
ــردن  در آن در  ــت ب ــه دس ــوی ک ــه نح ــت ؛ ب ــی دانس ماوراءالطبیع
ــا  ــایر تکنولوژی ه ــش از س ــا بی ــود ی ــی ش ــدس زدای ــبب تق آن س

ــد. ]1[  ــز باش تکبرآمی
ب( نکتــه دوم در بررســی چنیــن مســائلی، وفــاداری بــه یــک مکتــب 
ــرای  ــا همگــی مســلمانیم و ب ــی مشــخص اســت. م ــی و الهیات اخالق
قانونگــذاری در کشــور اســالمیمان بایــد بــه الهیــات و اخالق اســالمی 
رجــوع کنیــم و حکــم ایــن معماهــای اخالقــی را از مجتهدیــن دینــی 
ــا شــویم. همچنیــن طبــق آموزه هــای مکتــب شــیعه جعفــری،  جوی
ــوادث  ــان ) ح ــای زم ــریعت در رویداده ــم ش ــتخراج حک ــرای اس ب
ــا اســتفاده  واقعــه ( بایــد فقیــه جامــع الشــرایط، اجتهــاد نمــوده و ب
ــه  ــرار داده ب ــار وی ق ــه در اختی ــول فق ــم اص ــه عل ــی ک از ابزارهای
یافتــن پاســخ مســائل قیــام کنــد. پــس نظــر مجتهــد جامــع الشــرایط 
بــرای عمــل در جامعــه اســالمی حجــت اســت و آن چــه فقهــا حــالل 
ــوع  ــی ممن ــاً اخالق ــتدالل های صرف ــا اس ــوان ب ــته اند را نمی ت دانس

کــرد.
ــه  ــدون آن ک ــت ب ــوالت تراریخ ــا محص ــا ب ــی از مخالفت ه ج( بعض
لزومــاً دارای نقــد اخالقــی دســت ورزی ژنتیکــی در موجــودات زنــده 
باشــند شــامل گزاره هــای اخالقــی غیــر قابــل اثبــات بــه روش علمــی 

هســتند. مثــال زیــر را در نظــر بگیریــد: 
ــن  ــی از م ــر کس ــد. اگ ــه می خوری ــتید ک ــزی هس ــما آن چی »ش
بپرســد کــه مــن چــه هســتم از او می پرســم چــه می خــوری؟ یکــی 
سوســیس و ســاندویچ و پیتــزا و... می خــورد و یکــی می گویــد دکتــر 
ــه ام در  ــش راه انداخت ــن جنب ــاًل. م ــورم اص ــود نمی خ ــت ف ــن فس م
ایــران کــه می خواهــم شــما هــم کمکــم کنیــد بــه نــام اصــالح ســبک 
زندگــی. بُعــد اول اصــالح ســبک زندگــی: بیاییــد غذایمــان را اصــالح 

کنیــم. 50 ســال اســت غذایمــان را آلــوده کرده انــد«.
ــالم از  ــی س ــبک زندگ ــای س ــوای احی ــا محت ــه ب ــه ک ــن برنام در ای
ــوان  ــه عن ــا ب ــده اســت، از تراریخته ه ــیما پخــش ش ــه س ــبکه س ش

ــای  ــته بندی گزاره ه ــزوم دس ــه ل ــته ب ــه گذش ــه:در مقال مقدم
ــه  ــد ک ــه ش ــد و گفت ــاره ش ــت اش ــوالت تراریخ ــن محص مخالفی
می تــوان چنیــن گزاره هایــی را در پنــج دســته تقســیم بندی 
ــه  ــت ب ــوالت تراریخ ــرات محص ــه اث ــه ب ــی ک ــرد: 1-گزاره های ک
ــه  ــی ک ــد؛ 2- گزاره های ــا دام می پردازن ــان ی ــذای انس ــوان غ عن
بــه جنبه هــای زیســت محیطــی کشــت گیاهــان تراریخــت 
اشــاره دارنــد؛ 3- گزاره هایــی از جنــس گزاره هــای اخالقــی؛ 
ــن محصــوالت را  ــه اقتصــادی کشــت ای ــه صرف ــی ک 4- گزاره های
ــه نقــش فســادهای  ــد؛ و 5- گزاره هایــی کــه ب ــر ســوال می برن زی
ــد. در  ــاره می کنن ــاوری اش ــن فّن ــترش ای ــه در گس ــازمان یافت س

ــوند. ــی می ش ــر بررس ــتۀ آخ ــه دس ــه س ــن مقال ای
 3- اخالقی - سبک زندگی

ــای  ــی گزاره ه ــه برخ ــتناد ب ــا اس ــا ب ــته از مخالفت ه ــن دس در ای
ــا اخالقــی، تولیــد و مصــرف چنیــن محصوالتــی خــالف  دینــی ی
دســتور خــدا یــا رونــد عــادی طبیعــت شــمرده می شــود. نکاتــی 
کــه پیــش از ورود بــه دالیــل مخالفیــن بایــد اشــاره شــوند از ایــن 

جملــه انــد:
الــف( تکنولــوژی بــه معنــای عــام کلمــه دســت بــردن در طبیعــت 
و تصحیــح روندهــای آن بــا دانســتن قانون هــای طبیعــی در جهــت 
منافــع بشــر اســت و هیــچ نــوع تکنولــوژی خاصــی از ایــن اصــل 
ــده را  کلــی مســتثنی نیســت. گرچــه تغییــر در طبیعــت غیــر زن
ــده ای  ــت زن ــژه طیبع ــده بوی ــت زن ــر در طبیع ــا تغیی ــوان ب نمی ت
ــان  ــال یکس ــا 1(، کام ــود را دارد )دن ــد خ ــاد مانن ــدرت ایج ــه ق ک
انگاشــت، امــا اصــل ایجــاد تغییــر در هــر دو بــار اخالقــی یکســانی 
ــدس  ــه تق ــوان مای ــا را نمی ت ــل دن ــد مث ــدرت تولی ــرا ق دارد، زی
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چکیده 
مخالفــت اجتماعــی بــا محصــوالت دســت ورزی شــده ژنتیکــی در جهــان، پیشــینه ای بیســت ســاله دارد. حــال آن کــه ســابقه مخالفــت 
هــای قابــل توجــه اجتماعــی بــا ایــن محصــوالت در ایــران بــه کمتــر از دو ســال مــی رســد. داغ شــدن مجــدد تعارضــات بــر ســر لــزوم 
کشــت ایــن محصــوالت یــا راه حــل هــای ممکــن دیگــر بــرای تأمیــن غــذای مــردم و توســعه کشــاورزی، بــر اثــر ابــالغ آییــن نامــه 
اجرایــی قانــون ایمنــی زیســتی و بخشــنامه هــای تشــویقی وزارت جهــاد کشــاورزی، ســبب شــده اســت مــرور مجــدد و ریشــه یابــی 
مخالفــت هــا خالــی از لطــف نباشــد. خلــط مباحــث در پیــام هــا و گــزاره هــای مخالفــان، لــزوم دســته بنــدی منطقــی و ریشــه یابــی 
ایــن مخالفــت هــا را یــادآوری مــی کنــد تــا بــا شــناخت نــوع و ریشــه هــای مخالفــت، بــه پاســخگویی بــا همــان ادبیاتــی پرداخــت کــه 

مخالفــت از آن سرچشــمه مــی گیــرد یــا دســت بــه اصــالح و رفــع کاســتی هــای ایــن فنــاوری زد.

