اقدامات "مافیای تراریخته" در ایران

پروفسور علی کرمی ،متخصص بیوتکنولوژی و فوق تخصص مهندسی ژنتیک درباره اعالم خبر "آغاز کشت
تراریخته در ایران با پنبه" توسط بهراد قره یاضی به عنوان چهره اصلی مدافع کشت و تجارت تراریخته در
ایران ،طی گزارشی که در اختیار باشگاه خبرنگاران تسنیم قرار داد ،نوشت:
کمپانی های تراریخته ساز مرتب ادعا می کنند که یکی از مزایای کشاورزی تراریخته کاهش شدید مصرف
سموم و آفت کش های شیمیایی است! این ادعا در حالی است که کشت گسترده محصوالت تراریخته در ۲۰
سال گذشته ،نتایج نگران کننده ای را نشان می دهد نتایجی که نه تنها ادعای کمپانی های تراریخته ساز را
رد می کند بلکه بر عکس نشان می دهد که هر چه تراریخته ها بیشتر کشت می شوند ،مصرف سموم و آفت
کش ها و سایر مواد شیمیایی مضر افزایش یافته است.
برای اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید مطلب کشت "محصوالت تراریخته" باعث وابستگی دائمی به
سموم شیمایی خاص  +فیلم را بخوانید.
گزارش های مختلفی در این مورد منتشر شده است؛ در یک گزارش که سال گذشته در نیویورک تایمز منتشر
شد ،مقایسه آمریکا و کانادا که به طور گسترده تراریخته کشت می کنند با کشورهای اروپایی که تراریخته

کشت نمی کنند نشان داد در  ۲۰سال گذشته به دلیل مقاوم شدن آفات به تراریخته ها ،استفاده از سموم
شیمیایی نه تنها کاهش پیدا نکرده است که افزایش چشمگیری هم داشته است ؛ به جدول زیر نگاه کنید:

در فرانسه که کشت تراریخته ممنوع است میزان سموم شیمیایی کاهش داشته است

در

آمریکا که کشت گسترده تراریخته انجام می شود مصرف سموم شیمیایی افزایش یافته است.

پس چرا مافیای تراریخته در داخل کشورمان درباره سموم مورد استفاده در کشت محصوالت تراریخته دروغ
می گوید؟! طبیعی است هدف آنها تجارت و کسب درآمد است و کاری با سالمت مردم یا محیط زیست ندارند
بنابراین حقایق را وارونه جلوه می دهند.
مقاله علمی دیگری که در نشریه معتبر محیط زیست اروپایی منتشر شده نیز نتیجه مشابهی را نشان می دهد:

این مقاله که بررسی  ۱۶سال کشت گسترده تراریخته در آمریکاست ،نتیجه می گیرد کشت تراریخته نه تنها
سبب کاهش مصرف سموم شیمیایی نشده است بلکه مصرف این سموم افزایش نیز یافته است.

در ضمن سمم جدیدی به نام علف کش "رانداپ" توسط کمپانی تراریخته مونسانتو وارد کشاورزی صنعتی
شده که در طول  ۲۰سال گذشته میزان استفاده از آن به طور وحشتناکی افزایش یافته و بر اساس تقسیم
بندی سازمان جهانی بهداشت جهانی ،جزو گروه  ۲سرطان زاها قرار دارد.

نمودار فوق ،افزایش حیرت انگیز مصرف جهانی علف کش سرطانزای گالیفوسایت را نشان می دهد؛ این افزایش
که ارتباط مستقیمی با توسعه کشت تراریخته ها دارد حاصلی جز افزایش بیماری ها در جمعیت های انسانی،
تخریب محیط زیست و تنوع زیستی در کشورها ندارد.
محصوالت تراریخته مقاوم به علف کش عموما در برابر علف کشهای بر پایه گالیفوسیت مانند راندآپ توان تاب
آوری دارند؛ در چنین شرایطی تمام گیاهان زنده موجود در مزرعه به جز گیاه تراریخته نابود می شوند؛ بیش
از  ۸۰درصد محصوالت تراریخته زیر کشت در دنیا به یک یا چند علف کش مقاوم هستند!

