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سرمقاله
جعفر ذوالعلی ،رئیس بخش بیوتکنولوژی کشاورزی،
دانشگاه شهید باهنر کرمان

برای آنان که گوشی برای شنیـدن و وجدانی برای چاره
جستن دارند:
«در مهد نخبگان ،نخبگان بیوتکنولوژی بالتکلیفند»
«استاد ،انتقال ژن نه ،لطفاً یك موضوع دیگه پیشنهاد
بدین!» ،چرا؟ «آخه میگویند تراریخته مشکل دارد،
آینده ندارد ،حداقل در کشور ما به این زودیها
مشکلش حل شدنی نیست!» تو که در رشته
بیوتکنولوژی* درس میخوانی ،نمیدانی که برای یك
بیوتکنولوژیست افتخاری باالتر از انتقال ژن نیست؟
مدتی بالتکلیف ماند و گفت« :استاد ما که از خدامونه،
ولی کجای این کشور ،تراریختهای تولید میکنند یا
میکارند یا میخرند یا میفروشند که ما به آینده آن
امیدی داشته باشیم! چه تضمینی هست؟» و این بار این
من بودم که بالتکلیف و بی جواب ماندم.

این گفتگوی کوتاه همین چند روز قبل من و دانشجوی
ارشد بیوتکنولوژیام بود ،بر سر موضوع پایاننامه! از
وجدانم که میپرسم و به امید و آرزوهای گذشتهام که
فکر میکنم ،به او حق میدهم .با خود میگویم :راست
می گوید ،او که یادش نیست همین چند سال قبل ما
اولین کشور اسالمی بودیم که بعنوان تولید کننده
محصوالت تراریخته در جهان به رسمیت شناخته شدیم.
او امروز را می بیند که ما از میانمار ،هندوراس و
بورکینافاسو هم عقب ماندهایم!
دانشجوی من یکی از بهترین استعدادهای ورودی خود
است .ما از این دست استعدادها در بین دانشجویان
بیوتکنولوژی ایران کم نداشتهایم ،نداریم و نخواهیم
داشت .اینها نخبگان بالقوه ایران اسالمی هستند.
امکانی میخواهند برای آموختن و مجالی برای شکفتن
تا پرچم ایرانی اسالمی ،آباد ،آزاد و سرافراز را بر
رفیعترین قله ها به اهتزاز درآورند .انصاف بدهیم ،رشته
تحصیلی خوبی را نیز انتخاب کردهاند .اما چه آوردهایم
بر سر اینها و چه آوردهاند بر سر ما ،که فارغ
التحصیالن رشته بیوتکنولوژی از جمله سرخوردهترین
فارغالتحصیالن دانشگاههای ایران هستنـد! آنها نیـز
که دانشجویند ،بیارتباط با فارغ التحصیالن نیستنـد و
رویاهایشان قبـل از شکفتن ،پالسیده شده است.
جواب این سئوال که چرا فارغالتحصیالن بیوتکنولوژی
بیکار و سرخوردهاند؟ و این که چرا دانشجویان
بیوتکنولوژی نسبت به آینده خود کم امیدند و اندک
امیدی نیز که در دل دارند ،امید هند و مالزی و  ...است،
چندان پیچیده نیست! فارغالتحصیل بیوتکنولوژی از آن
دست فارغالتحصیالنی نیست که به انتظار افتتاح
سازمانی ،شرکتی ،ارگانی یا مرکز و دانشگاهی بنشیند،
تا فرصتی شغلی ایجاد شود و او هم از حقوق ماهانهای
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بهرمند گردد .بیوتکنولوژیست ،اجازه نشو و نما
میخواهد و اندکی حمایت و بس! او خود یك صنعت
کار است .اشتغال ایجاد میکند ،فرصت شغلی بوجود
میآورد ،درآمدزایی میکند ،ارز نصیب کشور مینماید،
قطع وابستگی به بیگانگان در حوزه کشاورزی ،صنعت و
پزشکی مینماید ،و به سهم خود بار کشور را به دوش
میکشد.
اما چرا نمیشود و نشده است؟ برداشت شخصی بنده تا
چند سال قبل این بود که اگر ما در فنآوریهای مدرن
نظیر انرژی هستهای ،هوا و فضا ،ارتباطات و تبادل