محسن رحیمی نژاد
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محصوالت تراریخت:
ریشه یابی مخالفت ها



وجــود فرمالدهیــد در محصوالت آرایشــی بهداشــتی 
شــرکت جانســون انــد جانســون اســت. ]2[ بــا ایــن 

حــال بدبینــی نســبت بــه هــر آن چــه فــرآوری شــده 
ــات  ــی اثب ــش روان ــک واکن ــت ی ــی نیس ــت و طبیع اس

ــه  ــه انقــالب صنعتــی و ب شــده اســت کــه احتمــاالً در پاســخ ب
دلیــل تبلیغــات در بیمــاری زا بــودن بعضــی مــواد )کــه بــه نظــر 
می رســد بــه دســت بشــر وارد محیــط زیســت شــده انــد( ایجــاد 
ــه چنــدان معتبــر کفــه  شــده اســت.]3[ ایــن گرایــش روانــی ن
ــه نفــع محصــوالت  تــرازوی تصمیم گیــری را در مصرف کننــده ب
ارگانیــک ســنگین می کنــد و در تبلیغــات کاالهــا وارد می شــود 

ــر 1 (.  ) تصوی
نکتــۀ اساســی کــه در نقــد ایــن بــاور بایــد ذکــر شــود، در اســاس 
ــی اســت.  ــواد طبیع ــی و م ــواد مصنوع ــز م ــودن تمای ــا ب بی معن
ــی،  ــی و چــه طبیع ــواد را چــه مصنوع ــام م ــم تم ــروزه قادری ام
بــا کمــک علــم شــیمی تجزیــه، بــه ترکیبــات و عناصــر ســازنده 
ــن  ــر را تعیی ــن عناص ــک از ای ــر ی ــدار ه ــم و مق ــا فروبکاهی آنه
ــرای  کنیــم. آن چــه اهمیــت دارد میــزان ســمیتی اســت کــه ب
هــر دوز از ایــن عناصــر و ترکیبــات تشــکیل دهنــده وجــود دارد. 
در ایــن میــان تفاوتــی مابیــن طبیعــی بــودن یــا مصنوعــی بــودن 
مــاده نیســت. همیــن مســئله در مــورد محصــوالت تراریخــت نیز 
ــل  ــول قاب ــده محص ــکیل دهن ــواد تش ــام م ــد. تم ــدق می کن ص
ارزیابــی هســتند و بــه صــرف ایــن کــه ایــن محصــوالت بــه طــور 
ــت  ــوان گف ــند، نمی ت ــته باش ــود داش ــد وج ــی نمی توانن طبیع

ــد.  ــوالت طبیعی ان ــر از محص ــان خطرناک ت ــرای انس ب
نتیجــه چنیــن برداشــت هایی، تــالش در جهــت برچســب گذاری 
ــروز جنبش هــای اجتماعــی  ــا ام ــه اســت. ت محصــوالت تراریخت
محصــوالت  بــرای  برچســب گذاری  قانــون  اجــرای  باعــث 
ــب گذاری  ــر 2( برچس ــده اند )تصوی ــور ش ــت در 64 کش تراریخ
ــرای ایــن محصــوالت بازنمــود متفــاوت و مصنوعــی انگاشــتن  ب
ایــن محصــوالت در ایــن کشــورها اســت کــه بــا توجیــه اعطــای 
ــر  ــود. ]4[ اگ ــری می ش ــده پیگی ــه مصرف کنن ــاب ب ــق انتخ ح
ــک  ــد در ت ــرف برس ــه مص ــد ب ــه می خواه ــی ک ــول نهای محص
ــواد  ــا م ــد ی ــی باش ــول طبیع ــابه محص ــذی مش ــواد مغ ــک م ت

ــد  ــه بای ــود ک ــرده می ش ــام ب ــبی ن ــی نامناس ــم غذای ــق رژی مصادی
ــف  ــه متوق ــه محصــوالت تراریخت ــی ب ــن انتقادات ــود. چنی اصــالح ش
نمی شــود و تمــام غــذای صنعتــی بــه معنــای عــام را در بــر 
ــّم  ــداق ات ــوان مص ــه عن ــا ب ــوالً از تراریخته ه ــه معم ــرد، گرچ می گی
صنعتــی شــدن غــذای انســان نــام بــرده می شــود. متخصــص برنامــه، 

ــد: ــاره می کنن ــئله اش ــن مس ــه ای ــه ب ــی در ادام ــی کرم ــر عل دکت
بعضی هــا بــه مــن می گوینــد: دکتــر شــما خیلــی بزرگنمایــی 
ــن  ــه همی ــم ب ــن می گوی ــوال. م ــرده ای هی ــه را ک ــی و تراریخت می کن

ــاد دارم...  ــن انتق ــم م ــادی ه ــوالت ع محص
ــه  ــان ب ــبک زندگیم ــون س ــد؟ چ ــده ان ــاد ش ــا زی ــرا بیماری ه . . .چ
ــۀ  ــه... هم ــد تغذی ــک در بع ــد : ی ــار بع ــت در چه ــه اس ــم ریخت ه
غذاهایمــان صنعتــی شــده اســت... دوم اســترس و اضطــراب... ســوم 

ــوده اســت...  ــان آل ــد آبم ــش تحــرک... و بع کاه
چنیــن مخالفت هایــی را اصطالحــاً مخالفت هــای معطــوف بــه ســبک 
زندگــی نــام نهــاده ایــم. نکتــه ای کــه در بررســی ایــن نــوع از نقدهــا 
ــض در حساسیت هاســت.  ــز از تبعی ــزوم پرهی ــت اســت ل ــز اهمی حائ
مصــرف محصــوالت تراریخــت شــاید یکــی از مصادیــق تغییــر رژیــم 
ــا تنهــا مصــداق آن نیســت.  غذایــی و صنعتــی شــدن غــذا باشــد ام
تغییــر ســبک زندگــی، از مولفه هــای گوناگــون فرهنگــی، اجتماعــی و 
اقتصــادی تشــکیل شــده و مصــرف محصــوالت تراریخــت شــاید تنهــا 
یکــی از ایــن مولفه هــا باشــد. الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جــا صــدق 
ــذای  ــالم تر از غ ــا ناس ــی لزوم ــذای صنعت ــه غ ــزاره ک ــن گ ــی ای علم
ســنتی اســت؛ مطــرح نیســت و تنهــا مصــرف غــذای تراریختــه، فقــط 

ــودن ناصحیــح شــمرده می شــود. ــه خاطــر صنعتــی ب ب
زیست گرایی و شیمی هراسی  -1-1

زیســت گرایی ) biophilia( احســاس ارتبــاط عمیــق بــا جهــان زنــده 
اســت کــه از آن بــه »ضــرورت پیونــد بــا دیگــر شــکل های زندگــی« 
تعبیــر شــده اســت. ایــن احســاس یــک احســاس ناخــودآگاه و الزم 
بــرای پیونــد بــه جهــان و زندگــی در طبیعــت شــمرده شــده اســت 
 )chemophobia ( ــام شیمی هراســی ــه ن ــا شــکل افراطــی آن ب ام
ــاده ای  ــوان م ــه عن ــی ب ــاده مصنوع ــر م ــی ه ــت از تلق ــارت اس عب
ــه  ــواد شــیمیایی ب ــدگاه م ــن دی ــی. در ای ــاده طبیع ــر از م خطرناک ت
دو دســته مــواد طبیعــی و مــواد مصنوعــی تقســیم می شــوند و مــواد 

