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عبدالله شهبازی، جر�انشناس و پژوهشگر ایرانی درباره عقد قرارداد با فرانسه درخصوص محصوالت ترار�خت نوشت: �عنی چه؟
دنیا به ما میخندد. محصوالت کشاورزی ارگانیک بدهیم به فرانسه و محصوالت از نظر ژنتیک دستکاریشده بگیر�م؟

اقتصادی  عبدالله شهبازی،خبرگزاری تسنیمبه گزارش خبرنگار  از صفحه شخصی  را  آن  نیوز  بولتن  که  پیِشرو  �ادداشت  در   ،
نو�سنده، مورخ و پژوهشگر ایرانی نقل کرده، آمده است:

محصوالت دگرژنشده �س از مخالفتهای گسترده مردم فرانسه و ممنوعیت رسمی در روسیه و اسکاتلند به بازار ایران سرازیر
میشوند.

در ایران مرسوم است که سیاستهای مخرب را با نامهای ز�با بزک و قالب کنند.

 ش.) �اصالحات ارضی� نبود بلکه تقسیم مزارع بزرگ و �ک�ارچه1340�اصالحات ارضی� در �انقالب سفید شاه و ملت� (دهه 
زراعی ایران به قطعات کوچک بود بدون توجه به قوانین ارث اسالمی که نسل به نسل این مزارع را کوچک و کوچکتر میکند و به

 درصد اراضی84وضع فاجعهبار کنونی میرساند. �ملی کردن جنگلها و مراتع� نام ز�بایی بود برای استقرار مالکیت دولت بر 
کشور و سپردن تولیت آن به دستگاههای دولتی که دیوانساالران هرچه بخواهند با آن بکنند و وضع فجیع کنونی را بیافر�نند.

این روزها نیز تحت عناوین ز�با فاجعهای بهنام واردات انبوه محصوالت کشاورزی از نظر ژنتیکی دستکاریشده از فرانسه در
]1جر�ان است.[

 وزیر جهاد کشاورزی به فرانسه را دنبال میکردم حیران شدم که چگونه میتوان با افتخار از انعقاد1393زمانی که سفر خرداد 
قرارداد برای صادرات محصوالت کشاورزی طبیعی (ارگانیک) ایران به فرانسه و وارد کردن محصوالت �اصالحشده� (دگرژنشده) از
فرانسه سخن گفت. آن زمان در فیسبوکم نوشتم: ��عنی چه؟ دنیا به ما میخندد. محصوالت کشاورزی ارگانیک بدهیم به فرانسه

و محصوالت از نظر ژنتیک دستکاریشده بگیر�م؟�.

ژنتیکی نظر  از  �محصوالت  برای  ایران  دولتی  کارشناسان  و  مقامات  برخی  که  است  ز�با  نامی  اصالحشده�  �محصول 
] به کار میبرند. �بازی تغییر نام� شا�د برای گمراه کردن ایرانیان مؤثر باشد ولی2دستکاریشده�، �ا بهتعبیر من �دگرژنشده�[

در رسانههای خارجی ممکن نیست. نتیجه، این گزارش انگلیسی پرس تی.وی. و سایر رسانههای غیرفارسیزبان است که ماوقع را
با نامهای واقعی بیان میکند:

"Under  the  agreement,  Iran  will  SELL  ORGANIC  PRODUCTS  to  the  EU  and  IMPORT  GENETICALLY
MODIFIED pear and apple trees and grapevines.” [3]

هر کس با فضای جهانی آشنا باشد میفهمد که اعالم توافق فوق در رسانههای غربی تا چهحد برای ایران تحقیرآمیز بود. بیننده و
ارتباط فاقد هرگونه دسترسی به وسائل  و  با قبیلهای عقبمانده، ساکن صحاری دوردست  خواننده غربی تصور میکرد فرانسه 
ضد محصوالت جنبش  با  نه  و  را میشناسند  ارگانیک  نه محصول  که  با کسانی  �عنی  کرده  منعقد  قرارداد کشاورزی  جمعی، 

دستکاریشده ژنتیکی آشنا هستند. فرانسه مهد �کی از مهمترین جنبشهای ضد محصوالت دگرژنشده است.

�بیزنس دگرژنسازی�، که در رأس آن �مافیای دگرژنساز� و غولهایی چون کمپانی مونسانتو قرار دارد، هرچند در گستره جهانی
] �س از انتشار تحقیقاتی که نشان میداد بذرهای دستکاریشده4بسیار قدرتمند است ولی سالهاست کارش به رسوایی کشیده.[
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2014موجب تومورهای سرطانی میشود، دولت روسیه ورود بذرهای کمپانی مونسانتو به این کشور را ممنوع کرد و در آوریل 
] افتخار روسیه این است که از طریق5مدودف، نخستوزیر روسیه، ممنوعیت ورود هر گونه محصوالت دگرژنشده را اعالم کرد.[

تأمین را  خو�ش  نیاز  مورد  غذایی  محصوالت  درصد  چهل  مردم  �داچا�،  به  موسوم  خانوادگی،  خصوصی  باغچههای  گسترش 
]6میکنند.[