حدود  ۹۸درصد محصوالت در برابر علف کش ها مقاوم هستند یا قادرند سم حشره کش بی تی را بیان کنند
(منبع )۳؛ به لحاظ فنی علف کش ها و حشره کش ها هر دو سم هستند.
گیاهان تراریخته مقاوم به علف کش منجر به افزایش چشمگیر استفاده از سموم علف کش شده است (منابع
 ۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴و )۹؛ بر مبنای اطالعات گزینش شده از دپارتمان کشاورزی ایاالت متحده امریکا ،کشت تراریخته
مقاوم به علف کش منجر به افزایش  ۲۳۹هزار تنی مصرف علف کش در فاصله سالهای  ۱۹۹۶الی  ۲۰۱۱شده
است در حالیکه مصرف حشره کش ها در اثر کشت گیاهان تراریخته مقاوم به آفت در طی این سالها ،تنها ۵۶
هزار تن کاهش یافته است یعنی در مجموع مصرف سموم  ۱۸۳میلیون تن افزایش یافته است (منبع .)۵
در نقطه مقابل ،کاهش اندک مصرف حشره کش در اثر کشت محصوالت تراریخته در امریکا ،در سال ۲۰۱۷
در کشور فرانسه مصرف علف کش نسبت به سال  ۶ ،۱۹۹۵درصد کاهش یافت و مصرف حشره کش در این
کشور  ۷۶درصد نسبت به سال  ۱۹۹۵کاهش یافت؛ در سال  ۲۰۰۹مصرف علفکش  ۱۸درصد و مصرف حشره
کش  ۸۸درصد نسبت به سال  ۱۹۹۵کاهش یافت؛ نتایج مشابهی در کشورهای سوئیس و آلمان رقم خورده
است؛ همه این آمارهای مطلوب در غیاب محصوالت تراریخته حاصل شده است( .منبع .)۲
دستیابی به این روند مطلوب به مفهوم کاهش شدید عملکرد یا درآمد کشاورزان نیست؛ چنانچه نتایج مطالعه
انجام شده توسط دانشمندان دولت فرانسه در سال  ۲۰۱۱نشان داده است که مصرف سموم با به کارگیری
روش های کشاورزی تلفیقی  ۳۰درصد کاهش یافت در حالیکه عملکرد تولید تنها  ۳.۷درصد کاهش یافت
بدون اینکه در درآمد کشاورزان تغییری حاصل شود( .منبع )۱۰
حتی گیاهان تراریخته مقاوم به آفت ،منجر به حذف یا کاهش سموم نمی شود ،صرفنظر از اینکه گیاه خودش
به یک منبع تولید سم تبدیل می شود؛ گیاهان تراریخته مقاوم به آفت به مراتب سم آفت کش بیشتری در
مقایسه با آفت کش شیمیایی جایگزین شده تولید می کند چنانچه ذرت تراریخته چندصفتی (مقاوم به علفکش
و آفت کش)  ۱۹برابر سم بیشتری تولید می کند( .منبع .)۵
طرفداران محصوالت تراریخته اینگونه ادعا می کنند که سم  Btتاثیری بر روی حشرات غیر هدف ندارد و برای
پستانداران نیز بی ضرر است؛ آنها با این پیش فرض این ادعا را مطرح می کنند که سم تولید شده توسط گیاه