مصنوعــی همــواره غیــر قابــل اعتمادترنــد. 
 مطالعــات زیــادی ایــن احســاس روانــی در 
ــد  ــات کرده ان ــرده و اثب ــی ک ــر را بررس بش
ــی خوراکی هــای  ــواد و حت بســیاری از م
مــواد  تــک  تــک  لحــاظ  از  مصنوعــی 
تفــاوت  دهنــده  تشــکیل  شــیمیایی 
ناچیــزی بــا نمونه هــای طبیعــی خــود 
ــی  ــای طبیع ــی در نمونه ه ــد.   ]2[ حت دارن
ممکــن اســت میــزان بعضــی مــواد ســمی 
ــدار  ــوالً در آن مق ــه معم ــد ک ــر باش زیاد ت
ایجــاد  مشــکلی  مصرف کننــده  بــرای 
نمی کنــد. امــا وجــود همیــن مقــدار از آن 
ســم در یــک محصــول مصنوعــی، شــرکت 
ســازنده را مجبــور مــی کنــد کــه آن مــاده 
را حــذف کنــد. مثــال معــروف ایــن مســئله 
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مغــذی در دوز ســمی یــا آلــرژی زا نداشــته باشــد، آگاهــی از روش 
ــه  ــن ک ــد داشــت. ضمــن ای ــی نخواه ــن محصــول اهمیت ــد ای تولی
اســتدالل اعطــای حــق انتخــاب بــه مصرف کننــده، در ضمــن 
ــر محصــول  ــر تراریخــت ب ــت محصــول غی ــرض مزی خــود دارای ف

تراریخــت اســت. 
سنت گرایی در برداشت از سبک زندگی سالم  -2-1

ســنت گرایی عرفــی یــا فرهنگــی، نوعــی نوســتالژی بازگشــت 
ــدرن  ــر مناســبات م ــه مناســبات ســنتی را ب ــه گذشــته اســت ک ب
ترجیــح می دهــد و در صــورت در هــم آمیختــن بــا خاطــرات 
ــتی  ــن برداش ــد.]5[ چنی ــری می یاب ــروز قوی ت ــور و ب ــی ظه کودک
بــه ویــژه در برخــورد بــا محصــوالت تراریخــت بــه عنــوان یکــی از 
ــن برداشــت از  ــه چشــم می خــورد. ای ــه بیشــتر ب ــق مدرنیت مصادی
ــت  ــبی اس ــزی و نس ــه غری ــد، ک ــری و چارچوب من ــه نظ ــنت، ن س
ــواده متغیــر  ــا ســبک زندگــی ســنتی هــر قــوم و خان و متناســب ب
اســت. امــا ســنت گرایی بــه مثابــه یک جریــان فکــری شناســنامه دار 
در حــوزۀ معرفــت و فلســفه، عبــارت اســت از قیــام در برابــر مدرنیته 
و بازگشــت بــه ســنت اقــوام بــه مثابــه تجلــی گاه معرفــت قدســی و 
وحــی الهــی. در ایــن دیــدگاه ســبک زندگــی منطبــق بــا معنویــت 

ــود.]6[ ــت می ش ــوام یاف ــنت اق ــا در س تنه
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــا فرهنگ ــی ی ــنت گرایی عرف ــی س ــی عقالن  نف
ــر  ــا تأثی ــت. ام ــی اس ــودن آن بدیه ــبی ب ــودن و نس ــد نب نظام من
ــن و  ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــذا ب ــاب غ ــر انتخ ــه ب ــی ک روان
چشم پوشــیدنی  می گــذارد  زندگــی  ســبک  مظاهــر  عام تریــن 
نیســت. حتمــاً نمونه هــای فراوانــی از ایــن نــوع انتخاب هــا در 
ــد: لبنیــات محلــی، میوه هــای قدیمــی کــه  اطرافیــان خــود دیده ای
ظاهــر خوبــی ندارنــد امــا خوش طعم ترنــد، بــوی نــان داغ تنورهــای 
ــن خاطــرات و  ــی و... ای ــزه دلچســب تر آن، چــای ذغال هیزمــی و م
ــا برداشــت از ســالمت و شــادابی قدیمی هــا در هــم  نوســتالژی ها ب
می آمیزنــد و ایــن محصــوالت را ســالم تر از محصــوالت غذایــی 

ــد.  ــوه مــی دهن مــدرن جل

نقــد بنیان هــای ســنت گرایی فکــری و فلســفی در ایــن مقــال 
ــنت  ــم س ــرآن کری ــه ق ــت ک ــر داش ــد در نظ ــا بای ــد. ام نمی گنج
ــس ســبک  ــد1 . پ ــر نمی دان ــاً معتب ــه ارث رســیده را لزوم ــی ب عرف
زندگــی ســنتی لزومــاً متناظــر بــا ســبک زندگــی معنــوی و قدســی 

نمی توانــد باشــد.
مســائل اخالقــی دســتورزی ژنتیکــی و حــق   -3-1

زنــده گونه هــای  مالکیــت 
ــدازه  ــه ان ــابقه ای ب ــی س ــه دســت ورزی ژنتیک ــی ب ــای اخالق نقد ه
ــور  ــه ط ــا ب ــن دیدگاه ه ــک دارد. ای ــی ژنتی ــم مهندس ــابقۀ عل س
ــد: جهــان طبیعــت  ــی دســت می یازن ــه چنیــن گزاره های خالصــه ب
بــه ایــن دلیــل کــه از حکمــت خــدا سرچشــمه گرفتــه نظام احســن 
ــی  ــا مهندس ــد ب ــه بخواه ــدارد ک ــی ن ــت و خلل ــر اس ــق و تدبی خل
ژنتیــک رفــع شــود. مهندســی ژنتیــک، بــه ویــژه در مــورد انســان، 
ــرای انســان، و  ــد ب ــردن در ویژگی هایــی اســت کــه خداون دســت ب
ــر در  ــته و تغیی ــرر داش ــت، مق ــرای طبیع ــیع تری ب ــاس وس در مقی
ــر  ــی اســت. در صــورت تغیی ــر اله ــت در تقدی ــدول از و دخال آن ع
ــود  ــاد می ش ــر ایج ــت آن تغیی ــده، در ماهی ــود زن ــک موج ــوم ی ژن
ــی نیســت و انســان  ــر موجــود قبل ــده دیگ و آن گاه آن موجــود زن
ــود  ــرده و موج ــازی ک ــت ب ــدا را در خلق ــش خ ــل نق ــن عم ــا ای ب
ــن  ــه ای ــخگویی ب ــق و پاس ــرح دقی ــت و... ش ــده اس ــدی آفری جدی
مباحــث بــه علــم وســیع اخــالق زیســت شناســی مربــوط می شــود 
و از حوصلــه ایــن مقالــه خــارج اســت. امــا همــان گونــه کــه ذکــر 
شــد بــرای صاحبــان مســلمان فّنــاوری، نظــر مراجــع عظــام تقلیــد 
در کاربــرد آن حجــت اســت. رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در ایــن 
ــه  ــوزاد انســان ب ــر ژنتیکــی ن ــوارد مشــابه از قبیــل تغیی ــورد و م م
شــرط نداشــتن مفســده، منعــی نمی بیننــد2 . همچنیــن پاســخ های 
ــت انســان در  ــه شــبهات دخال مبســوطی توســط علمــای شــیعه ب

