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درباره فعلی و سابق مسئوالن و دانشگاه استاد ٢٧ چالشی و تخصصی ساعته ۵ مناظره
تراريخته محصوالت
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تعالیبسمه

ازتعدادیانتقادوجليلیدکتردفتردردوازدهمدولتکشاورزیجهادوزارتبرنامهبررسیونقدجلسهخبرانتشارپيرو

پيشنهادجليلیدکتردفتربهنامهایارسالبازيستیايمنیانجمنرييسقرهياضیبهزاددکترتراريخته،محصوالتازکارشناسان

.کردمطرحراکارشناسانبينموضوعايندربارهمذاکره

٢٧بارنخستينبرایوگرفتقرارجليلیدکتردفترتوافقمورددرخواستاينجليلی،دکتررسانیاطالعپايگاهگزارشبه

بهساعته۵ایمناظرهدر» زيستمحيط «و» کشاورزی «حوزه» فعلیوسابقمسئوالن «و» کارشناس «،»دانشگاهاستاد«

.پرداختند» تراريختهمحصوالت «دربارهخودتخصصینظراتنقطهبيان

وموافقتيمدو،»پرچالش «و» علمی «،»صميمی «فضايیدرويافتادامه٢٣ساعتتاشدآغاز١٨ساعتازکهمناظرهاين

.پرداختنديکديگرباگفتگوبهتراريختهمحصوالتمخالف

اينباخودمخالفتياموافقتتاخواستکارشناسانازویبود،جليلیسعيددکترعهدهبرتخصصینشستاينادارهکهحالیدر

.دهندتوضيحعلمیاستداللبارامحصوالت

زيستی،ايمنیانجمنرييسياضیقرهبهزاددکتر: هاخانموآقايانشاملتراريختهمحصوالتموافقکارشناسانجلسهايندر

وتکنولوژیبيوانجمنرييسزينلیسيروسدکترفناوری،زيستوژنتيکمهندسیملیپژوهشگاهرييسزمانیرضامحمددکتر

وزراعتعلومانجمنرييسنايباميدیمنصوردکتر،ايرانژنتيکانجمنرييستواليیمحموددکترپاستور،انستيتوتماماستاد

مشاورسيماخلقخوشنيرهدکترخانمژنتيک،مهندسیملیپژوهشگاهآموختهدانشزارعبهارهدکترخانمايران،نباتاتاصالح

مرکزمقامقائمپورحاجتزهرامهندسکشاورزی،بيوتکنولوژیپژوهشگاهرييسوزيستمحيطحفاظتسازمانرييس

هياتعضوزهراویدکترزيستی،ايمنیملیمرجعمشورتیشورایدبيرکهکسميرامهندسايران،بيوتکنولوژیاطالعات

محيطتحليلگرطوطيايیعبدالحسينمهندسپاستور،انستيتوتماماستادنيااميدیاسکندردکترايران،گياهیملیژنبانکعلمی

حجهوبهشتیشهيددانشگاهزيستیعلومدانشکدهاستاديارعسگریحسيندکتروايرانگياهیژنبانکبازنشستهوزيست

.داشتندحضوراسالمیانديشهوفرهنگپژوهشگاهاستادمعلیمهدیدکتراالسالم

موسسهاسبقرئيسآقاياغالمحسيندکترزيست،محيطسازماناسبقرييسجوادیواعظفاطمهدکتر: هاخانموآقايانهمچنين

وخواربارسازماندرايراناسالمیجمهوریسابقنمايندهتوکليانجواددکترکشاورزی،اقتصادريزیبرنامهوپژوهش

دانشگاهتماماستادپورجمابراهيمدکترتهران،دانشگاهگياهیبيوتکنولوژیاستادعباسیعليرضادکتر،)فائو (متحدمللکشاورزی

رضامحمددکترجمهوری،رياستفناوریوعلمیمعاونتپژوهشیوعلمیسابقمعاونسيدیمهدیسيددکترمدرس،تربيت

وزراعتگروهتماماستادهمتابیرضامحمددکترتهران،دانشگاهعلمیهياتعضووکشاورزیوزيراسبقمعاونجهانسوز

عنوانبهنيزکشاورزیاستادزادهمحمددکتروعاملغيرپدافندسازمانکارشناسجهرمیمهندستهران،دانشگاهنباتاتاصالح

.داشتندحضورجلسهايندرتراريختهمحصوالتتجاریکشتمنتقدکارشناسان



غذا سالمت هم و شود می شامل را غذا تامين هم غذايی امنيت: جليلی

کهمبناستاينبرمیکنيمدنبالدوستانازبرخیباهمراهاخيرماهدويکیدرکهمباحثی: گفتجليلیدکترجلسهاينابتدایدر

ووظايفازبسياریوداردمسؤوليتهمجامعهبلکهنداردمسؤوليتدولتفقطاسالمینظامدراسالم،سياسیانديشهطبق

.استمشترکجامعهآحادودولتبينکارويژهها

انتخاباتدرجريانیهماگرواستمردموجامعهبهبيشترخدمتبراینگاهیچنيندرسياسیرقابتمبنا،اينبر: افزودوی

.ببردپيشراکارشموفقشکلبهبتوانداوکهکنندکمکبايدهمهبلکهبشودواقعمحترمبايدانتخابآنتنهانهشودموفق

کمکخوبکارهایبهکهاستاينکمکهایروشازيکی: کردتصريحملیامنيتعالیشورایدررهبریمعظممقامنماينده

وشوندتکميلتاشوددادهتذکرمانند،میمغفولصحيحکارهایبرخیکههمزمانیوکندپيداادامهبيشتریقوتباتاشود

.نشوندجابهجااصلیهایاولويت



خطاآنتاشوددادهتذکرتااستنيازاينجاونباشدصحيحمیگيرد،انجامداردآنچهکهاستايننيزسوموجه:  دادادامهجليلی

.نکندپيداادامه

غذايیامنيتازوقتیمثًالواستمحيطیزيستمباحثشهروندیحقوقمهمبحثهایازيکیامروزاساسهمينبر: افزودوی

.است» غذاسالمت «نيزآنديگروجهولیاست» غذاتأمين «آنبحثيکمیکنيم،صحبت

دغدغهازيکیکهبوده» کشاورزیکارگروه «کشيدندبسياریزحماتگذشتهسالهایدرکهماکارگروههایازيکی: گفتجليلی

بشنومبيشترراتراريختهموافقيننظراتجلسهايندرمايلمبگويمصادقانهواستبوده» تراريختهمحصوالت  «نيزهاآنهای

.باشدمفيدوپربارطرفينبرایحاضرجلسهنگاه،اينبااميدوارموامشنيدهکمترراآنهاهایاستداللامروزتاچون

گفتگوهاخاللدر: گفتجليلیدکترتراريخته،محصوالتمخالفوموافقطرفيننظراظهارازپسوجلسهاينپاياندر

اذعاننيزهمهونيستندتراريختهموضوعدربارهعلمیتحقيقمخالفطرفدوازيکیهيچوبودتوجهقابلطرفينمشترکات

.شودمتوقفبايدشکلشهردرآنوارداتچهوآنتوليدچهاست،بد  محصوالتايناگرکهدارند

نمیتوانيدخاصرشتهيکبايعنی. دارد» رشتهایبين «جنبهجلسهطرفينتوسطشدهمطرحموضوعاتازبسياری: افزودوی

.خاتمهيکنهباشد،» شروع «يکجلسهاينکهاستاينطرفدوهرازخواهشملذابرسيدجمعبندیبهموضوعيکبهراجع

محصوالتاينسالمتکهاستاينخاطربهدارند،حساسيتتراريختهمحصوالتبهراجعکهعزيزانی: کردنشانخاطرجليلی

توليدتواندمیژنتيکتغييراگرديگرطرفاز.  باشدداشتهمخالفتیپيشنهاداينباکسینمیکنمگمانالبتهوشوداحرازبايد

.نداردآنبامخالفتیکسیندارد،ضرریفرآينداين  کهشوداثباتاگروبکندبرابرچندرامحصوالت

باشودمیآياوچيست؟تراريختهرقيبفرضيههایکهباشداينخيلیهاسؤالشايداما: گفتنظاممصلحتتشخيصمجمععضو