اطالعات ،مکانیك و  ...عقب ماندهایم ،تقصیر بیگانگان
بوده است .رژیمهای گذشته ،افسار را به بیگانگان
سپردند و آنها هم ما را به واردکننده و مصرفکننده
تبدیل کردند .عدهای کشور استعمارگر ،فنآوریهای
نوین را توسعه دادند و آنگاه در مجامع بینالمللی که
خود صاحب آن هستند ،قوانین به شدت بازدارندهای را
برای سایرینـی بـه تصـویب رسانـدنـد کـه در خـواب
خـ وش خرگوشی ،فقط ماوقع را به نظاره نشسته بودند.
امروز هم که ما بیدار شدهایم و دستی از آستین بیرون
آوردهایم و میخواهیم اندکی استقالل در حوزه علم و
فنآوری به دست آوریم ،دیگر اجازه و مجال نداریم.
نمونه بارز آن ،ایران امروز که برخورداری از انرژی
هستهای صلحآمیز را حق مسلم خود میداند ،باید آماج
حمله این قبیل بیگانگان قرار گیرد و هزاران تهمت و
تهدید را تحمل نماید و بهای گزاف بیمسئولیتی
گذشتگانی را بپردازد که در حق ملت خود کوتاهی
کردند تا رفتند و میراثشان بر ملتشان شد «وابستگی».
امـا داستـان بیـوتکنـولـوژی ،داستـان دیگـری اسـت.
بیوتکنولوژی ،فنآوری مدرن ظهور یافته در عصر انقالب
اسالمی است .این فنآوری در روزگاری در دنیا مطرح
شد که ایران ،ایران بیدار اسالمی بود و مردانی از جنس
اعتال و بالندگی ،آن را رهبری میکردند .دیگر مجالی
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برای بیگانگان و دسیسه آنان نبود .مقامات عالیرتبه
نظام ،به زودی بیوتکنولوژی و نخبگان آن را پذیرفتند و
حمایت کردند .نخبگانی از جنس جهاد پا به عرصه
گذاشتند و موسسات بزرگ تحقیقاتی در کشور بنا
نهادند و دوشادوش دانشگاههای بزرگ ،به گشایش
رشتهها و تربیت فارغالتحصیالن مستعد همت گماردند.
جهادی علمـی آغـاز گـردیـد و آینـده نویـدبخشـی
فـ راروی بیوتکنولوژی ایران قرار گرفت .نخبگان این
عرصه نیز چه جانانه تاختند و چه زود آن روی سکهی
بیوتکنولوژی که صنعت و اقتصاد بود ،خود را نمایان
ساخت .ایران در زمره کشورهای صاحب محصوالت
تراریخته تجاری قرار گرفت و برخی فرموالسیونهای
حاصل از تحقیقات بیوتکنولوژی به بازار داخلی وارد
شدند و میرفت که به سرعت ارزآوری آغاز شود .اگر
آنگونـه پیـش رفتـه بـود ،امـروز فـارغالتحصـیالن
بیوتکنولوژی ،نخبگان سرافراز و طالیهداران پیشرفت در
سایه فنآوری بودند! اما افسوس که ناگهان ورق برگشت!
دیری نپایید که نقش دلربای ایران از نقشه گیاهان
تراریخته دنیا حذف گردید و بسیاری رهآوردهای دیگر
که مسکوت گردید و کسی نخواست بداند که چرا؟!
چندی نگذشت که سهم بیوتکنولوژیستهای ایران از
بیوتکنولوژی ،و سهم ایران از بیوتکنولوژیستهایش ،شد
دور باطل حروف در خالل صفحاتی از کاغذ به نام پایان
نامه و خالصه مقاله و مقاله .این چیزی نبود جز آن که
بیگانگان میخواستند و به آن دست یافتند.
بیوتکنولوژی ایران هم شد مصرفکننده درآمد نفت و به
باد دهنده استعداد و وقت! اما این بار ،این خود ما بودیم
که تکرار گذشته را به بیگانگان هدیه کردیم ،بی آن که
زحمتی به خود داده باشند .عدهای که میز و امضاء را به
دست داشتند ،ترجیح دادند و انشاء کردند که همه
بنشینند و تماشا کنند که چگونه دنیا صنعت
بیوتکنولوژی را توسعه میدهد و تنظیم میکند و