آیۀ 170 سورۀ بقره و تعبیرات مشابه در آیات دیگر قرآن کریم 1ن. ب: 

2 http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=2894020# 2  ن.ب:
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  هــای مبســوطی توســط علمــای شــیعه بــه شــبهات دخالت انســان 
در خلقت داده شــده اســت.1  

ایــن دیدگاه هــا  مشــکل کلیــدی منطقــی و فلســفی کــه در 
ــه  ــدا و اراده وی ب ــتن خ ــد فروکاس ــر می رس ــه نظ ــود دارد ب وج
ــن  ــود متضم ــه خ ــد ک ــی باش ــواد طبیع ــن م ــای بی برهمکنش ه
ــا  ــن دیدگاه ه ــع در ای ــت. در واق ــگاری اس ــاده ان ــدا- م ــی خ نوع
نوعــی احتــرام و پرســتش طبیعــت مشــاهده می شــود نــه احتــرام و 
پرســتش خــدا ]7[ کــه در ادیــان ابراهیمــی بــر آن تأکیــدی نشــده 
ــه  ــت، ن ــدا اس ــی گاه خ ــت تجل ــان طبیع ــن ادی ــرا در ای ــت. زی اس
عرصــه مقــدس حضــور خــدا. همچنیــن شــبهه تغییــر در طبیعــت 
ــرای تمــام  ــد ب ــه نظــام احســن منبعــث از حکمــت خداون ــه مثاب ب
ــب  ــای نوترکی ــاوری دن ــه فّن ــود دارد و منحصــر ب ــا وج تکنولوژی ه

نیســت. 
حــق مالکیــت دنــای نوترکیــب بــه عنــوان عنصــری ضــروری بــرای 
ــادی  ــی زی ــای اخالق ــوالت تراریخــت، نگرانی ه ــازی محص تجاری س
ــن  ــه ای ــد ک ــا می کنن ــی ادع ــان تراریختگ ــه اســت. مدافع برانگیخت
ــداد ناممکــن بی ســابقۀ در طبیعــت نیســت و در  ــاوری یــک روی فّن
فراینــد تکامــل گیاهــان بارهــا اتفــاق افتــاده اســت و محصــول نهایی 
ــا ایــن اســتدالل  ــدارد. ب ــا محصــول طبیعــی هیــچ تفاوتــی ن نیــز ب
منطقــاً بایــد قوانیــن حــق مالکیــت دنــای نوترکیــب، هماننــد قوانین 
ــن  ــه چنی ــن ک ــا ای ــده شــمرده شــود، ب ــت موجــود زن حــق مالکی
ــاه  ــت گی ــت حــق مالکی ــن ثب ــی در قوانی ــه مالحظات نیســت. گرچ
تراریخــت پیشــنهاد شــده اســت ماننــد لــزوم منحصــر بــودن ثبــت 
ــاع  ــب و ارج ــای نوترکی ــرد دن ــه ف ــر ب ــتفاده منحص ــه اس ــت ب پتن
ــه  ــر ب ــوع منج ــه در مجم ــر به طوری ک ــای دیگ ــه پتنت ه ــدادن ب ن

ثبــت یــک توالــی طبیعــی شــود ]8[
4- اقتصادی

ــورد  ــتاوردهای آن، م ــازی دس ــض تجاری س ــه مح ــاوری، ب ــر فّن ه
ــه  ــزوم روی آوردن ب ــود. تشــکیک در ل ــع می ش ــد اقتصــادی واق نق
ایــن فّنــاوری در رفــع مشــکالت بومــی هــر منطقــه، نقــد ســاز و کار 
تجاری ســازی فّناوری هــا و ماحصــل تحقیقــات پژوهشــگران، مســائل 
ــادات  ــن انتق ــول و...از مهم تری ــوی محص ــت معن ــه مالکی ــوط ب مرب
اقتصــادی معمــول از هــر فّنــاوری اســت. 21 ســال از تجاری ســازی 
محصــوالت حاصــل از فّنــاوری تولیــد گیاهــان تراریختــه در جهــان 
فراوانــی در  اقتصــادی  بررســی های  ایــن مــدت  می گــذرد. در 
مناطــق زیرکشــت ایــن گیاهــان از ســطح عوایــد کشــاورزان 
ــاد  ــاوری در ایج ــن فّن ــی ای ــطح توانای ــا س ــه ت ــه کار گرفت تراریخت
پیشــرفت در کشــاورزی یــک منطقــه صــورت گرفتــه اســت. تجربــه 
کشــورهایی کــه بــه کشــت محصــوالت تراریختــه در مقیــاس وســیع 
روی آورده انــد، بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات بومــی همــان منطقــه 
ــتگذاران  ــری سیاس ــرای تصمیم گی ــع ب ــن مناب ــد از مهم تری می توان

کشــاورزی کشــور باشــد. 
 در بررســی ایــن نقدهــا، مهم تریــن مســئله در نظــر داشــتن مســائل 
داخلــی و مشــکالتی اســت کــه کشــاورزی ایــران بــا آنهــا دســت و 
ــی  ــور بوم ــاز مح ــگاه نی ــه ن ــدازه ک ــان ان ــد. هم ــرم می کن ــه ن پنج
1( http://yon.ir/IiRDF 

و گفتگو با آیت اهلل معرفت درباره شبیه سازی ، منتشر شده در نشریه فقه سال دوازدهم ، شماره چهل و ششم 

 

حقیقتــاً بایــد بــر تولیدکننــدگان ایــن محصــوالت غالب 
ــا راه حــل ســاده تر  ــرای حــل مســئله ای ب ــا ب باشــد ت

و کــم هزینه تــر، بــه ایــن فّنــاوری روی نیاورنــد، همــان 
ــد  ــد در نقد هــا مســائل خــاص کشــور را دی ــدازه هــم بای ان

ــج در کشــورهای دیگــر و  و صــرف ترجمــه نقدهــای اقتصــادی رای
ترویــج آنهــا، نبایــد در دســتور کار منتقدیــن باشــد. 

4-1- نقد های معطوف به فرایند جهانی شدن
ــی  ــهور جهان ــاد مش ــردم نه ــازمان های م ــای س ــیاری از نقده بس
ــه  ــاورزی ب ــدن کش ــی ش ــد جهان ــع نق ــاوری، در واق ــن فّن ــه ای ب
ــن  ــرمایه داری نوی ــات س ــی از ملزوم ــوان یک ــه عن ــی و ب ــور کل ط
ــده  ــد ش ــت تولی ــای تراریخ ــت بذره ــا از کش ــن نقده ــت. در ای اس
توســط شــرکت های چندملیتــی در کشــورهای مختلــف و بــه 
ــن مصــداق  ــوان مهم تری ــه عن ــژه کشــورهای در حــال توســعۀ ب وی
جهانی ســازی مخــرب یــاد می شــود. همگون ســازی نهاده هــا و 
ــه جــای در نظــر  الگوهــای کشــت در شــرایط طبیعــی گوناگــون ب
گرفتــن مســائل واقعــی و مالحظــات بومــی بــه هــدف فروش بیشــتر 
ــیب های  ــدا از آس ــی، ج ــرکت های چندملیت ــه ش ــول فناوران محص
ــا  ــاوری ی ــده فّن ــه وارد کنن ــورهایی ک ــرای کش ــتی، ب ــط زیس محی
محصــوالت آن هســتند، وابســتگی اقتصــادی و غذایــی بــه ارمغــان 
آورده اســت. برطــرف کــردن نیازهــای بــازار جهانــی کشــاورزی بــا 
ــز  ــی ج ــاورزان بوم ــرای کش ــی، ب ــتانداردهای جهان ــا و اس فراینده
ــد  ــرکت های چن ــت . ورود ش ــته اس ــی نداش ــتر، حاصل ــر بیش فق
ملیتــی کــه بــه دالیــل عمــده سیاســی و فرهنگــی در میــان مــردم 
ــن  ــی در ای ــتند، اعتراضات ــور هس ــعۀ منف ــال توس ــورهای در ح کش