خير؟ياگرفتتراريختهمحصوالتازبهتر  اینتيجهديگر،هایعرصهدرکمترهایگذاریسرمايه

جهانینظامدرکهکسانیبهنسبتبايدلذاگرفت،تصميممحيطیتحوالتازفارغتواننمیاقدامیهربرای: دادادامهجليلی

باشيمداشتهصحيحرفتارلزومصورتدرودرستبينیپيشآنهاسوءرفتارهایبهنسبتوبودهوشيارکنندمیفعاليتماعليه

.استکشاورزیوغذايیمسايلبهمربوطهاحوزهاينازيکیکه

صحيحتصميمتاگرفتدرسآنهاازوداشتتوجهنيزايجابیوسلبیهایجنبهدرکشورهاسايرتجارببهبايدالبته: افزودوی

.شوداتخاذ

اجتماعیهایسرمايهتاشودبرگزارمشابههاینشستبايدتراريختهمحصوالتجملهازمهمموضوعاتدرباره: گفتجليلی

درممکننحوبهترينبهآنخروجیتاکنيدمطرحراخودعلمیومديريتیتجاربمتخصصان،وکارشناسانشمامانندنظام

.گيردقرارنظامومردماختيار

 

بد؟ يا خوب تراريخته؛

محصوالتمدافععلمیتيممسئولعنوانبهزيستیايمنیانجمنرييسياضیقرهبهزاددکترکارشناسان،هایبحثشروعدر

.هستندکشورعلمیجامعهازبخشینمايندهنشست،ايندرحاضرافرادتمام: گفتوپرداختخودهمراهانمعرفیبهتراريخته

.داردوجودمتفاوتینظراتزيرانباشدصدیدرصدوفاقعلمیمجامعدرکهاستطبيعی



پاسخسوالاينبههميشهبرایباريکبياييم. استژنتيکیشدهاصالحمفهومبامساویکهاستپديدهيکتراريخته: افزودوی

مخالفتایعدهشود،میمطرحآن» ملیتوليد «موضوعهرگاهچرااستبداگربد؟يااستخوبژنتيکیاصالحاينکهدهيم

کنند؟می

زيرانشدمصرفاما. شدتوليدمزارعدرمجوزاخذازپسمحصوالتنوعاين١٣٨٣سالدريکبار: دادادامهياضیقره

وارداتلحظه،همينتاحتیوزمانهميندراماشداخراجنيزپژوهشگرشالبتهوشدندآنتوزيعمانعوآمدندسرکارکسانی

بابعدهایسالدراماانداختندراهبهجنجالبسيارهارسانهداشتيم،ملیتوليدچونسالآندر. داردادامهتراريختهمحصوالت

.نبودهارسانهدراعتراضازخبریتراريخته،محصوالتوارداتوجود

رسانهبرخیآمد،ميانبهتراريختهوسالمارگانيکمحصوالتکشتتوسعهموضوعکهزمانی٩۴سالدرمجددا: دادادامهوی

نمیراآنوارداتجلویکسیچرااستبدتراريختهاگر: استمطرحمهمسواليکحال. شدندبسيجتراريختهتخريببرایها

گيرد؟



ها رسانه نه شوند موضوع وارد رسمی مراجع

حالدر: گفتکنندگيریتصميممحصوالتاينتوزيعوتوليدمورددربايستیذيصالحمراجعاينکهبهاشارهباياضیقره

دوهمچنينوکنونیوزيرشخصکهاستبهداشتوزارتمرجعاولينداريم،موضوعاينبرایرسمیمرجعچهارماحاضر

.نشدندقايلآنمصرفبرایمنعیواندکردهصحبتموضوعاينمورددرنيزپيشينوزير

تا. کندمیرصدراتراريختهمحصوالتسالمتالمللیبينسطحدرکهاستجهانیبهداشتسازمانمرجعدومين: افزودوی

سايتدرمحصوالتاينزايیحساسيتوزايیبيماریازگزارشیهيچکنيد،مراجعهسازماناينسايتبهاگرلحظههمين

چهارمينوکندمیدفاعملیتراريختهمحصوالتتوليدازکهاستکشاورزیوزارترسمیمرجعسومين. کنيدنمیمشاهده

زمانهمانامابودندمخالفتراريختهبرنجتوليدباهميشهابتکارخانمقبلی،دورهدرکهاستزيستمحيطحفاظتسازمانمرجع

توليدموافقزيستمحيطازحفاظتسازمانجديدرئيساکنون. نبودندامراينمخالفزيستمحيطحفاظتعلمیهایانجمنهم

.هستندمحصوالتاين

بود علم به جفای اخير، تلويزيونی مناظره

هارسانهبرخیوسيماوصداازانتقادباراخودهایصحبتايرانژنتيکانجمنرييستواليیمحموددکترجلسه،ادامهدر

چوناستعلمبهجفایهايیبرنامهچنيناجرای: گفتموضوع،ايندربارهخبرشبکهمناظرهبرنامهبهاشارهبااو. کردآغاز

سرطانی،بيماربرایبپرسيداينکهيا؟بدنهيااستخوبعلمبپرسيدسوالاينکهمثل. استنشدهمطرحخودشعلمیجايگاهدر

حلبرایاستراهکاريککدامهرواستکلیبسيارمسايلیاينهاای؟هستهطبيادرمانیشيمیيااستخوبجراحیعمل

ياوکالسيکنباتاتاصالح،سنتیبروشگياهاننژاداصالح. داردراخودويژهکاربردمختلف،شرايطدرهريککهمشکل

اين،ياگفتتواننمیوهستندکاربردواهميتدارایخودجايگاهدرکههستندخاصیراهکاريکهرنيزگياهژنتيکمهندسی

.آنيا

محصوالتوارداتياوکشاورزیبيوتکنولوژیمحصوالتداخلیتوليدطريقازغذايیامنيتتامينموضوع: افزودوی

آنهاکلیخواندنبدياخوبوشودگيریتصميموبحثآنهاخصوصدربايستیموردبهموردکههستندمسائلیهمتراريخته

دستگاههایوقوانيننظارتتحتتراريختهمحصوالتتوليديااستالزاموارداتکهديدموردهردربايستی. نيستدرست

است؟بهترانتخابيککشور،داخلدردرنظارتی



بهقريبباگياهيکژتهایدرایهستهروشبانژاداصالحازحاصلمحصوالتمصرفباداندنمیکسی: دادادامهتواليی

درولیکنندمیسکوتآنقبالدراماشود،میايجادفنوتيپیآثاربدونژنیهایجهشچهوافتدمیاتفاقیچهژنهزارسی

وکنيممیمنتقل  هدفیچهبرایراژنیچهکهدانيممیدقيقاواستآگاهانهتغييراتژنتيک  مهندسیروشبانژاداصالحمورد

!شودمیبپادغدغهاينهمهکنيمکنترلورصدراآنآثارتوانيممی

کمآنهایدانهتعدادامااستمقاومخشکیوشوریتنشبهنسبتورويدمیکويردلدرکههستگندمنوعیمثال: گفتوی

بهراآنومنتقلبازدهپرهایگونهبهوشناسايیراتنشبهمقاومتژنهایگياهنوعهمانازتوانيممیژنتيکعلمباما. است

وبوشهرهرمزگان،پهناوراستانسهدرواستکويرآنازعظيمیبخشکهماکشوردر. کنيمتبديلپربازدهومقاومگياه

بانبايدچرااستآفرينبحراننيزاشتغالمشکلواستدسترسدرفراواندرياهایآبوفراوانزمينکهبلوچستانوسيستان

کنيم؟استفادهخدادادهایفرصتاينازوکنيمتوليدپسندخشکیوشورزيتگياهانتوليدوبيوتکنولوژیهایقابليتازاستفاده



.کردمحکومنبايدکهرافناوری،استفناوریيک) تراريخته(ژنتيکیشدهاصالحمحصوالتتوليدتوانايی: کردتاکيدتواليی

وايمنیهایآزمونبايدفناوریاينازحاصلمحصولهر. گرفتبخدمتملیمنافعبامتناسبراآنوبودمسلطآنبربايد

.بودنخواهدماهمتاييدموردطبعانشد،تاييدآنسالمتاگروماستتاييدموردکهشدتاييداگرکند،طیراسالمت

نکنيم بازی عمومی افکار با

است،عمومیافکاردادنبازیشود،میکشيدههارسانهبهعلمی،هایبررسیبدونهادغدغهاينوقتیاينکهبهاشارهبا  وی