قانونمند میسازد و چگونه دامنه محصوالت تراریخته از
جهان اول به جهان سوم و چهارم میرسد .آنها تصمیم
گرفتند که ما در صنعت بیوتکنولوژی نیز نقش
تماشاچی را بازی کنیم تا دوران آزادی در توسعهی این
فنآوری به پایان برسد و کشورها و کمپانیهای
قدرتمند ،به فکر ممانعت از توسعه آن در عرصه جهانی
بیافتند .آنگاه روزی که ما برخیزیم ،سهممان بشود
تهمت و تحریم و تهدید .همانگونه که امروز انرژی
هستهای صلحآمیز ما را تهدیدی برای منطقه و جهان
میدانند ،آن روز هم ،بیوتکنولوژی ما را تهدیدی برای
بشریت بخوانند.
البته آن عزیزانی که چنین صالح دانستند و اخالف
صالح آنان که مصلحت اندیشی اسالف خود را اجر
نهادهاند ،همواره خود را مدبران به احوال ایران عزیز
معرفی کردهاند .موکالنی که به اصطالح ،نگران و
مصلحت اندیش و دوستدار تنوع زیستی ،محیط زیست
و سالمت ایرانیان هستند .آنچنان نگران ،که حرف هیچ
نخبهای و دلیل هیچ دانشمندی و حتی صدها مقاله
معتبر علمی و هزاران صفحه قانون و تذکرهای که در
دنیا در پذیرش و ایجاد امکان بهرهوری ایمن از مواهب
این فنآوری گرانقدر ارائه شده است ،خللی در عزم آنان
مبنـی بـر «بازداشـت بیـوتکنـولـوژی در ایران» ایجـاد
نمیکند .و چه نیکو بهانهای بود« ،قانون ملی
ایمنـیزیستـی» کـه با توسـل بـه آن دسـت صـنعت
بیوتکنولوژی را بیش از یك دهه در ایران چنان ببندند
که بورکینافاسو و هندوراس هم صاحب تراریخته شوند و
ایران مدعی ،تراریختههایش را به فراموشی سپارد.
«قانون ملی ایمنیزیستی» بهانهای شد تا «نهضت
بیوتکنولوژی ستیزی» که رهآوردی جز «آب بر آسیاب
بیگانگان ریختن» ندارد ،تا به جایی پیش برود که شبکه
فرهیختگان سیما ،مستند «آیندهی غذا» پخش کند و