ــه اســت .  ــر انگیخت کشــورها ب
از محصــوالت  نقدهــا  ایــن  اســت،  کــه مشــخص  همان طــور 
تراریختــه بــه عنــوان مثالــی از جهانــی شــدن، کشــاورزی صنعتــی 
ناپایــدار، تحمیــل نیازهــای بــازار جهانــی بــا اســتانداردهای جهانــی 
بــه کشــاورزان کشــورهای درحــال توســعۀ و...یــاد می کننــد. بعیــد 
نیســت چنیــن اتفاقاتــی بــا پیوســتن کشــور مــا بــه باشــگاه مصــرف 
کننــدگان بــذر شــرکت های چندملیتــی و تولیدکننــدگان ایــن 
ــاس  ــی، در مقی ــاس جهان ــه در مقی ــی ن ــد. حت ــوالت رخ ده محص
ــک  ــدار کم ــاورزی پای ــه کش ــت ب ــازی کش ــز یکدست س ــی نی مل
ــادی  ــد اقتص ــد، نق ــن نق ــه ای ــم ک ــه داری ــاز توج ــا ب ــد. ام نمی کن
ایــن فّنــاوری بــه طــور خــاص نیســت و تمــام بذرهایــی کــه چنیــن 
ــع  ــد واق ــن نق ــدف ای ــد ه ــد می توانن ــه می کنن ــرکت هایی عرض ش
ــل  ــه مح ــت ک ــذور نیس ــن ب ــودن ای ــت ب ــع تراریخ ــوند. در واق ش
نقــد اســت. کلیــدواژه تراریخــت تنهــا نقــش کلیــدواژه تأثیرگــذار و 

ــا کــرده اســت. ــرای مخاطــب را ایف ملمــوس ب
4-2- نقدهای معطوف به مالکیت معنوی بذرها و عقیم سازی 

محصــوالت  تجاری ســازی  ســریع  رشــد  دالیــل  مهم تریــن  از 
تراریخــت، حــق مالکیــت معنــوی شــرکت های ســازنده ایــن بذرهــا 
]8[ بــوده اســت. حقــی کــه معمــوالً در قالــب فّنــاوری موســوم بــه 
ــبب  ــاوی س ــن فن ــود.  ای ــال می ش ــر )terminator( اعم ــان ب پای
ــود]9[.  ــی ش ــت م ــاه تراریخ ــط گی ــم توس ــای عقی ــد بذره تولی
همچنیــن روش هــای دیگــری نیــز بــه ایــن منظــور پیشــنهاد شــده 
و اســتفاده مــی شــود. از جملــه ایــن روش هــا، منــوط کــردن تولیــد 
دانــه توســط گیــاه تراریختــه بــه اســتفاده از یــک مــاده شــیمیایی 
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خــاص اســت کــه توســط شــرکت تولیــد بــذر فروختــه 
می شــود. روش دیگــر ممانعــت از بیــان شــدن ژن هــای 

خارجــی در زاده هــا اســت . 
نگرانی هایــی دربــارۀ پتنــت کــردن روش هــای تولیــد 
بذرهــای محصــوالت غذایــی اساســی یــا خــود ایــن بذرهــا 
ــورهای  ــی کش ــت غذای ــد امنی ــوان تهدی ــه عن ــرکت ها ب ــط ش توس
ــام ژرم  ــه تم ــذور وجــود دارد]10[. دسترســی ب ــن ب ــده ای وارد کنن
ــم  ــه ژرم پالس ــی و چ ــم وحش ــه ژرم پالس ــود ) چ ــم موج پالس
اصــالح شــده( بــرای کشــاورزان و اصــالح کننده هــای خــرد 
ــن حــق  ــان ای ــی می ــا تعادل ــد وجــود داشــته باشــد، ام ــات بای نبات
ــرای  ــه جهــت تشــویق ب و مالکیــت معنــوی شــرکت های پیشــرو ب
توســعۀ فّنــاوری بایــد رعایــت شــود. همچنیــن هنگامــی کــه پــای 
ــان  ــه می ــد نهاده هــای کشــاورزی ب ــی تولی کمپانی هــای بیــن الملل
ــن  ــه همی ــود. ب ــه نمی ش ــر گرفت ــق در نظ ــن ح ــاً ای ــد، غالب می آی
دلیــل تدابیــری در جهــت ســهل گیری قوانیــن مالکیــت معنــوی در 

ــت]8[  ــده اس ــنهاد ش ــر پیش ــعۀ و فقی ــال توس ــورهای در ح کش
ــه می شــود  ــی گفت ــه روش های ــه کلی ــع ب ــر درواق ــان ب ــاوری پای فن
کــه بتــوان بــه وســیله آنهــا بذرهایــی تولیــد کــرد کــه قابــل کشــت 
باشــند امــا گیاهــان حاصــل از آنهــا دانه هــای عقیــم تولیــد کننــد 
یــا ویژگی هایــی کــه بــا یــک روش تکنولوژیــک بــه گیــاه القــا شــده 
بــه نســل های بعــد و نتــاج حاصــل از گیــاه منتقــل نشــود. در ایــن 
صــورت ســلول تخمــی کــه از آمیــزش ایــن گیــاه بــا ســایر گیاهــان 
ــدارد و  ــت کشــت مجــدد ن ــا خودگشــنی حاصــل می شــود، قابلی ی
کشــاورز مجبــور اســت بــرای هــر بــار کشــت، از همــان بــذر تهیــه 
کنــد. همچنیــن بــه دلیــل ایــن کــه امــکان آمیــزش ایــن گیــاه بــا 
ــادر  ــاورز ق ــدارد، کش ــود ن ــتفاده از زادگان وج ــی و اس ــام محل ارق
نیســت ارقــام محبــوب محلــی بــا ویژگی هــای توســعۀ داده شــده از 
طریــق فّنــاوری دنــای نوترکیــب را بــه دســت آورد. از ســوی دیگــر 
ــذر  ــده ب ــت ورزی ش ــای دس ــظ ویژگی ه ــث حف ــاوری باع ــن فّن ای
ــا  ــن ویژگی ه ــال ای ــکان انتق ــر ام ــه دیگ ــه ای ک ــه گون ــود، ب می ش
ــوع  ــر در تن ــه تغیی ــوط ب ــه نســل بعــد نیســت و نگرانی هــای مرب ب
ــاه را برطــرف  ــارور کــردن هم خانواده هــای وحشــی گی ژنتیکــی و ب