ومردمبيموردسازینگرانافزود،تواليی. شوندبررسیوبحثتحقيقاتیوعلمیمجامعدربايدکهاستهايیبحثاينها: گفت

مياورد؟جامعهروانیآرامشبرسرباليیچهاست،ناسالماست،مردمزندگیسفرهدرآنچهاينکهالقای

گذشتهژنتيکمحصوالتسازیتجاریازسال٢٢: گفت  تکنولوژیبيوانجمنرييسزينلیسيروسدکترجلسهاينادامهدر

محصوالتاينعليهبرمعتبریعلمیسندهيچمدتايندروشودمیکشتجهاندرهکتارميليونصدهاسطحدراالن. است

.استنشدهمنتشر

میتوليدراآنوکردهتحقيقمحصوالترویبرکهداردوجودجهاندرگلخانهوآزمايشگاههزارانحاضرحالدر: افزودوی

.کنندمیصادرايرانمانندکشورهايیبهتنميليونميليونوکنند

اعظمبخشهمچنينوذرتتنميليون۶ازبيشديگرسویاز. استتراريختهايرانبهوارداتیسويایتمام: کردتصريحاو

شودنمیصحبتیوارداتیموارداينازيکهيچزيانوضررمورددر. استتراريختهاستوارداتیکهماطيورودامغذای

.کنندمیبرپاجنجالآيد،میپيشداخلیاحتمالیپيشرفتازصحبتاينکهمحضبهاما

امانشدهمنجرمحصوالتاينوارداتمنعياکاهشبهتراريختهمحصوالتبرعليههاهجمههاسالاينتمامدر: دادادامهزينلی

دانشجوياناکثرتاشدهباعثهجمههاايناخيردوسالدروداشتهکشوربرایناپذيریجبرانوتاملقابلهایخسارتعوضدر

.بماندخالیارشدمقطعدرهادانشگاهصندلیوشوندمنصرفرشتهايندرتحصيلادامهازژنتيکمهندسی



شوند محاکمه کنند می مشوش را اذهان که آنها

هایسياستازانتقادباراخودسخناننيزايراننباتاتاصالحوزراعتعلومانجمنرييسنايباميدیمنصوردکترادامهدر

باالمرجعهرياوملیامنيتعالیشورایکهاستآنعمومیافکارتشويشاصلیعللازيکی: گفتوکردآغازغذايیکالن

.شودبررسیموضوعتابارهايندرندادهتشکيلتخصصیکارگروهدستی،

موضوعبهاطالعاتوزارتتاکنممیپيشنهاد. استبودهداخلیتوليدازجلوگيریووارداتبرایهاهياهواينتمام: افزودوی

.استملیتوليدتوقفبخاطرفقطجنجالاينکهکندثابتوکندورود

نيزصادراتبهحوزهايندربايستیبلکهکنيمتوليدتراريختهمحصولبايستیتنهانهماکهدارمعقيدهمن: کردتاکيداميدی

.برسيم



ايم؟ کرده پشت علم به چه برای

باکشاورزیبيوتکنولوژیپژوهشگاهرييسوزيستمحيطحفاظتسازمانرييسمشاورسيماخلقخوشدکتربرنامهادامهدر

واشتغالوتوليدسالامسال،: گفتاستملیتوليدواشتغالبامخالفتتراريخته،محصوالتتوليدبامخالفتکهنکتهاينبرتاکيد

وجودموانعیاماداريممیبرگامملیاشتغالوتوليدمسيردرکشاورزیبيوتکنولوژیپژوهشگاهدرماواستمقاومتیاقتصاد

.شودنمیمنجرملیتوليدودائمزايیاشتغالبهماتوليداتکهدارد

مجوزتراريختهگياهيکتوليدوداخلیتوليدبراینتوانستيمهنوزولیدهيممیمجوزدائماماکشاورزیوزارتدر: افزودوی

.کنيمروشنژنتيکوبيوتکنولوژیپژوهشگاههایودانشگاههاباراخودتکليفبايد. هستيمديگرانهایحرفنگرانزيرابدهيم

حوزهايندرکهدانشمندانیوجوانانتکليفوببنديمراعلمیموسساتوهادانشگاهورودیدرباست،بدبيوتکنولوژیاگر



.کنيممشخصراکنندمیفعاليت

موضوعيکتراريختهمسالهنمیآيد؟کاربهعملدرکهکنيمتوليدراعلمیبايدچرا: گفتزيستمحيطسازمانرييسمشاور

.نيستهاژورناليستتخصصدرآنمورددربحثواستعلمی

حقيقتدراماکند،تامينرانفرميليون١۴٠غذایبتواندکهصورتیدرامانيستيممخالفارگانيکمحصوالتباما: افزودوی

وانساننفرميليونهشتادغذايینيازپاسخگویبتواندکهنيستگستردهآنقدرماکشاورزیزمينهایونيستاينگونهشرايط

.باشدکشوردامهای

گويند می سخن مخالفان وقتی

.پرداختندخودنظراتبيانبهکشوردرتراريختهبرنجتوليدمخالفانساعته،چندنشستايندومبخشدر

موضوعگوناگونابعادبهکهبودکشاورزیاقتصادريزیبرنامهوپژوهشموسسهاسبقرئيسآقايادکترغالمحسيناولنفر

آنباکسیکهاستمرتبطعلمیدانشوتحقيقاتاولاست،مطرحبحثچندتراريختهموضوعدر: گفتوکرداشارهتراريختهها

دربايدکهاستتوليدسوم. داردقرارگروه  دوهرمخالفتموردکهاستترايختهمحصوالتوارداتدوم. استنکردهمخالفتی

.بگيردقراربررسیوبحثموردتفکيکبهآنضرورتواجزا



تراريختهبرچسبجاهردنيادردارند؟تراريختهبرچسبمیشوندواردکشوربهکهتراريختهایمحصوالتآيا: دادادامهوی

بهراتراريختهوارداتیجنسوکردهاستفادهمردمناآگاهیازافرادیونيستاينگونهايراندرامااستپايينترقيمتداردوجود

.میبردندکالنسودومیفروشندمردمبهعادیمحصوالتقيمت

نخريدنياخريدانتخابحقآنهابهوکردآگاهبرچسبگذاریاينازرامردمبايدباشدآگاهیرسانیبهقراراگر: کردتصريحآقايا

.دادتراريختهوارداتیمحصول

درتراريختهمحصوالتوبيوتکنولوژیعلمدرزمينهتحقيقمعترضکسیتاکنونکهکردعنوانکشوردرتحقيقمورددروی

.استنشدهکشور

همانطورواستتراريختهمحصولتوليداتبرسرمناقشهحاضرحالدر: افزودوکردعنوانداخلیتوليدرامسالهسومينوی



محصولکدامکهاستاينسوالکهحالیدر. نيستوارداتیتراريختهمحصوالتبهمعترضکسیگفتندجمعانديشمندانسايرکه

.کردبررسیمحصوالتيامحصولهمانمعايبومزاياوشودتراريختهبايدعلتیچهبهو

کوتاهیامرايندرکشاورزیجهادوزارتامروزتا: افزودودانستالزاماتنگاهازموضوعبررسیرانکتهچهارمينآقايا،

.استکرده

مرکزیچنيناگرشد؟آنواردمیتوانچطورکجاست؟تراريختهمحصوالتسالمتتشخيصبرایمرجعآزمايشگاه: افزودوی

وزراتپيشنهادبهتصريحمرجعآزمايشگاهمورددروریبهرهافزايشقانونحاليکهدر. شودمعرفیهمهبهبايدداردوجود

.داردوزيرانهيئتتصويبوکشاورزیجهاد

کشاورزیمحصوالتبهمربوطموضوعاتسايروبازاررسانیذخيره،فرآوری،توليد،پنجم،برنامهقانونمطابق: کردتاکيدوی

.برسدوزيرانهياتتصويببهوتعيينکشاورزیوزارتتوسطبايد

ما: گفتوکردعنوانآناقتصادیبعدراتراريختهويژهبهوکشاورزیمحصوالتحوزهدرمطرحموضوعپنجمينآقايا

گذاریبرچسبتراريختهمحصولاگربگيريم،نظردراقتصادیمنفعتعنوانبهرامردمناآگاهیازناشیمنفعتهاینمیتوانيم