یکی از پرتیراژترین روزنامههای کشور ،تصویر «تزریق
ژن با سرنگ! به گوجه فرنگی» چاپ کند.
مگـر عالیتـرین رتبـه نـظام ،مـقام معظـم رهبـری
(مدظلهالعالی) ،بارها ما را به لزوم توجه بیشتر به
استعدادهای نهان و نخبگان جوان ،توسعه فنآوریهای
نوین ،رقابت سازنده در عرصه بینالملل ،قطع وابستگی
به بیگانگ ان ،دانایی محوری ،تفاهم و مهرورزی و ارزش
نهادن به تولید و سرمایه ملی ،سفارش نفرمودهاند؟ مگر
راهاندازی موتور صنعت بیوتکنولوژی مدرن در ایران،
چیزی جز عمل به این منویات در حوزه مزبور است؟
پس چگونه رهروانی هستیم ما که گرانسنگی همچون
بیوتکنولوژی که مهمترین توصیههای سکاندار کشور در
مورد آن صدق می نماید و نیاز و مایه قدرت و اعتبار
امروز و فردای کشور و ملت ما است را به زیر پا نهادهایم
و لگدمال کردن ارزشها ،نادیده گرفتن توانمندیها و
نابود ساختن رهآوردهای این فنآوری و نخبگان آن را
مایه اعتبار و افتخار خود میدانیم!
آری ،حفظ تنوع زیستی ،محیط زیست و سالمت مردم،
اولویت های بسیار مهمی هستند که نادیده گرفتن آنها
در موارد لزوم ،ضربات جبران ناپذیری در پی دارد و
دانشمندی که به این اصول معتقد نباشد ،ضد مردم
است .اما ،آیا این مالحظات میتوانست سد راه صنعت
بیوتکنولوژی به مدت بیش از یك دهه در ایران شود؟ و
با ممانعت از توسعه کاربردی آن ،دانشجویان ،نخبگان و
متخصصان این فنآوری را به بنبست بالتکلیفی و
سرخوردگی رهنمون سازد؟ بدیهی است که پاسخ این
سئواالت از سوی هر وجدان بیداری که اندکی آشنایی با
حوزه ایمنیزیستی در دنیا داشته باشد« ،خیر» خواهد
بود .امروزه ،حوزه ایمنیزیستی در دنیا به حدی
پیشرفت نموده است که هیچ مانعی بر سر راه تحقیق،
توسعـه و تجاریسازی تراریختـه باقی نمانـده اسـت.
مجوزها ،محدودیتها و ممنوعیتهای تراریخته در
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تمامی مـوارد اعم از پروکاریوت و یوکاریوت ،آبزی و
خاکزی ،هم در حـوزه تحقیـق و هم در حـوزه
تجاریسازی تعیین گردیده و یا در حال تعیین است.
جالب آن که این موارد ،همواره در حال بهروز شدن
هستند و مجامع علمی منطقهای و بینالمللی بسیار
فعالی در دنیا بوجود آمدهاند که سیاستگزاران و
متولیان امر را در کشورهای متبوع خود یاری میکنند.
امروز اگر بیش از  160میلیون هکتار از اراضی کشاورزی
در بیش از  30کشور دنیا به کشت محصوالت تراریخته
اختصاص داده شده است ،به این معنی نیست که در
این کشورها تنوع زیستی ،محیط زیست و سالمت انسان
ارزشی ندارد .بلکه در آنجا ارزش و جایگاه بیبدیل
بیوتکنولوژی مدرن و محصوالت آن به خوبی درک شده
و مسئوالن و متولیان امر در این کشورها با افزایش
آگاهیهای فردی ،تکیه بر دانش نخبگان بومی ،تبادل
نظر در مجامع علمی ،استفاده از تجربیات سایر کشورها
در عرصه بینالمللی ،و فارغ از غرضورزیها و منافع و
متامع شخصی ،بستری بالنده را در اختیار صنعت
بیوتکنولوژی در کشور خود قرار دادهاند.
اگرچه که میشد فرایند تدوین و تصویب یك قانون ملی
و تبیین آیین نامه اجرایی آن بیش از یك دهه به طول
نیانجامد .همچنین اگرچه که میشد در سایهی اغراض
و مسائل شخصی ،منافع ملی قربانی نگردد و حاصل
زحمات نخبگان بیوتکنولوژی ایران به ناحق به بوته
فراموشی سپرده نشود ،اما گذشتهها گذشته است و فقط
باید از آن درس گرفت .آیا گروهی که به بیوتکنولوژی
ایران کم لطفی بسیار روا داشتند ،واقعاً وامدار تنوع
زیستی و محیط زیست و سالمت مردم ایران بودند؟
بنابراین ،با ابالغ آییننامه اجرایی قانون ایمنیزیستی،
دین خود را به ملت ادا نمودهاند .اکنون دیگر بعید است
کـه بهانـهای بـرای پنـهان کـردن ناتـوانـیها و
نخـواستـنهای متـولیـان و مسئـوالن سامانـدهـی
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بیـوتکنـولـوژی در ایـران پیـدا شـود .بـرای نجـات
بیـوتکنـولـوژی ایـران ،هنـوز هم وقـت داریم .هنـوز
فرصتهای بسیار ایدهآلی در سطح ملی و بینالمللی
برای توسعه و بالندگی صنعت بیوتکنولوژی ایران وجود
دارد .پارهای از دستاوردهای پیشین این فنآوری و تجربه
تجاریسازی آنها در گوشه انزوا موجود است .پشتوانه
علمی بسیار مطلوبی توسط محققان بیوتکنولوژی در
مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها ایجاد شده است .نیروهای
متخصص بسیار مستعد و کارآمدی پرورش یافتهاند که
در بیکاری و دلواپسی خود آرزوی گشایش بند از پای
بیوتکنولوژی ایران را در دل میپرورانند .آنان که
می توانند ،آستین همت باال بزنند و آنان که نمیتوانند،
با خدای خود معامله کرده و کار را به دست کاردان
سپارند تا روزهای بالندگی و توسعه و تولید در حوزه
بیوتکنولوژی به ایران برگردد و ضمن رهاشدن نخبگان
این فنآوری از بند بالتکلیفی و سرگردانی ،ایران اسالمی
به راهی رود که حق اوست.
کالم آخر آن که اگر قصهی پر غصهی بیوتکنولوژی در
ایران ختم به خیر و خوشی و بالندگی نگردد ،وضعیت
امروز بیوتکنولوژی و نخبههایش ،آینه تمام نمای آینده
نانوتکنولوژی و نظایر آن خواهد بود که به تازگی راهی
را شروع کردهاند که بیوتکنولوژی ،دو دهه قبل شروع
کرد .آنگاه فقط خواهیم توانست نام فنآوریهای مدرن
را با پیکر نخبگان بالتکلیف و سرخورده یدک بکشیم و
بر خود ببالیم که در سایهی علوم و فنآوریهای مدرن،
همچنان وقت میکشیم و دست نیاز به سوی بیگانگانی
داریم که آقایی از برکت دست توانمند نخبگان از دست
رفتهی ما دارند.
 مقصود از بیوتکنولوژی و محصوالت آن در این مقاله،
بیوتکنولوژی مدرن و محصوالت آن (GMOها) بر اساس
تعریف پروتوکول ایمنیزیستی کارتاهنا است.