می کنــد. 
ــه از  ــت ک ــه اس ــوی دولب ــک چاق ــر ی ــاوری پایان ب ــه فّن در نتیج
یــک ســو نگرانی هــای زیســت محیطــی را کاهــش داده و از ســوی 
ــد  ــه بای ــت. البت ــرده اس ــزون ک ــادی را اف ــای اقتص ــر نگرانی ه دیگ
توجــه داشــت کــه طبــق بنــد »د« مــاده 4 فصــل اول قانــون ثبــت 
اختراعات،طرح هــای صنعتــی و عالیــم تجــاری کشــور مصــوب 
ســال 1386، منابــع ژنتیکــی کشــور از جملــه منابــع دســت ورزی 
شــده از حمایــت ســلبی ایــن قانــون برخوردارنــد ]10[ و اســتفاده از 

ــی نیســت.  ــران قانون ــن منظــور در ای ــه ای ــر ب ــاوری پایان ب فّن

ــن  ــری ای ــه کار گی ــزوم ب ــه ل ــوف ب ــای معط  -3-4 نقده
ــور ــاوری در کش فّن

اســتفاده از فّنــاوری مهندســی ژنتیــک در تأمیــن پایدار غذای ســالم 
ــا توجــه  ــی ب ــه رشــد جهان ــرای جمعیــت رو ب ــی( ب ) امنیــت غذای
ــازمان های  ــل س ــن دلی ــاک و آب، مهم تری ــت محــدود خ ــه ظرفی ب
جهانــی بــرای ترویــج و گســترش ایــن فّنــاوری شــمرده شــده اســت. 
ادعــا شــده اســت کــه پــس از انقــالب در کشــاورزی در قــرن بیســتم 

ــا و  ــد کوده ــا تولی ــان ب ــرای گیاه ــوا ب ــروژن ه ــت نیت ــا تثبی ــه ب ک
بــا ماشــین آالت مکانیکــی صــورت  مکانیزاســیون کشــاورزی 
گرفــت، در قــرن بیســت و یکــم می تــوان بــه توانمنــدی بی نهایــت 
ــذای  ــن غ ــرای تأمی ــی ب ــان خوراک ــک گیاه ــی ژنتی ــم مهندس عل
ــای  ــن گزارش ه ــرد ]11، 12[. همچنی ــه ک ــان تکی ــت جه جمعی
ــاد  ــه در ایج ــذور تراریخت ــرد ب ــق کارب ــای موف ــی از تجربه ه فراوان
ــت  ــر مثب تحــول در کشــاورزی کشــورهای در حــال توســعۀ و تأثی
ــت  ــی یاف ــات علم ــع اطالع ــه در مناب ــعۀ یافت ــورهای توس در کش
ــی  ــائل بوم ــش مس ــات، نق ــن مطالع ــام ای ــود]15-13[ در تم می ش
ــی،  ــورد بررس ــور م ــاورزی کش ــاخت های کش ــد زیرس ــر مانن دیگ
توانایــی کشــور مــورد بررســی در کنتــرل آفــات پیــش از اســتفاده 
ــاوری، ســطح آگاهی هــای کشــاورزان از کشــاورزی علمــی و... از فّن

ــن  ــر ای ــاًل تأثی ــت، مث ــوده اس ــر ب ــیار مؤث ــور بس ــج آن کش در نتای
ــی کمــی در مدیریــت  ــاوری در کشــوری ماننــد هنــد کــه توانای فّن
آفــات داشــته اســت نســبت بــه اســترالیا کــه پیــش از کشــت بــذور 
تراریختــه آفــات را بهتــر مدیریــت می کــرده اســت تــا %50 بیشــتر 
بــوده اســت ]16[. امــا در مجمــوع می تــوان تأثیــر مثبــت اقتصــادی 
ــد کشــاورزان  ــم در ســطح درام ــاوری ه ــن فّن ــری ای ــه کارگی ــا ب ب
ــه  ــور را نتیج ــک کش ــدار ی ــاورزی پای ــطح کش ــم در س ــرد و ه خ
گرفــت، بــه گونــه ای کــه کشــت محصــوالت تراریختــه در مجمــوع 
6/21 % رشــد تولیــد محصــول و 2/68 % افزایــش درامــد کشــاورز را 
ــا کشــت محصــوالت غیــر تراریختــه  در تمــام جهــان در مقایســه ب

ــه وجــود آورده اســت ]17[ . ب
ــان  ــران بی ــا در ای ــت تراریخته ه ــد کش ــه در نق ــئله ای ک ــا مس ام
می شــود ایــن اســت کــه ظرفیت هــای دیگــر کشــاورزی علمــی بــه 
جــز محصــوالت تراریختــه هنــوز در کشــور مــا پیاده ســازی نشــده و 
تراریخته هــا از اولویــت برخــوردار نیســتند. بــا توجه به دســتاوردهای 
بعضــی کشــاورزان بــدون اســتفاده از بذرهــای تراریختــه در افزایــش 
محصــول در واحــد ســطح ، سیاســتگذاری کشــاورزی کشــور بایــد 
بــه ســمت روش هــای دیگــر کشــاورزی علمــی بــرود و بــرای تأمیــن 
ــه نیســت .  ــه کشــت محصــوالت تراریخت ــازی ب ــی نی ــت غذای امنی
بدیهــی اســت فّنــاوری دنــای نوترکیــب تنهــا یکــی از ظرفیت هــای 
موجــود در تحــول کشــاورزی ایــران اســت و نــه تنهــا راه. هماننــد 
قوانیــن تشــویق کننده کشــت بذرهــای تراریختــه در کشــور، چنیــن 
قوانینــی بایــد بــرای کشــاورزانی کــه بــا روش هــای غیــر از مهندســی 
ــه افزایــش محصــول می شــوند نیــز اعمــال شــود.  ژنتیــک موفــق ب
ضمــن ایــن کــه ایــن ظرفیــت عظیــم، نبایــد بــه کلــی از برنامه هــای 
توســعۀ کشــاورزی ایــران حــذف گــردد. همچنیــن بــه نظــر می رســد 
ایــن اســتدالل طرفــداران کشــت تجــاری محصــوالت تراریختــه کــه 
ــن  ــه ای ــل ب ــد داخ ــای تولی ــازی بذره ــد: »تجاری س ــان می کن بی
دلیــل کــه کشــور روی بیوتکنولــوژی بــه طــور کلــی ســرمایه گذاری 
ــرای پیشــرفت در  ــرورش داده اســت و ب ــروی انســانی پ ــرده و نی ک
ایــن فّنــاوری و ایجــاد تحــرک در جامعــه دانشــمندان بیوتکنولــوژی 
نیــاز بــه تجاری ســازی  بذرهــای تراریختــه و ایجــاد بــازار در کشــور 
ــروی  ــن و نی ــود متخصصی ــد. وج ــی نباش ــدان منطق ــم«  چن داری
انســانی زیــاد در یــک حــوزۀ فّنــاوری کــه ممکــن اســت نیــاز فعلــی 
ــن تشــویق کننده  ــم قوانی ــر تنظی ــی ب ــد، دلیل اقتصــاد کشــور نباش

ــد باشــد. ــاوری نمی توان ــرای اســتفاده از آن فّن ب
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5- سیاسی و ساختاری
ــد  ــتناد می کنن ــی اس ــه گزاره های ــاختاری ب ــی و س ــای سیاس نقده
کــه مربــوط بــه صاحبــان فّنــاوری و نــه خــود فّنــاوری اســت. در ایــن 
نقدهــا، فســادهای صــورت گرفتــه در بررســی های ایمنــی زیســتی، از 