برایبايدکهاستقيمتکاهشوتولیافزايشجمعحاصلتراريختهمحصولاقتصادیارزشوداشتخواهدکمتریقيمتشود

.شودبررسیجداگانهتاثيرهرمقابلدرومحصولهرمورددرگيریتصميم

بودم تراريخته واردات پيشروی مخالف

وارداتبهانتقاددرتهراندانشگاهعلمیهياتعضووکشاورزیوزيراسبقمعاونجهانسوزرضامحمددکترادامهدر

بهواستبودهزيستیايمنیقانونتصويببهکمکجهتامداشتهپيشسال١٢حدودکهامضايی: گفتتراريختهمحصوالت

.کندبررسیراموضوعتاخواستيموزارتخانهدرمربوطهموسسهازاستتراريختهوارداتیروغنشنيدماينکهمحض



بامخالفتودادمراکشاورزیمحصوالتتوليداستانداردهایتدويندستورگياهی،توليداتمعاونتتصدیزماندر: افزودوی

.نيستعلمبامخالفتمعنایبهنيزتراريخته

درشت نه کنيم مطرح درست را تراريخته محصوالت

:گفتکشوردرتراريختهتوليدمخالفانازيکیعنوانبهتهراندانشگاهگياهیبيوتکنولوژیاستادعباسیعليرضادکترادامهدر

بندهرشتهضمنا. استآنازجزيیتراريختهکهميشودشاملراوسيعیعرصهيککهاستکشاورزیبيوتکنولوژیبندهرشته

وارشدکارشناسینامهپايانزيادیتعدادژنانتقالنيزتراريختهزمينهدرضمناوتراريختهنهاستکشاورزیبيوتکنولوژی

درستراتراريختهاستالزمکهاستايناصلیموضوعفقطونداردوجودتکنولوژیوعلمبامخالفتیلذاامدادهانجامدکتری

.نکنيمتعريفدرشتوکنيمتعريف

فناوریآنقسمتيکنيزبخشاينازواستکشاورزیآنبخشيککهاستوسيعیعرصهبيوتکنولوژی: دادادامهوی



.دادبسطعلمهایعرصههمهبهراآننبايدآمدبوجوداشکالیعرصهاينازکوچکیبخشمورددراگرواستتراريختی

حوزهدربندهحاضردرحال. آنسالمتدوموغذاتاميناول: داردوجودمسالهدوغذايیامنيتحوزهايندر: کردتاکيدعباسی

.آمدنخواهدبوجودغذايیامنيتتارريختهباکهنمايممیمطرحراايراداتیغذاتامين

نکنيم سازی آمار

.استنادرستیبرداشتصددرصدکهاستپيوندهمانتراريختهکهکنندمیمطرحتراريختهموافقينمتاسفانه: دادادامهوی

به. استمعمولیمحصوالتبرابرچندتراريختهمحصوالتعملکردکهاستاينشودمیمطرحکهاشتباهیموضوعدومين

چطور! داردعملکردتن٢تراريختهغيرپنبهکهدرحالیداردعملکردتن۴تراريختهپنبهکهشوندمیمدعیایعدهمثالطور

تاگويندمیورودمیباالترهمميزاناينازاغراقگاهیشود؟برابردوتراريختهمحصوالتعملکردژنانتقالبااستممکن

ازجلوگيریهمآن٢٠-١۵حداکثرموافقينهایدادهدرکهصورتیدربدهيماشتباهیآمارنبايدما! هستتوليدرشدبرابر۶



.استمطرحعملکردکاهش

فريبکاريم يا داريم جهل يا

تراريختهمحصوالتامامیبردزمانسال۵٠سنتی،نباتاتاصالحکهاستآنشودمیمطرحکهديگریادعای: افزودعباسی

بارابطهدرضمنا. کندمیمحاسباتیاشتباهدچارراکشورگيرتصميممسئوالننادرست،ارقامواعدادهمين! ساليک

دقيقصورتبهمحصولهمانمعايبومزاياوشودبررسیوبحثمجزاصورتبهمحصولهربايدتراريختهمحصوالت

.فريبکارياهستندجاهلياکنندمیمطرحراموارداينکهکسانی. شودمشخص

کارگروهيکاندازیراهايدهتاييدضمنتهراندانشگاهنباتاتاصالحوزراعتگروهتماماستادهمتابیمحمدرضادکترادامهدر

سالمتدربارهسابقوفعلیبهداشتوزراینظر: گفتتراريختهمحصوالتسالمتدربارهتحقيقبرایمستقلوتخصصی

عزيزانايناظهاراتآيا. باشدسازگارعلمیتحقيقاتباکهبپذيرمراآنتوانممیزمانیمنامااستمحترمتراريختهمحصوالت

.نيستآورحجتبندهبرایسابقيافعلیمسئوليکسویازنظريکصرفزيراخير؟يابودهآزمايشاساسبر



استممکنحال. نداردتاثيریکهبوداينماانتظاروداشتهتاثيرموشرویBTسمکهشدهگزارشاينکهديگرنکته: افزودوی

.استشرطاحتياطلذاوبگذاردتاثيرنيزانسانمعدهرویسماين

تکمقاومتاصول. ندارندپايداریمقاومتتراريختهگياهان: دادادامهتهراندانشگاهنباتاتاصالحوزراعتگروهتماماستاد

شکستنبهمنجرباشد) تراريختهوتالقیموتاسيون،ازاعم (کهصورتیهربهباشد،ژنيکاساسبرکهمقاومتیيعنیژنی

.کندمیايجاددائمیمقاومگياهتراريخته،کردادعاتواننمیوشودمیمقاومت

بهبستهوباشدنمینزديکآنبهرسيدنژنتيکمهندسیازاستفادهباکهکنيمعملژنیچندمقاومتاساسبربايدما: افزودوی

.شکندمیمقاومتشمدتیازبعدپاتوژنياحشره

گياهانمقاومتنوعايندرمعموال. شودمیمصرفکمترسمکهکردادعاتواننمیاينکهديگرمورد: کردتصريحهمتابی

مینشانراسممصرفميزانجهانیآمار. هستيمسممصرفبهمجبورکهشودمیمشاهدهسومودومآفتطغيانتراريخته،



.استنداشتهچندانیتفاوتکهدهد

ايناستگياهانازبسياریخاستگاهکهايراندرخصوصاکهاستکشعلفبهمقاومگياهانازژنفرارديگرنکته: گفتوی

تبديلهرزهایعلفبهمعمولیهرزعلفهایکهشودمیباعثمعمولیهرزعلفبهتراريختهازکشعلفبهمقاومتژنفرار

.کنندمیاشغالراکشاورزیوزيستمحيطآنهاوبردبينازراآنهاآيندهدرنتوانوشوند

مقاومتمثلژنیچندصفاتبرایژنتيکمهندسیضمندر: کردتاکيدتهراندانشگاهنباتاتاصالحوزراعتگروهتماماستاد

.کندکمکمابهاستممکنآيندهدرونشدهمحققهنوزوشوریوخشکیبه

محصوالتبهبايدوشودنمیمحققپنبهوسوياکلزا،ذرت،محصولچهاراساسبرماغذايیامنيت: گفتپاياندرهمتابی

امريکادرتراريختهذرت. نيستچنيناماداردوجودجهاندرطيوربرایتراريختهسويافقطکهشدهادعا. کردتوجهنيزديگر

.شودمیمصرفطيوربرایايراندراما  شودمیاستفادهبيوفيولبرایبيشتر

!گذارد؟ نمی اثر زيستی تنوع و زيست محيط موجودات ساير بر تراريخته برنج نارس های دانه و برگ ساقه، سّميت آيا

کهایمقالهچکيدهدرشما: پرسيدياضیقرهدکتربهخطابزيستمحيطسازماناسبقرييسجوادیواعظفاطمهدکترادامهدر

ازکهژنیبودنسمیبهنوشتيد،مواليیطارمبرنجکردتتراريختفرآيندبهشدهمنتشرMolecular Breedingمجلهدر

:نموديدبيانمقالهدرشما. نماييدمیاشارهتريجنينسيسباسيليوسباکتری

“carrying a synthetic truncated toxin gene based on the cryIA(b) gene from Bacillus

thuringiensis.…”نموديدمنتقلايرانیمواليیطارمعطریبرنجگياهبهراژناينفرموديدهمبعدصفحهدرو.