اخبار
انتصاب رئیس جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
تهیه و تنظیم :زهرا آقچه کهریزی

مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید پژوهشکده

رئیس جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

بیـوتکنـولـوژی کشـاورزی ایـران روز سـهشنبـه مـورخ

معرفی شد.

 1341/01/24برگزار شد.

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ) (ABRIIدر

در این مراسم که دکتر پرهمت ،معاون وزیر جهاد

سال  1378به صورت مستقل و به همت دکتر بهزاد

کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج

قرهیاضی و همکاران وی بنیان گذاشته شد .فعالیتهای

کشـاورزی و رؤسـای مـؤسسـات تحقیقاتـی و مـراکـز

پژوهشی این مؤسسه بیشتر در زمینه مهندسی ژنتیك،

آموزشی حضور داشتنـد ،دکتر جواد توکلیان به عنـوان

کشت بافت گیاهی ،تحقیقات مولکولی و بیوتکنولوژی
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گیاهی پیشـرفته و غیـره اسـت .این پژوهشکـده شامل

مشهـد و رشت واقع شـدهاند .در ایـ ن مؤسسه حدود

چنـدین بخـش تحقیقاتـی اسـت :بخـش ژنـومیکس،

 150نفر دارای درجات تحصیلی دکتری ،کارشناسی

فیـزیولوژی و پروتئومیکس ،کشـت بافـت ،انتقال ژن و

ارشـ د و کارشناسی مشغول به کار هستنـد .در حـال

ریـزسازوارههـا (میکـروارگانیسمهـا) .همچنین چهار

حاضـر ایـن پـژوهشکـده از پیشـرفتهتریـن واحـدهای

پژوهشکده منطقهای بیوتکنولوژی کشاورزی وابسته در

پـژوهشـی بیوتکنولوژی کشاورزی در ایران محـسوب

ایران وجود دارند که در شهرهای اصفهان ،تبریـز،

میشود.

مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی ایران روز سهشنبه  24فروردین
در محل این پژوهشکده برگزار شد .در این مراسم دکتر
جواد توکلیان به عنـوان رئیس جدیـد پژوهشکـده
بیـوتکنولـوژی کشاورزی معرفی شـد .دکتـر جـواد
توکلیان کـه پیـش از ایـن عهـدهدار مسئولیتهای
پژوهشی و مدیریتهای کالنی همچون ریاست مؤسسه
تحقیقات علوم دامی کشـور بوده اسـت پیـش از ایـن
بـه عنـوان سفیـر دائم ایـران در سازمان خواروبار
جهانی در شهـر رم ایتالیا مشغـول بـه فعالیت بوده
است .انجمن ایمنی زیستی ایران آرزوی توفیق روزافزون
برای دکتر خیام نکویی و دکتر جواد توکلیان در
مسئولیت مهمی که بر دوش گرفتهاند را دارد.
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انتخاب دکتر قره یاضی به عنوان نماینده انجمنهای علمی کشور در مجلس شورای اسالمی
تهیه و تنظیم :سمیرا کهك
طی حکمی دکتر بهزاد قرهیاضی به عنوان نماینده گروه