تجاری ســازی  ابتــدای 
گســترده  کشــت  و 
بــه  محصــوالت  ایــن 
امریــکا،  در  ویــژه 
شــرکت های  نقــش 
تولیــد  چندملیتــی 
پیشــرانه های  و  بــذر 
منفعــت  اقتصــادی 
پیشــرفت  در  طلبانــه 
ــن  ــای ای ــریع بازاره س
و  جهــان  در  فّنــاوری 
چنیــن  مشــابه  نیــز 
بــرای  فســادهایی 
کشــت  تحمیــل 
در  محصــوالت  ایــن 
توجــه  مــورد  ایــران 
می گیرنــد.  قــرار 
بیــان  نگاه هــا  ایــن 
کــه  می کننــد 
وابســتگی بــه کشــت 
محصــوالت  ایــن 
یــک مســیر از پیــش 
ــی  ــده جهان ــن ش تعیی
اختیــار  در  بــرای 
کشــاورزی  گرفتــن 
شــرکت های  توســط 
یــا  چندملیتــی 

ــت  ــرد کش ــای پیش ب ــت و روش ه ــی اس ــزان جهان ــاً برنامه ری احیان
تراریخته هــا در کشــورهای گوناگــون، گــواه ایــن معناســت. همچنیــن 

طــرق  بــا  مخالــف  دیدگاه هــای  ســرکوب  ادعــای 

مختلــف و تبلیــغ بــرای احســاس نیازمنــدی کشــورها بــه ایــن بذرهــا 
ــته از  ــن دس ــی ، در ای ــای بوم ــه ه ــا و واریت ــت از روش ه و ممانع
انتقــادات قــرار مــی گیــرد. همچنیــن نــگاه هــای پدافندی مربــوط به 
امنیــت غذایــی، تصمیــم 
ــازی بیگانگان از درون  س
صهیونیســت  و  کشــور 
بــودن و در نتیجــه آن 
مروجیــن  افســادطلبی 
و صاحبــان فنــاوری در 
ــن  ــان، در ای ــطح جه س
دســته از انتقــادات قــرار 

ــرد.  ــی گی م
ک  ا شــتر ا -1 -5
افــراد در نهادهــای 
امریــکا  نظارتــی 
هــای  شــرکت  و 

ی ژ بیوتکنولــو
 Michael .R.
ــک حقوقدان  Taylor ی
ــه از ــت ک ــی اس امریکای

بــه   2000 تــا   1996
عنــوان معــاون سیاســت 
شــرکت  در  عمومــی 

مشــغول مونســانتو 

در  مشــترک  تصویر3:افــراد 
دولــت آمریــکا و شــرکت هــای 

ــور ــن کش ــوژی ای بیوتکنول
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ــال  ــن از س ــش از ای ــت. وی پی ــوده اس ــت ب ــه فعالی ب
1991 تــا 1994 در FDA ســمت جانشــین ارشــد 
سیاســتگذاری را داشــته اســت. گفتــه مــی شــود نقــش 
وی در تنظیــم قوانیــن ســهل گیرانــه FDA نســبت به شــیر 
ــه ) BGH( و  ــش یافت ــون رشــد افزای ــا هورم ــه ب ــای تراریخت گاوه
ــا  ــانتو ب ــد مونس ــه تولی ــی تراریخت ــوالت زراع ــه محص ــبت ب نس
همــکاری و اصــرار ایــن فــرد بــه وقــوع پیوســته اســت ]18[. قابــل 
ذکــر اســت کــه قوانیــن و پروتــکل هــای FDA امریــکا بــرای تأییــد 
محصــوالت تراریختــه ، بســیار ســهل گیرانــه تــر از قوانیــن موجــود 
در کشــورهای اروپایــی اســت و ایــن کشــور، بــرای توســعه تجــارت 
ایــن محصــوالت ، بــا ابزارهــای تصمیــم ســازی کــه در اختیــار دارد، 
بــه تصویــب قوانیــن ســهل گیرانــه در کشــورهای دیگــر نیــز کمــک 
کــرده اســت. ]19[ مشــابه ایــن فــرد ، در امریــکا افــراد دیگــری در 
ــع  ــه نف ــی ب ــن نظارت ــن قوانی ــرای تدوی ــی ب ــه تبان ــام ب مظــان اته

شــرکت هــای تولیــد بــذور تراریختــه هســتند ) تصویــر 3(. 
بــا ایــن کــه در کشــور مــا ســاختارهایی بــرای ورود ســرمایه داران 
بخــش خصوصــی بــه ایــن تجــارت ایجــاد نشــده، امــا ذی نفــع بودن 
ــا و پزوهشــکده  ــن محصــوالت در نهاده ــد ای ــراد در تولی بعضــی اف
هــای دولتــی و نیمــه دولتــی قابــل چشــم پوشــی نیســت. روابــط 
ایــن افــراد بــا سیاســتگذاران و نهادهــای نظارتــی بایــد بــه شــکلی 
اصــالح شــود کــه شــائبه چنیــن فســادهایی در کشــور مــا وجــود 

نداشــته باشــد.
ــرض ورزی آن  ــاوری و غ ــان فن ــک صاحب ــابقه تاری 5-2-  س

ــه قصــد انحصــار غــذا هــا در ترویــج فنــاوری ب
ــاور  ــتمدار و مش ــینجر، سیاس ــری کس ــه هن ــوب ب ــخن منس از س
امنیــت ملــی امریــکا در دهــه 70 میــالدی، بــه عنــوان خــط مشــی 
ــاالت متحــده در سیاســتگذاری عــذای  ــه و امپریالیســتی اب خصمان
ــد  ــا بتوانی ــد ت ــار بگیری ــت را در اختی ــود: نف ــی ش ــاد م ــان ی جه
دولــت هــا را کنتــرل کنیــد و غــذا را در اختیــار بگیریــد تــا ملــت 
هــا را]20[. ادعــا شــده اســت فنــاوری مهندســی ژنتیــک و کشــت 
ــه  ــل ب ــن دلی ــه ای ــاً ب ــی، اساس ــده ژنتیک ــان دســت ورزی ش گیاه
ــه  ــا حــذف تدریجــی واریت ــا ب ــج مــی شــود ت ــده و تروی وجــود آم
ــذای  ــه، غ ــک منطق ــاورزی ی ــی از کش ــان زراع ــی گیاه ــای بوم ه
ــن  ــت ای ــه تح ــود ک ــی ش ــرکت های ــه ش ــته ب ــور وابس ــردم کش م

ــد.  ــی کنن ــل م ــکا عم ــت کالن امری سیاس
ــر  ــای غی ــروژه ه ــت از پ ــابقه حمای ــه س ــر ک ــه راکفل ــاد خیری  بنی
ــا  ــروژه Eugenics ی اخالقــی در اواســط ســده گذشــته، ماننــد پ
ــی  ــوان حام ــه عن ــه خــود دارد، ب ــژاد انســان را در کارنام اصــالح ن
ــه آمــوزش نیــروی انســانی ، تحقیقــات و  مالــی و جهــت دهنــده ب
تجــاری ســازی ایــن فنــاوری عمــل نمــوده اســت]21[. ادعــا شــده 
ترویــج ایــن فنــاوری بــا چنیــن کارنامــه تیــره و تــاری، نمــی توانــد 

ــه قصــد خیرخواهــی کشــورهای مســتضعف باشــد1 .  ب
الزم بــه ذکــر اســت ، اساســاً ســرمایه گــذاری چنیــن بنیادهایــی بــر 
یــک علــم یــا فنــاوری خــاص ، نشــان دهنــده اهمیــت آن فنــاوری و 
راهبــردی بــودن آن اســت و اتفاقــاً لــزوم دســتیابی بــه آن را بیشــتر 
مــی کنــد و انفعــال کشــور در ایــن مــوارد ، اتفاقــاً باعــث تأثیرپذیری 
ــی خواهــد شــد. همچنیــن  ــه جهان ــه هــای خصمان بیشــتر از برنام
ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه چنیــن بنیادهایــی عــالوه بــر 