نموديداشارههمInsect bioassaysيازيستیهایسنجشبهوفرموديدتشريحراانتقالمراحلدقتبهحضرتعالی: افزودوی

عملکردبهترينشمادوتیگياهکهنموديداذعان۴٠٨صفحهدروداديدقرارآزمايشموردراشدهتراريختگياهتوعچندنهيتاو

دربعدصفحهدروادامهدر.  گذاشتيدهمراعکسشوداردراخوارساقهالروکرمآهستهرشدوتلفاتوميرومرگدررا

صفحهدرشما. شدقرائتانگليسیمتن. (خيربالغهایدانهدرولیکندمیتظاهربرگهادرکهفرموديدژنبيانياتظاهرمورد

.نکرديدبياندرصدیولینشدهdetectفرموديدنشده،ديدهبالغبرنجدانهدرفرموديدهمبعدش

ماندمیباقیمحيطدردروازبعدکهبرگوساقهاينبفرماييدلطفا! ياضیقرهآقای: دادادامهزيستمحيطاسبقسازمانرييس

آورد؟میزيستیتنوعکلیطوربهوهاکرمها،باکتریسايرسربرچه» تیبیتراريختبرنجبودنسمی «بهتوجهبا

باآنفاصلهاوالکهرسيدندنتيجهاينبهصراحتاوشدهکارتراريختذرتمورددرکههستموجودمستندیمقاله: افزودوی

پروانهالروجمعيتکهگفتندثانياونيستپذيرامکانشمالدراينالبتهکهباشدکيلومتر٣٫٨بايدحداقلتراريختغيرمزرعه



همهادوزککفشمتاسفانهکهفرمودندایجلسهدرهمبزرگوارمحقيقنازيکی. استدادهکاهششديداياکشتهرادارانپولک

.روندمیبينازتراريختپنبهمزرعهدر

دهيد ارائه مردم به درستی تعريف

ما. امشدهحاضرجمعايندرعلمیبحثيکانجامبرایمن: گفتمدرستربيتدانشگاهتماماستادپورجمابراهيمدکترادامهدر

بامابلکه. تراريختمخالفحتینهوبيوتکنولوژیمخالفنهتکنولوژی،مخالفنههستيم،علمیتوسعهوعلممخالفنه

.مخالفيم» تکنولوژیگسيختهافسارکاربرد«

علمی،مسائلطرحدر. هستيمافرادبعضیتوسطکشوردرعلمیمسائلطرحدراستداللوعقلتعطيلینگرانما: افزودوی

.استحقيقتدرکبرایواقعیعزموصداقتشرطبلکه. کردعلماثباتتواننمیگيریرایبازيرانيستشرطعنوانوتعداد

.استکافیمنطقیعلمیاستدالليکارائهپشتيبان،سندصدهاباعلمینظريهيکردبرای



تمامیيعنی. اندندادهانجامخوبیبهراتراريختهموضوحطرحابتداازبرزگوارانکنممیفکرمن: دادادامهدانشگاهاستاداين

نمودهارادهراتراريختهمحصولچندکاشتورهاسازیآنازونمودهارائهمخاطببهرافناوریزيستارزشهایوتواناييها

.شوندقائلتمايزتراريختهباژنتيکیشدهاصالحمحصوالتبيناينکهبدون!  اند

وتراريختهمحصوالتازتعريفيککردمجستجوهرچهاست،شدهچاپعنواناينتحتکهایکتابچهدر: داشتاظهارپورجم

مزايایومناقبشدهذکرآنچه). استگرفتهصورتتراريختهونژادیبهخلط (نديدمشدهاصالحمحصوالتباآنتفاوت

است،يکیدوايناگر. نيستمناسباست،مرتبطمردمزندگیباکهعلمی؛موضوعيکطرحشکلاينواستبيوتکنولوژی

يکتراريختزيرا. شود؟میتنظيم) کارتاهنا (المللیبينپروتکلتراريختبرایوشودمیدادهجايزهنژادیبهبرایچراپس

.استآنبخشترينريسکپروژنتيکیاصالحبحثازکوچکجزء

برایواستزراعیمحصولچندکاشتسازیآزادمحترمموافقاندرخواستاصلتراريخت،بحثخصوصدر: دادادامهوی

وسموممصرفکاهش. دو.  هرزعلفهایوبيماريهاآفات،مقابلدرمقاومتيک،: کنندمیمطرحرااصلیامتيازسهنيزآنها

.سطحواحددرمحصولافزايش.  سه

داردمطالعهآنهامديريتوبيماريهاوآفاتزمينهدرسالهاکهکسیعنوانبه: کردخاطرنشانمدرستربيتدانشگاهتماماستاد

الزماستممکنمقاومارقامکاربردگياهی،بيماريهایوآفاتمديريتعلمنظرازامروزهاماقبولفرمايشاتاينکنممیعرض

استممکنژنتيکیفشارکمترينباکه (پستموجوداتهمآنوزندهموجوداتبامازيرا. نيستمطلوبهمچنداناماباشد

نژادتوليدبهمنجرمواردازبسياریدرمقاومارقامتوسعهلذا). هوشمندطبيعت (هستيمروبرو) دهندنشانجدیالعملعکس

منجرتواندمیزيرا. مطلوبچنداننهواستفردبهمنحصرنهتراريختهارقاممقاومتموضوعپس. شودمیوشدهبرترمقاوم

همزيادیشواهد. بدهدانساندستکارمدتدرازدروشده) Super weeds (هرزعلفهایوآفاتازجديدینژادهایتوليدبه

.داردوجودرابطهايندر

صحيحمدتکوتاهبرایاستممکنسموممصرفکاهشايناوالکهگفتبايدسمومکاهشخصوصدراما: کردتاکيدپورجم

همهبزرگواراننظرموردتراريختهمحصوالتثانیدر. داشتنخواهداستمرارشد،گفتهکهداليلیبهمدتدرازدراما. باشد

تواندمیلذا. آوردمیدرپایازرانظرموردآفتآنطريقازکهاستتوکسينتوليدبهقادرژناين. هستندBtژنحاوی

سمیپروتئينيکاماصحيح،؟!استخاصپروتئينفرماييدمیشما. باشدمضرهممحيطزندهموجوداتديگرازبسياریبرای

کنيمحذفراآنباکتریبهمقاومتژناگر (استزندهموجوداتديگربرایناخواستهپروتئينوزندهموجوداتازتعدادیبرای

هرچند. شودمیتوليدگياهاندامهایتمامیدرپروتئيناصطالحبهاين). شودنمیحذفهمآنمتاسفانهمواردازبسياریدرکه

عمالارقاماينکاشتباماکهاستمفهوماينبهاين. استميزانبيشترينساقهوبرگدرومتفاوتمختلفبافتهایدرآنميزان

شدهتوليد) بيومس (گياهیتودهحجمبهتوجهباباشد؛کمهمآنميزانهرچقدر. ايمکردهتوليدسمتوليددائمیوزندهکارخانهيک

درکهکندمیحکممنطق،)زراعیوگياهیمشابههایگونهبهژنقطعیانتقال (جنبیخطراتوتوليدزمانبودنمدتدرازو

وکردهزيستمحيطوخاکياوداموانسانبدنواردسمزيادیميزانکاراينبامازيرا. کنيمدرنگواحتياطآنکاشت

.داردآنهارویمنفیيامثبتتاثيراتچهبدانيمکهاينبدون. دهيممیقرارآنمعرضدررازيادیموجودات

محصوالتبرایفقطسطحواحددرمحصولافزايشآيااما. نداريمحرفیماهممحصولافزايشخصوصدر: دادادامهوی

کاشتکهاروپايیکشورهایدرمحصولافزايشميزانبهشماندارد؟وجودتریسالموبهترراهواست؟متصورتراريخت

محصوالتکاشت. کردمفرطاحتياطبايداستمياندرمردمسالمتپایکهجايیدرايد؟کردهتوجهپذيرندنمیراتراريخت

وعلمنامبهنداريمحقماواستآشکارتضاددرمازيستمحيطومردمسالمتباکشور،دربزرگواراننظرموردتراريخت

.کنيمدرستمشکلآنهابراینکردهخدایوگذاشتهپازيرراخودمردمحقعلمیتوسعه

شدهخالصهپنبهوکلزاسويا،ذرت،محصولچندبهمتاسفانهماکشوردربحثموردتراريخت: گفتادامهدردانشگاهاستاداين