تراریخته کامال مشابه سم طبیعی تولید شده توسط باکتری خاکزی است که به عنوان یک آفت کش بی خطر
در انواع کشاورزی خصوصا کشاورزی ارگانیک مورد استفاده قرار می گیرد!
اما سم بی تی تولید شده توسط گیاه تراریخته به لحاظ ساختار و نحوه عملکرد با سم بی تی طبیعی متفاوت
است (منابع  .)۱۳ ،۱۲ ،۱۱بر خالف بی تی طبیعی که تنها در روده حشرات فعال است و در حضور نور خورشید
به سرعت غیرفعال می شود ،سم تولید شده در گیاهان تراریخته همواره به حالت پیش فعال بوده و تولید آن
به طور دائم صورت می پذیرد.
مدارکی وجود دارد که نشان می دهد سم بی تی گیاهان تراریخته به پروانه ها آسیب می رساند ( منابع ،۱۴
 )۱۶ ،۱۵همچنین به شکارچیان طبیعی آفات و حشرات مفید در کشاورزی ماند "لیدی برد" (منابع  ۱۷و
 )۱۸و لیس وینگ نیز آسیب می رساند (منابع  ۱۹ ،۱۸و )۲۰؛ بر طبق مطالعات آزمایشگاهی و مزرعه ،گیاهان
تراریخته مولد سم بی تی باعث مسمومیت پستانداران و حیوانات در مزرعه شده اند( .منابع ،۲۴ ،۲۳ ،۲۲ ،۲۱
 ۲۷ ،۲۶ ،۲۵و .)۲۸
در عین حال مصرف گستره تراریخته ها در  ۲۰سال گذشته در جهان و ایران سبب افزایش بیماری ها شده
است زیرا مقاالت تحقیقاتی نشان می دهد مصرف طوالنی مدت محصوالت تراریخته سبب آسیب به سیستم
ایمنی ،سلول های خونی ،گوارش ،کلیه و افزایش نازایی و اختالالت دیگر همچنین صدمه به محیط زیست
می شود.
مخاطرات کشت پنبه تراریخته
کشت گسترده پنبه تراریخته در دهه گذشته در کشورهای مختلف اینک سبب بروز مشکالت مختلفی شده
است ؛ کافی است به اسناد و مدارک زیر در مورد مقاوم شدن پنبه تراریخته و کاهش تولید و صدمه جدی به
کشاورزان دقت شود و مسئوالن کشور با توجه به این مستندات از تجربیات تلخ جهانی درس گرفته و مرتکب
اشتباه بزرگ تراریخته کردن ایران نشوند؛ دقت در مخاطراتی که سبب شده کشورهای پیشرفته اروپایی کشت
محصوالت تراریخته را ممنوع کنند در ایران برای مسئوالن امر ضروری است.

مقاله زیر درباره کشت پنبه در پاکستان عنوان می کند که  ۸۵درصد پنبه پاکستان تراریخته است که از سال
 ۲۰۱۰وارد این کشور شده است.

فاجعه کشت پنبه تراریخته در پاکستان توسط دانشمندان پاکستانی در مقاالت علمی
صدها مقاله و گزارش نگران کننده نشان می دهد که کشت گسترده پنبه تراریخته در دهه گذشته سبب مقاوم
شدن آفات شده و بنابراین نه تنها سموم کشاورزی کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است اما تولید افزایش
نیافته و محیط زیست و سالمتی مردم به خطر افتاده است چرا که از این محصوالت ،صدها محصول بهداشتی،
آرایشی ،بهداشتی درمانی ،لباس زیر و محصوالت دیگر تولید و استفاده می شود؛
آلرژی و حساسیت به این محصوالت در حال گسترش است؛ آیا با وجود چنین مستندات و تجربیات کشورهای
آلوده شده به کشت محصوالت تراریخته ،کشت پنیه تراریخته در ایران چه از نظر اقتصادی و چه از نظر امنیت
ملی و سالمت جامعه و محیط زیست و حفظ ذخایر ژنتیک ،اقدامی خردمندانه است؟!!
توصیه ما به مسئوالن این است که به جای تجربه خطاهای دیگران ،به کشورهای اروپایی معتدل نگاه کنیم
که کشت تراریخته را ممنوع کرده اند؛ قطعا دانش این کشورها در این حوزه از دانش آموختگان راکفلری مدافع
تراریخته کشور ما که در فیلیپین آن هم در موسسه ای وابسته به بنیاد راکفلر تحصیل کرده اند ،بیشتر است!
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