1) http://yon.ir/LpqJw

ــج و  ــه تروی ــوزه ب ــن ح ــانی در ای ــروی انس ــت نی ــت از تربی حمای
تربیــت در ســایر علــوم راهبــردی نیــز مــی پردازنــد و ایــن مســئله 
ــی  ــاوری نیســت. حت ــی آن فن ــودن ذات ــاک ب ــده خطرن نشــان دهن
نــام ایــن بنیــاد در لیســت حامیــان بنیادهــای مخالــف محصــوالت 
تراریختــه نیــز دیــده مــی شــود2.  ضمــن ایــن کــه ادعــای مأموریــت 
ــان در  ــداف ایش ــری اه ــه پیگی ــا ب ــن بنیاده ــگان ای ــش آموخت دان
ــود  ــرا خ ــد، زی ــی رس ــر نم ــه نظ ــح ب کشــورهای مســتضعف صحی
امریــکا بــه عنــوان مهــد امپریالیســم قــرن اخیــر، ایــن محصــوالت را 

در مقیــاس تجــاری کشــت مــی کنــد. 
5-3- تــرور شــخصیت علمــی مخالفیــن و جهــت داری 

پژوهــش هــا
ــر  ــی ، خط ــات علم ــع اطالع ــد، در مناب ــر ش ــه ذک ــور ک ــان ط هم
قابــل توجهــی چــه از لحــاظ اقتصــادی و زیســت محیطــی و چــه از 
لحــاظ بهداشــتی کــه بــه طــور مســتقیم بــه محصــوالت تراریختــه 
مرتبــط باشــد، مشــاهده نمــی شــود. امــا بــا جســتجو در شــبکه های 
ــاک  ــگاه هــای اینترنتــی، ادعاهایــی از تأییــد خطرن اجتماعــی و پای
ــای  ــری شــرکت ه ــن محصــوالت در آزمایشــگاه و جلوگی ــودن ای ب
ــذور تراریختــه از انتشــار ایــن یافتــه هــای  ــزرگ تولیــد کننــده ب ب
علمــی بــا البــی گــری و تأثیرگــذاری در اطالعــات علمــی بــه چشــم 
مــی خــورد. از جملــه ایــن ادعاهــا و نخســتین مــورد آن هــا، ادعــای 
ــر منفــی  ــورد اث ــاد پوســتزای )Árpád Pusztai( درم ــر آرپ دکت
ســیب زمینــی تراریختــه بــر دســتگاه گــوارش و ایمنــی َرت ها اســت 
کــه داده هــای اولیــه آن در ژورنــال معتبــر Lancet نیــز منتشــر 
شــد]22[.  ادعــا مــی شــود پــس از ایــن مطالعــه و تبلیغــات رســانه 
ــز  ــر پوســتزای ، وی از مرک ــن محصــوالت توســط دکت ــه ای ای علی
تحقیقــات Rowett اســکاتلند اخــراج شــده اســت. همچنیــن مــی 
تــوان چنیــن ادعاهایــی دربــاره دکتــر Ignacio Chapel از 
 Andresاز روســیه ، دکتــر Irina Ermakova مکزیــک، دکتــر
ــترالیا را  ــر Judi Carman از اس ــن و دکت Carrasco از آرژانتی
در صفحــات اینترنــت یافــت. بعضــی از ایــن افــراد بــه مهــم تریــن 
فعالیــن اجتماعــی علیــه مصــرف و کشــت محصــوالت تراریختــه در 
ــز در کشــور شــاهد  ــا نی ــراً م ــد.3  اخی ــدل شــده ان کشــور خــود ب
چنیــن ادعایــی بــوده ایــم4.  از ایــن ادعاهــا چنیــن برمــی آیــد کــه 
ــوذ  ــا نف ــه ب ــوالت تراریخت ــتی محص ــی زیس ــات ایمن ــب مطالع غال
ــا انجــام شــده و داده  ــت آن ه ــده و گرن ــد کنن ــای تولی شــرکت ه
هــای ناصحبــح یــا ناکامــل دارنــد. همچنیــن از مطالعــات مســتقل 
بــه دلیــل مصلحــت اندیشــی ذی نفعــان و صاحبــان ثــروت و قــدرت 
، ممانعــت بــه عمــل مــی آیــد. بــرای رفــع چنبــن شــائبه هایــی الزم 
اســت در کشــور مــا مطالعــات مســتقل و بــا نظــارت نهادهــای غیــر 

ذی نفــع بــر ایــن محصــوالت انجــام شــود.  

2( صلح سبز یا greanpeace از طریق بنیاد Tides که نام بنیاد راکفلر در لیست حامیانش مشاهده می شود، با راکفلرها 
http://yon.ir/7HzzW و http://yon.ir/q6UQ0 :مرتبط است. ن.ب

  http://yon.ir/ldQdG ن.ب )3
http://yon.ir/m7KCZ  4
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بحث و نتیجه گیری
همــان طــور کــه ذیــل هــر عنــوان بــه شــکل جداگانــه مطــرح شــد 
، بــه نظــر مــی رســد بــرای هــر یــک از نقدهایــی کــه پیرامــون ایــن 
فنــاوری وجــود دارد مــی تــوان راهــکاری در جهــت پاســخگویی یــا 
اصــالح فنــاوری یافــت بــه نحــوی کــه اجماعــی میــان منتقدیــن و 
موافقیــن ایجــاد شــود. امــا ایــن مهــم مســتلزم یــک دســته بنــدی 
منظــم از نقدهــا، بررســی ریشــه هــا و فرامتــن نقدهــا و انتخــاب نوع 
صحیــح اقــدام )پاســخگویی یا اصــالح( اســت. چنین نــگاه چارچوب 
ــه ایــن مســئله ، بایــد هــم در فنــاوران و تولیدکننــدگان  منــدی ب
ــا  و هــم در سیاســتگذاران و برنامــه ریــزان وجــود داشــته باشــد ت
ــد محصــوالت  ــه تولی ــح کشــور ، ب ــا و مصال ــت ه ــر اســاس اولوی ب
فناورانــه مــورد نیــاز کشــاورزی کشــور و اولویــت گــذاری و جهــت 
دهــی بــه پــروژه هــای تحقیقاتــی و تولیــدی اقــدام کننــد. عــالوه 
بــر ایــن مســائل ، بــه دلیــل ناآشــنا بــودن عامــه مــردم بــا ریشــه 
هــای ایــن  مخالفــت هــا و گــزاره هــای دقیــق مخالفیــن ، طــرح 
ــه  ــرد و ب ــاوران و سیاســتگذاران صــورت بگی ــان فن ــد می ــوا بای دع
ــا  ــانه ه ــطح رس ــه س ــم« ب ــی خوری ــه م ــی از آن چ ــه »آگاه بهان
ــن کــه ســاز و کارهــای  و مــردم عــادی کشــیده نشــود. ضمــن ای
نظــارت و مطالبــه محققیــن و صاحــب نظــران ، بایــد پیــش بینــی 

شــده باشــد تــا از فســادهای ممکــن جلوگیــری گــردد.     
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