محصوالتارتباطبحث. مخالفيماست،نگرفتهصورتآنهاسالمتبرجهانیاجماعکهزمانیتاآنها؛همهسازیرهاباما. است



ایشدهتاييدتراريختهمحصولهيچکنندهتوليدحاضرحالدرمازيرا. استانحرافیکامالبحثیهممقاومتیاقتصادباتراريخت

موردمقاومتیاقتصادبامناسبتیهيچهممدعیکشورهایديگردارمشکلوتراريختهبذوروارداتونيستسمکشورداخلدر

.افزايدمیکشوروارداتیاقالمميزانبرکهاينجز. نداردکشوردلسوزانديگرورهبریمعظممقامنظر

قانونیالزوماتاجرایوپذيرشبرایالزمزيرساختهایظاهراکهاستاينديگرمهمنکته: کردتاکيدپاياندرپورجم

اجرايیدستگاههایضعف! هستيمزمينهايندرمفرطهایگريزیقانونشاهدماونشدهفراهمکشوردرنيزتراريختهمحصوالت

اعتباربهمحصوالتتراريختگیميزانتاييدبرایمابهداشتوزارتظاهرا. استآشکارکامالامرايندرمسئولنظارتیو

کوبندکیميخبهيکیجلساتدرپنهانوپيدافشارهایاثردرنيزکشاورزیجهادوزارتمحترمنمايندگانواستمتکیشرکتها

الزمدستورالعملهایوهابخشنامهصدوروفصلیکارشناسینظراتارائهدرگيرکههممازيستمحيطسازمان! نعلبهيکیو

.استموجودشکستهپاودستقوانينزدندوربرای

پرداختند بحث به تراريخته موافقان ديگر بار مناظره، سوم بخش

برنجتوليدبحثوقتی٨٣سال: گفت١٣٨۴سالمردادماهدرمنتشرهسندارايهباايرانژنتيکانجمنرييستواليیمحموددکتر

بهوتشکيلراکارگروهیزيستی،ايمنیوبيوتکنولوژیژنتيک،مرتبطعلمیانجمنسهمرحلهاوليندرشد،مطرحتراريخته

زيستمحيطسازمانوکشاورزیجهادوزارتدرمان،وبهداشتوزارتشاملمرتبطدولتیسازمانهایوعلمیمجامعهمه

در. گيردقراربررسیموردکارگروهتوسطتاکنندارايهرامستنداتهمراهبهمطرحهاینگرانیوسواالتتاشددادهفراخوان

درسوال١۵زراعی،مخاطراتخصوصدرسوال٩گياه،درژنتيکیتغييراتخصوصدرسوال١۶تعدادزمان،آن

کارگروه. گرديدآوریجمعغذايیوبهداشتیمخاطراتزمينهدرنيزدغدغه١۵ومحيطیزيستواکولوژيکیموضوعات

محققازخامهایدادهبررسی،رامطروحهمواردتمامیماههدهدورهيکدرهاانجمنمنتخبمتخصصينازنفردهازمتشکل

با٨٢٧تراريختهبرنجتفاوتعدمنهايتاوگرفتقرارمجددبررسیموردمربوطهمتخصصينتوسطالزمموارددرواخذبرنج

.گرفتقرارتاييدموردآنسالمتوبرنج،خوارساقهکرمبهمقاومتژنبجزآنوالدگياه



قانون،براساسبايدمعتقديمنيزما. هستيمهانگرانیرفعبرایتالشموافقنيزماواستمحتملنگرانیهابرخی: دادادامهوی

ايمنیقانونومجلسدرکارتاهناپروتکلبهپيوستنتصويببهاشارهباویشود،عملتراريختهمحصوالتبرچسبزنیدرالزام

حتیمتاسفانهامااند،بودهوارداتیمحصوالترویبرتراريختهدرجبهملزمگمرکات١٣٨٧سالمصوبقانوندرگفت،زيست

واستکشوردرمحصوالتاينوارداتسوابقوجودبيانگرمسالههمين. استنشدهاضافهگمرکاتفرمبههمجملهيکهمين

!داردتعجبوتاملجایواردات،بامخالفتعدمواطالعیبیاعالم

ماموريتدارعهدهرازيستمحيطسازمانوکشاورزیوزارتبهداشت،وزارتکهزيستیايمنیقانوناجرایافزود،تواليی

کند؟طرفبرراهانگرانیتواندنمیآيااست،نمودهمحتملمخاطراتارزيابی

کشتميزاننيز،آنازقبلسال: گفتشده،کشتتراريختهمحصولهکتارهزار١٣۶اروپادرقبلسالاينکهبهاشارهباتواليی

.اروپاستدرمحصوالتاينگسترشورشدنشانهآمارهااينکهاستبودههکتارهزار١١٧



وصيفیجاتبذوردرصد٩٨کهشودمیمطرحنگرانیاينحالیدرماکشوردرکهاستاينتاملقابلنکته: افزودوی

درصدی٨٠واردات. اندبردهبينازوزدهکناربهرامابومیهایگونهوپالسمژرمکاملبطورواستوارداتیسبزيجاتمان

اکثر. انددادهقرارتاثيرتحترااکوسيستمکلافشانیگردهباواندشدهواردايرانهمهبهکهخارجیبذورسايروقندچغندر

توانمنديهایازنبايدچراکهاينجاستسئوالهستند،رفتنبينازحالدربومیهایگونهواندبودههمغيرتراريختهوارداتیبذور

کنيم؟حمايتوگذاریسرمايهخودمانکشوربومیهایگونهاصالحرویبروخودمانکشوردرفناورانه

:گفتودادپاسخجمعدرمنتقدانهایسوالازبخشیبهايرانگياهیملیژنبانکعلمیهياتعضوزهراویدکترادامهدر

همسنتینباتاتاصالحروشهای  درپديدهاينکهحالیدراستتراريختهمحصوالتضعفنقطهمقاومت،شکستميگويند

.استصادق

.استکمترشکستتراريختهمحصوالتدراماشدهانجامسالهاطیدرپاتوتيپومقاومتعادی،گياهانمورددر: افزودوی

درپروتئينايندادندپاسخزهراویدکترشدمطرحجوادیدکترخانمتوسطکهانسانبرایBTپروتئينبودنسمیبارابطهدر

.نداردسويیاثريانقشجانوارنياانسانمعدهاسيدیمحيطدروميدهدبروزراخودمنفیاثرحشراتمعدهدرقليايیمحيط

تغييریتنهااکنونواستميشدهاستفادهارگانيککشاورزیدرآنکنندهتوليدباکتریتکثيرطريقازقبالپروتئيناينازبعالوه

.ميکندتوليدراپروتئيناينگياهخوداينکهاستشدهايجادکه

تحقيقاتدرآفاتبامقابلهدرژنتيکیمقاومتازاستفادهشدنممنسوخبرمبنیپورجمدکتراظهاراتهمچنينزهراویدکتر

رویبرBTپروتئينمهلکاثربرمبنیپورجمدکتراظهاراتبهپاسخدرهمچنين. دادقرارانتقادموردراامروزهکشاورزی

کلکهنماتدبامبارزهبرایاستفادهموردومرسومتدخينیشيميايیسمومازاستفادهکهاستچگونهکهداشتاظهارنماتدها

.ميشودنمايیبرجستهبيولوژيکفراوردهاينخفيفترمراتببهاثرولیشودمیپوشیچشمبرندمیبينازراخاکارگانسيمهای

کنيم تعيين سقف تحقيقات برای

توليدرویبرکهاستسال١٣حداقلمنشخص: گفتژنتيکمهندسیملیپزوهشگاهآموختهدانشزارعبهارهخانمادامهدر

توليدبهاماداردادامهوگيردمیصورتتحقيقاتاينکهاستسال٢٠ازبيشايراندروميدهمانجامتحقيقمحصوالتاين

ماند؟منتظروکردتحقيقبايدفقطکیتاکهبشودمشخصسقفیبايد. رسدنمی



پژوهش. میکنندبحثB.TموضوعرویهمهاالناماداردB.Tژنکهداريممحصولدويکیفقطماايراندر: دادادامهاو

درهاتعللاينسايهدرمنتوليداتوتحقيقاتاينهمهامااستملیتوليدوشدهجهانیثبتواستبومیمحصوليکمنجديد