همزمان با تالش برای تبدیل ایران به بازار بزرگ محصوالت دگرژنشده کشاورزی از طریق فرانسه، عالوه بر روسیه، �ارلمان و دولت
[محلی] دولت  اسکاتلند، گفت:  مقامات  از  الکهید،  ر�چارد  کرد.  اعالم  ممنوع  را  نیز کشت محصوالت دگرژنشده  اسکاتلند 

 میلیارد پوندی غذا و14اسکاتلند تصمیم به ممنوعیت استفاده از محصوالت دگرژنشده گرفته زیرا نمیخواهد با آ�نده بخش 
نوشیدنی اسکاتلند قمار کند. او افزود: اسکاتلند در سراسر جهان بهخاطر طبیعت ز�با�ش شهرت دارد و ممنوعیت استفاده از بذر

]7دگرژنشده از طبیعت سرسبز و تمیز کنونی حفاظت میکند و آن را رشد میدهد.[

] مفید و قابل ستا�ش است ولی شا�د استفتا از مراجع تقلید8تالشهایی چون �کمپین نه به محصوالت دستکاریشده ژنتیکی�[
مؤثرترین راه باشد برای ممانعت از بروز این فاجعه انسانی و ز�ستمحیطی در ایران.

 د�دن کنید(+)، ا�نجا خبرگزاری تسنیم+ از کل پرونده ویژه �مزرعه �دری� در 

-------
زیرنو�سها:

 ــ گزارشی از سابقه ماجرا را در ا�نجا بخوانید: آرزو میرزاخانی، �پیشتازی ترار�ختگان در دولت محیط ز�ستی�، روزنامه قانون،1
.1394 دی 27�کشنبه، 

http://bit.ly/20hxHey

 ــ در فارسی برای محصوالت از نظر ژنتیکی دستکاریشده �ا �ترانسژنیک� معادل �ترار�خته� را ساختهاند. پیشوند �ترانس� در2
انگلیسی معانی مختلف ا�جاد میکند از جمله دگرگون شدن مثًال در �ترانسفورم� (ترانس + فورم). ترانسژن بهمعنی دگرگون
شدن ژن است. برای �ژن� میتوان �َجَنم� را به کار برد بهمعنی سرشت و ذات. �ژن�، برگرفته از یونانی، که در انگلیسی به
بنابراین، �ژن� خیلی بیگانه نیست. بهنظرم، �کین� تبدیل شده (کینشیپ: خو�شاوندی)، و �َجَنم� فارسی همر�شه هستند، 
و (ترانسژن)  �ترار�خته�  نامأنوس  واژه  از  گو�اتر  و  ز�باتر  دگرژنسازان)  (دگرژنساز،  �دگرژنسازی�  و  �دگرژنی�  و  �دگرژن� 

مشتقات آن است بهعنوان معادل واژههای زیر:
transgene, transgenic, transgenesis

.France digs in for Iran trade with six deals, Press TV, Thu May 28, 2015 ــ 3
http://bit.ly/1J9X3DY

 ــ خانم وندانا شیوا پیامدهای تبدیل بذرهای طبیعی به بذرهای دستکاریشده و �کبارمصرف را در هند بررسی کرده و آن را4
) از زمان اجرا در هند  بانک جهانی  از سوی  این سیاست د�کتهشده  خانم شیوا،  بهنوشته  نامیده.  )1998�بذرهای خودکشی� 

پیامدهای فاجعهبار برای کشاورزی هند داشته و �د�ده رو به گسترش خودکشی کشاورزان هندی را آفر�ده است.
Vandana Shiva, From Seeds of Suicide to Seeds of Hope: Why Are Indian Farmers Committing Suicide and

How Can We Stop This Tragedy? The Huffington Post, 05/29/2009, Updated May 25, 2011.
http://huff.to/1Axinlu

و نیز بنگر�د به این گزارش:
.1389 بهمن 16میدانید �شتپرده تولید محصوالت ترار�خته جهان چیست؟ خبرآنالین، شنبه 

http://bit.ly/1AAUM3x

 ــ درباره ممنوعیت ورود محصوالت دگرژنشده به روسیه بنگر�د به:5
Russia will not import GMO products - PM Medvedev, Russia Today, 6 Apr, 2014.

http://on.rt.com/v8ti7m

Monsanto’s GMO Corn are Banned in Russia, Seattle Organic Restaurants.
http://bit.ly/1KBI07Z
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Christina Sarich, Why Is Russia Banning GMOs While the US Keeps Approving Them? Russia sees GMOs as
threat.

http://naturalsociety.com/russia-us-gmos-ban-approval/

Ethan A. Huff, Russia Says No to GMO Seeds, Aims for Food Supply That's 'Cleanest in the World', Russia
Insider, Fri, Jul 17, 2015.

http://bit.ly/1HFCjAk

 ــ چهل درصد مواد غذایی مصرفی مردم روسیه در داچاها [باغچههای خانگی] و بهدست خود مصرفکنندگان تولید میشود.6
In 2011 the dacha gardens of Russia produced 40% of the nation's food.naturalhomes.org

http://naturalhomes.org/naturalliving/russian-dacha.htm

,Adam Withnall, Scotland to ban all GM crops over fears for 'green brand', angers farmers and scientists ــ 7
Independent, Sunday 9 August 2015.

http://ind.pn/1IvJttx

 ــ �کمپین نه به محصوالت دستکاریشده ژنتیکی� در سالمت نیوز:8
http://bit.ly/20hy1tU.
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