراتمرگسببکهاستشده

Danausنامبهنادرپروانههایازگونهاینسلکهشدمشاهدهآمريکادرطرفیازمیانجامدنيزحشراترفتنبينازبهبلکه

Plexipussزمينرویبرسبزحياتبقاءوافشانیگردهسببکهعسلزنبورهاینسلهمينطوررفتازمياندليلهمينبهنيز

سمواسطهبهدارندحضورشدهدستکاریغالتمزارعنزديککهزنبورهايیکانادايی،زنبوردارانازگروهیاظهاراتطبقهستند

.داشتهاندرامشابهیاظهاراتزنبوردارانبرخینيزايراندرومیميرندگياهانايندرموجود

انواعبقيهوبرگخوارهابرایمثالبايدهمبازپسداردوجودخوارساقهمثالآفتنوعيکبهمقاومتشدهدستکاریگياهاندر- ب

.شوداستفادهسمازآفتها

آفتحشراتبايايافتخواهدجهشکنداستفادهخودغذایازنتواندآفتحشرهوقتیزيراشدخواهدبيشترآفتکشمصرفميزان- ج

ضررفقطشدهدستکاریپنبهازسود،جایبهواستافتادهاتفاقپاکستاندرآنچهمانندشدخواهدجايگزينهستندمقاومکهديگری

.شدعايدشان

حشراتاينكهپرندگانيودومچرخهعنوانبهحشراتنيزوموجوداتوخاكاكوسيستمبهكهداردوجودنگرانياينهمچنين- د

وجودتجاربیچنيننيزعملدرکهشودواردلطمهبعدیچرخههايدروانسانطيوروداموسومچرخهعنوانبهميخورندرا

سالهایفاصلهدرگاوداریيکدرجنينسقطوميرومرگدرصدی10افزايشباعثآفتبهمقاومذرتآلماندرمثال. دارد

بازارازرامشکوکذرتبذرغرامتپرداختبرعالوهتراريختهذرتبذرهایتوليدکنندهسوئيسیکمپانیوشد2001الی1998

بود؟خواهندبیتاثيرانسانبرمیگذارنداثرگاوبرکهسمومیآنآيا. کردخارج

دارد؟خطراتیچهکودوعلفکشسممانندبذرتوليدکنندهشرکتمحصوالتبهکشاورزانوابستگی

خودذائقهونيازهابامتناسبوهوايیوآبشرايطبهسازگارومتفاوترقمونوعچندينخودطبيعتدرگياهیهرنوعازما

نوعيکفقطمعموالمیشودخريدهخاصشرکتيکازکهتراريختهمحصولولی. میگويند» زيستیتنوع «موضوعاينبهداريم؛

ازگرفت،خواهندقرارنابودیمعرضدرمزارعيامزرعههمهباشد،حساسآنبهنسبتکهشدپيداآفتیيابيماریاگرواست

درحالیکهکنيم؛توليددوبارهبذراينازنمیتوانيمماپساست؛مصرفيکبارو» عقيم «ژنتيکیدستکاریبذرمعموالسويی

محصوالتترتيباينبه. دارندکشتامکان) آنازپسوآيندهسالوامسال(متعددسالهایدرطبيعی،بذرازاستفادهباکشاورزان

بهشده،دستکاریبذورکشتبرایاينکهضمنمیشوند؛وابستهشرکتآنبهصددرصدبذرتهيهجهتاز  شدهژنتيکیدستکاری

برایبذرهاچونهمينطور؛همکودمصرفوسممصرفجهتازاستنيازبذورسازندهشرکتتوصيهباآنمتناسبکودوسم

راآنهابهراحتیمیتواندکهمیشوند،مجموعهایيکبهوابستهصددرصدماکشاورزانتکتکيعنی. دارندنيازکودوسمبهکشت

برایانحصاریحقآنهاازآيندهدريانمايدتعيينراشرايطیآنهابرایياندهد؛کسیبهبذریديگرودهدقرارتنگنادر
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.ببرديغمابهوکندمصادرهنيزراآنهادارايیوزمينهابدهیبدليلمثالحتیيابخواهدخودتراريختمحصوالت

.نمودندخودسوزیوزدندآتشراخودشانمزارعشاندرواردهفشارهایومونسانتوبهبدهیدليلبهکشاورزانبرخیهندوستاندر

چيست؟تراريختههاازحجماينوارداتازبینيازیبرایراهگشاواساسیحلراه

کاردستوردرجهادیصورتبهراحلراه6کمدستبايد) درصد50ازبيش (تراريختههاازحجماينوارداتازبینيازیبرای

:دادقرار

.طبيعیوتراريختهغيرمحصوالتوارداتعالوهبهکشتتحتزمينهایدرداخلیتوليداولحلراه- 1

مبارزهيامختلفرقمچندازهمزماناستفادهمانندآفاتباطبيعیمبارزهتوسططبيعیبذوربرداشترسانيدنحدباالترينبه-2

...و) هاکفشدوزکازبرخیيازنبورهابرخیمانندآفاتطبيعیدشمنانازاستفاده (آفاتبابيولوژيک

بهکشوردرآمارهاضعفدربارهکهحالیدر (واقعيست؟تراريختهدرصد60وارداتبهنيازآيا : آمارهاصحتدربارهتحقيق- 3

).ايميافتهآگاهیخوبی

انواعبرگشتی،تالقیهایازاستفادهاينتروگرسيون،هيبريداسيون،انواعمانندکالسيکاصالحطبيعیومؤثرروشهایازاستفاده- 4

-5 . نمیشودتمرکزآنهابرچندانمتاسفانهو)  میباشندژنهاطبيعیکاستنوافزودنواقعدرکه... (وتودهایودورهایانتخابهای

ايندرسرمايهگذاریونوينحلهايیراهباايراندربارورغيرانبوهزمينهایکشتوخاکهاساختاراصالحبرایبرنامهريزی

.زمينه

بهآمارمطابقواستچشمگيربسيارماکشوردرکشاورزیمحصوالتبرخیضايعاتدرصدکشاورزان،ومحققينگفتهبه- 6

توليدیمحصوالتتلفاتوضايعاتکاهشوموجودمنابعازبهينهاستفادهبرایريزیبرنامه. میرسدسالدرتنميليونصدچند

.گيردقرارنظرمورداستبهترهوايینقلوحملسيستمطريقازحتیمحصوالتآنالينرسانیبازاروداخلدر

50حدودومیشودتامينکشورنيازدرصد50حدودتنهاطبيعیوارگانيککشتبامیدارندبيانآقايانبرخیکهآنگونهاگر- 7

زندگیهاسبکتغييرومردمنمودنعملمنطقیبرایفرهنگسازیزماناکنونمیرسدنظربهمیباشيممتکیوارداتبهدرصد

میتوانحتیوباشدداشتهکشاورزیسالممحصوالتتوليددرنقشنحویبهخانوادهایهرجامعه،نيازبهتوجهبا. استرسيده

.نمودبرنامهريزیآندرباره
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