.استرفتنبينازحال

است شده اجحاف علم و دين حق در

اصالح  اينجانبایحرفهدانشاساسا: داشتاظهارنباتاتاصالحبازنشستهپژوهشگرطوطيايیعبدالحسينمهندسادامهدر

جهتواحساسیشيوهکهزمانیازاما.  ندارمگياهیبيوتکنولوژی  زمينهدرکافیدانشومهارتقاعدتاواستکالسيکنباتات

همانباراعلمیغيرشيوهچنينکهدانستمالزمخودمبر  ديدمعمومیهایرسانهدرراتراريختهمحصوالت  مخالفاندار

برایمفيدفناوریيکتوسعهحمله،شيوهايندريافتمکهچرادهمقرارروشنگریونقدمورداستشدهایرسانهکهظرفيتی

.کندمیمتوقفسياسیحتیواحساسیهایمرزبندیوهاچرخزيرراملیمنافع



ومخدرموادمانندتراريختهمحصوالتداشتاظهارنهممجلسرييسههياتعضومصریدکترآقایمثالعنوانبه: افزودوی

ايم؟شدهمحصوالتاينبارهدرنظرواستداللواردعلمیغيرهایبرچسباينباماچراواقعا. هستندحرامالکلیمشروبات

ستمعلمبههمودينبههماستداللشيوهاينايا. گيريممیکمکخوداستداللتقويتبرایدينیهایوازهوهاارزشازچرا

.نکنيمهزينهاينازبيشتراريختهبهخودحمالتبرایدينیهایارزشازبگيريمتصميماقلالکاشایکند؟نمی

است اقتصاد عرصه کشاورزی

واردکهکسانیواستاقتصادعرصهکشاورزیاينکهبهاشارهبابهشتیشهيددانشگاهعلمیهيئتعضوعسگریحسيندکتر

باتواننمیواستهمينهمسمازاستفادهعلت: گفتهستندسوددنبالبهقطعادنبالهمشوندمیحوزهايندرگزاریسرمايه

.داشتنخواهدعايدیسمبدونکشاورزیچونکردمخالفتآن

است ترور نوعی عمومی استرس ايجاد



تراريختهمحصوالتمورددرتوضيحبرایمننظربهداد؟آگاهیمردمبهبايدچگونهکههستاينبحثدومين: افزودعسگری

هایرسانیاطالعبااينصورتغيردر. بگوييمآنهابهرامفهومشفقطکهکردبرگزاربيوتکنولوژیتخصصیواحد١٢بايد

درنفر۴۵٠ازما. استترورنوعیعمومیوحشتخلقهمينوکنيممیايجادوحشتواسترسمردمبيندرفقطای،رسانه

.داشتندمشکلهمواژهاينتلفظباحتیآنهاازبسياریامادانيدمیچهتراريختهمحصوالتازکهپرسيديمتهرانشهرسطح

برداريد عمومی تشويش از دست خدا رضای برای

آموزشودرمانبهداشت،وزارتبگوييمندهيماجازهخودمانبه: گفتتکنولوژیبيوانجمنرييسزينلیسيروسدکترادامهدر

گويممیمنوروزنامههانهوکنمتاييدبايدمنگفتصراحتبابهداشتوزيرهاشمی،دکتر. میفهميمماولیفهمدنمیپزشکی

.استسالمتراريختهمحصوالتاين

است ملی امنيت همان ما غذايی امنيت

پرسيدمخالفانازبايد: گفتبشناسيم،راهرچيزیمحاسنومعايبشخصی،منافعگرفتننظردربدونبايستیبراينکهتاکيدباوی

.میگيردجانچاقوکشومیدهدجانچاقوباجراحبد؟يااستخوبچاقوکه

دهندارائهمستندمدارکتاخواستشود،عوضخاکحجمکهدارداحتمالتراريختهبرنجکاشتباداشتندعقيدهکهکسانیازاو

نظرعلمیاستنادبدونآنمورددرتادهدحقخودبهکسیهرنبايدواستملیامنيتهمانماغذايیامنيت: کردتصريحو

جهانباراخودمانفاصلهروزهرچرا. گمانوحدسبانهدهدارائهمستندداردحرفیکسهرکهاستآنملیمنافعاصل. دهد

وعلمیهایبررسیازپسوشوندجمعمخالفانوموافقانازمتشکلقویوچابکتيميکتادهممیپيشنهادمیکنيم؟زيادعلم

.دهندارائهمحصوالتاينمضراتومزايامورددرراقطعینتيجههميشهبرایباريکالزم،هایآزمايش

هستيم زيستی ايمنی حوزه در تصميمگيری ساختار نيازمند

ساختاروکرديمقبولرازيستیايمنیما. هستيمبيوتکنولوژیوزيستیايمنیحوزهدرتصميمگيریساختارنيازمند: گفتوی

وکشاورزیجهادوزارتوپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتارگانسهازمتشکلکهراکشورمرجعتصميمگيری

اتاقهمانياBCHسايتدرکهداردوجودنيزجهانیپرتالسهديگر،طرفاز. داريمقبولنيزراکشورزيستمحيطسازمان

.کندمیمنتشرراجهانیهایارزيابینتايجاطالعات،تبادل

البته. گيردقرارجهانیديدمعرضدروسايترویسپسوشودبررسیاسنادبايدکارتاهناپروتکلاساسبر: افزودوی

وشدهچکتراريختهمحصولهزار٧االن. کنندتکرارراهاآزمايشنيزخودشانوکنندشکآمارايندرتوانندمیکشورها

آنحقيقت. میکندتوليدB.Tکهسالهاستشرکتيککرجشهردرهمماکشوردر. استموجودسايتدرآنهاشدهروزبهآمار

بهوقتیکههستهایانرژیمثلميشود،کنترلگرسلطهکشورهایسویازرسيد،پولبهوکردرشدوقتیتکنولوژیکهاست

.گذارندمیمحصولتوليدوکشورمانرویپيشموانعینشستثمر

است دانشگاهی کار از متفاوت پژوهشی کار عرصه

در٢٠١٠سالازما: گقتوپرداختدانشگاهیباپژوهشگاهیهایفعاليتبنيادينهایتفاوتبيانبهنيززمانیمحمدرضادکتر

ازحتیما. گيردانجامپژوهشگاههآندرتاشودسفارشوشدهتعريفتحقيقاتیموردبايداماداريممرجعآزمايشگاهپژوهشگاه،

آزمايشگاههایماحاضرحالدر. کنندنمیمراجعهمابهبررسیبرایمسئوالناماداريمپژوهشسفارشديگرکشورهای

.کنندشناسايیراذرتبذررخدادهایريزترينتوانندمیکهداريممرجعی

کنيم توليد را خودمان بذر واردات، جای به



تراريختهبرنجمقالهسوميندنيادر. کنيمتوليدراخودمانبذربلکهنکنيمواردبذرميگوييمما: گفتياضیقرهديگربارادامهدر

میآسيبانسانگوارشیسيستمبهتیبیپروتئينگويندمیکهآنها. نوشتممنقبلیمقالهدوازکمیفاصلهباراآفاتبهمقاوم

اسيدیمحيطدرواستاسيدیانسانمعدهمحيطحاليکهدرشکندمیقليايیمحيطدرواستپروتئينيکتیبیکهبدانندزند

ضررانسانبرایابدتادرنتيجهنداردوجوددارانمهرهبدندرهمپروتئيناينهایگيرندهضمندر. نداردوجودشکستیهيچ

وتصويبوجودبامتاسفانهاماکندنمیتوليددانهدرراپروتئيناينکهکرديمتوليدبرنجیدنيادرباراولينبرایما. ندارد

 .نداردتوليداجازههنوزحاضرحالدرتوليد،مجوزصدور

تراريخته موافقان از علمی پرسش چند

محصوالتوارداتخصوصدروتراريختهمخالفعنوانبهعاملغيرپدافندسازمانکارشناسجهرمیمهندسادامهدر

روغنیهایدانهبرخیوسوياکنجالهذرت،شاملشودمیکشورواردکهایتراريختهمحصوالتعمده: گفتژنتيکیدستکاری



کهشرايطاينباحالهستند،طيورودامخوراکمصرفموردودارندمستقيمغيرمصرفآنهااکثرکهباشدمیسويانظير

میتراريختهپنبهوبرنجازصحبتمدامآنهاچراشد،مطرحتراريختهمحصوالتموافقينسمتازاهميتوضرورتبحث

کهراسوياوذرتدرصورتيکهبودند،کردهاشارهتراريختهبرنجوپنبهبهتوسعهششمپنجسالهبرنامهپشتيباناسناددروکنند،

اند؟ندادهقراراولويتدراستکشوربهوارداتیمحصوالتجدولراسدر

دنيادرسوياخصوصدرایغيرتراريختهمحصولهيچکهبودايننمودندمطرحتراريختهموافقينکهديگریبحث: افزودوی

کشورايناينکهبعالوهکند؟میتهيهغيرتراريختهسويایچگونهجمعيتنفرميليون١۴٠حدودباروسيهکشورولینداردوجود

تراريختهغيرمحصوالتچگونهاندکردهممنوعراتراريختهکهکشورهاسايرهمچنين( کندنمیکشتتراريختهوجبيک

.باشدمیماضعفازنشاناينپس،)کنندمیمصرف

درآياشويم؟تراريختگیفازواردميخواهيمکهايمکردهاستفادهکشوردرموجودهایظرفيتتمامازماآيا: کردتاکيدجهرمی

وکشورداخلژنتيکیوزيستیمتنوعظرفيتهایازاستفادهمزرعه،مديريتکشاورزی،دروریبهرهآب،مصرفمديريتبحث

کردنتراريختهموضوعدنبالبهباشيممجبورناچاربهوباشيمخوردهبستبنبهکهايمکردهاستفادهقبولقابلنحوبه… 

برويم؟داردوجودهاتراريختهخصوصدرکهابهاموپيچيدگیهمهاينباکشورکشاورزی

منتشرباشدداشتهخطرمحصوالتايناينکهخصوصدرمعتبریمقالههيچکنونتاشدگفتهکهادعايیبهپاسخدرهمچنينوی

شدهنوشتهکهاستبندهدستدرمقاالتازجزوهيکاالنچراکهندارد؟وجودمعتبریمقالههيچگوييدمیچرا: گفتنشده،

يکحتیتعداداينازآياامااست،معتبراينهاهمهگويمنمیهمبندهتراريخته،محصوالتخطراتخصوصدرمقاله٢٠٢٩

!نيست؟معتبرآنگزارش

کنيم اصالح را زراعی مديريت

محصوالتوارداتوتوليدوکشاورزیبهمحدودفقطچراغذايیامنيتتحقق: گفتنيز  کشاورزیاستادزادهمحمددکتر

اند؟نرسيدهبرابریدهتوليدبهکشاورزیروشهایمديريتواصالحبااخيرسالهایدرماکشاورزهایآيااست؟شدهتراريخته

ژنتيکیشدهدستکاریمحصوالتازنيازبیراماودادهافزايشراتوليدزراعی،مديريتاصالحبامیتوانندماکشاورزهای

توليدکيلو۴٣هکتارهرازمانمونهکشاورزاماداريمتوليدکيلو٣ميانگينزعفرانکشتزيرهایزميندرمثالبطور. کنند

.کنيماصالحرازراعیمديريتبايدداريمکميتمشکلمااگر. میکند

عملياتباعملکردافزايشدرصد٣٠-٣۵کهشدندمتوجهگندمعملکردمورددرمطالعهسال١٠٠طیاستراليادر: افزودوی

.شودمیحلزراعیمديريتبابقيهومحيطیشرايطبادرصد١۵-١٠ونژادی

فقطمحصوالتاينگويندمیکهآنها: گفتتهراندانشگاهنباتاتاصالحوزراعتگروهاستادهمتابیرضامحمددکترادامهدر

بهبايدگفتندکهآنهابهپاسخدربگذارد؟اثرانسانیمورديکگوارشیسيستمدرکهنيستممکنآياشکند،میقليايیمحيطدر

شد؟چهبعدامارسيديمگندمخودکفايیبهساليکقبالمابگويمبايدبرسيم،تراريختهمحصولملیتوليد

شودخردتراريختهمحصوالتموضوعبايد. میکنيمقربانیراآنعملکردکنيم،منتقلگياهبهراشدهمقاومژنهرچه: افزودوی

.شودبررسیمجزاصورتبهانسانبرآنتاثيروزيستیتاثيراتو

توليدباکهگويممیصراحتبهمناستملیمنفعتصالحبهمحصوالتاينتوليدگويندمیکهآنهابرخالف: افزودهمتابی

.بخرندتامیترسندخريدارکشورهایزيرامیافتدخطربههمماصادراتظرفيتحتیمحصوالتاينداخلی

يکبايدژنتيکمهندسیدرکشورهاپيشرفتازجلوگيریبرایگفتهاندامريکايیهافرمودندرهبریمعظممقام: گفتمعلی

زمينگرمايشوهستهایيعنیحوزههاسايردرکهرويهایهمانچيست؟حکامشورایيکايجادمقدمه. شودايجادحکامشورای



نظريهاساسبرترسمديريتوايجادباومیکنندبزرگنمايیرامالحظاتیيامیکنندالقاراساختگیمعضليکيعنی. شددنبال

خطراتدرباره. میدهدسوقبازدارندهاستانداردهایومعاهداتانعقادسمتبهراجهان» مويسیدومنيک «احساساتمديريت

وفيلمهاوجهانعمومیافکاربرحاکمرسانههایدرروزههرژنتيکمهندسیخصوصبهنوفناوریهایو  صنعتوپيشرفت

افکارهاليوودورسانهباکردهتالشاستکبارمذکورحوزهسههردر. میگيردصورتکاذببزرگنمايیهاليوودیکارتونهای

ومیشودواردنيزسياستمدارانانديشهبهبسرعتمعاصرسياسینظامهایدرعمومیافکارترس. بترساندراجهانعمومی

موجهکامالامریعنوانبهآنهادرحکامشورایوبازادارندهمعاهداتتاسيسوداخلیقوانيندرمحدوديتايجادبرایپيشنهادها

توقفخواستارحتیصراحتبهژنتيکمهندسیدربارهآسيلومارکنفرانسبرگزاریبا١٩٧۵درباراولينامريکا. میآيددر

همهازومیشوددهیساماناروپادرژنتيکمهندسیعليهشديدیهجمهّایسپس. میشودژنتيکمهندسیدرپژوهش

باقانونگذارانوژنتيکمهندسیوزيستفناوریدانشمندانتامیشودگرفتهکمکغيرهوفنیومسيحيتوفلسفیعرصههای

زيستفناورینوآوریهایازحمايتاليحهتصويبدرحتیاروپاکميسيونکهبوددليلهمينبه. شوندروبرومالحظاتازسيلی

بهبحثهامیکنداعالمکهجايیتا. برساندتصويببهراآننمیتواندومیشودمتوقف١٩٩٨تا١٩٨٨سالازاروپاپارلماندر

.استماندهعقببيوتکنولوژیدراروپاکهاستشدهفرسايشیقدری

مثلسالمتوزيستمحيطمدعیتندروگروههایازاستفادههدفاينبهرسيدنبرایاستکبارابزارهایازيکی: دادادامهوی

مهندسیوهستهایانرژیجملهازنوفناوریهایعليهدروغانتشاربهصهيونيستیبنيادهایمالیپشتيبانیباکهاستسبزصلح

ايناصلباکهژنتيکمهندسیبامبارزهوهستهایانرژیبامبارزهعنوانباداردمعاونتدوسبزصلح. میپردازندژنتيک

گردآوریراآنمورد٢٠١٩کردنداشارهجهرمیآقایکهمیکنندمنتشرشبهاتیهمينهامثالبرای. میکنندمخالفتفناوریها

مواردازبعضیمنبع. کردممراجعهشدهدادهرفرنسمنابعبهخبرگزاریيکازارجاعیپرمقالهبهمورديکدرمن. کردهاند

سالمتتاييدوبودآمدهشدهمنعکسمطلبعکسمواردبعضیدر. نداردعلمیارزشکهبودمصاحبهيکياوبالگيکحددر

راآنجهاندرعلمیمرجعهيچبودغلطوآميزتناقضشدتبهآننتايجکهبودسرالينیمقالهمثلهمبعضی. بودفناوریاين

.استنپذيرفته

.رسيدپايانبهگرموصميمیمحيطیدرجلسهاين
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