کالن کشور ،تفاهمنامهای را با معاونت قوانین مجلس

تخصصی بین رشتهای در سامانه تشکلهای مردم نهاد

شورای اسالمی منعقد کرده و موظف شده است ،ضمن

مجلس شورای اسالمی برگزیده شد .دکتر مجتبی شریعتی

ارسال طرحها و لوایح مطروحه به تشکلهای تخصصی،

نیاسر رئیس شورای انجمنهای علمی کشور ضمن تبریك

دیدگاهها و نظرات آنها در این خصوص را دریافت و در

به اعضای انجمن ایمنی زیستی ایران از هیئت مدیره

اختیار مجلس قرار دهد .در این راستا و در جهت تثبیت

درخواست کرد تا ترتیبی اتخاد فرمایند تا با حضور فعال و

جایگاه انجمنهای علمی کشور در کانونهای مشورتی

پویای منتخب و با پیگیری جدی موضوع ،گامهای موثری

نظام ،شورای انجمنهای علمی کشور جلساتی را جهت

در جهت تثبیت جایگاه انجمنهای علمی در کانونهای

انتخاب نمایندهای از هر گروه تخصصی انجمنهای علمی

مشورتی مجلس شورای اسالمی برداشته شود.

جهت شرکت در جلسات مشورتی مجلس شورای اسالمی
با حضور دکتر زهره الهیان و روسای انجمنهای علمی در
نیمه دوم فروردین ماه سال  1341برگزار کرد .در این
جلسات ضمن تقدیر از این حرکت و با ابراز امیدواری به
استمرار آن و تاثیر گذاری انجمنهای علمی بر سیاستها
و قوانین کشور نسبت به برگزاری انتخابات اقدام و
نمایندگان گروههای تخصصی انجمنهای علمی به شرح
زیر معرفی شدند:
 دکتـر پارسیـان رئیـس انجمـن آمار به عنـوان
نماینده انجمنهای علوم پایه
 دکتر بهزاد قرهیاضی رئیس انجمن ایمنیزیستی
به عنوان نمایندهی انجمـنهـای بیـن رشتـهای

در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
نسبت به مشارکت انجمنها در تصمیمسازی و مدیریت
کشور تاکید شده است .در این خصوص سامانه هماندیشی
تشکلهای غیردولتی ایران به منظور نهادینه کردن نقش
مشورتی سازمانهای مردم نهاد در پیریزی سیاستهای

 مهنـدس کثیریـها به عنوان نماینده انجمنهای
گروه فنی و مهندسی
 دکتـر وفایی به عنوان نماینده انجمنهای گروه
علوم انسانی
 دکتر تلوری نماینده انجمنهای گروه کشاورزی
4

تقاضای انجمن ایمنی زیستی جهت اختصاص ارز به انجمنهای علمی کشور
تهیه و تنظیم :زهرا آقچه کهریزی
انجمن ایمنیزیستی ایران در اقدامی خواستار تخصیص

بررسـی و پیگیـری قـرار گرفت کـه وی در نامـهای بـه

ارز به نرخ رسمی از طریق مراجع قانونی به انجمنهای

دکتـر قربانـی قائممقـام محتـرم وزیـر و رئیـس مرکـز

علمی کشور شد که از سوی کمیسیون انجمنهای علمی

همکاریهای بینالمللی وزارت علوم خواستار رسیدگی به

کشور مورد پیگیری قرار گرفت .دکتر قرهیاضی در نامهای

این امر شد.

به رئیس کمیسیون انجمنهای علمی کشور ضمن تشکر
از تالشهای در خور تحسین دکتر براری و دکتـر قربانی
قائممقام وزیـر در امور بینالمللی ،ایجـاد روابط علمی و
شبکههای انتقال دانش و اطالعات روز جهان و تبادل
دستاوردهای علمی ایرانیان با جهان را الزم دانست و آن را
تنها راه خنثیسازی تصویر سیاه دشمنان ایران از جامعه
ایرانی عنوان کرد.
رئیس انجمن ایمنیزیستی ایران در نامه خود به این نکته
اشاره کرد که با تك نرخی شدن بهای ارز و محدودیت
ارائه آن به مسافـرین خـارج مـوجب سـردرگمی و عدم
دستـرسی دانشمندان و اعضای این انجمن به ارز شده که
نتیجه آن را کاهش حضور انجمن در مجامع علمی و عقب
ماندن از قافله علمی جهانی دانست .در این راستا دکتر
قـرهیاضـی پیشنهاد کـرد که مذاکراتـی با بانك مرکزی
مبنـی بـر در اختیار قـرار دادن مقادیـر مناسبی ارز (بر
حسـب رتبـه انجمـن و نتایـج ارزشیـابـی سالیانـه) بـه
انجمـنهای علمی کشـور صـورت گیرد .پیشنهاد رئیس
انجمن ایمنیزیستی ایران از سـوی دکتر براری مورد
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درخواست افزایش اختصاص بودجه به انجمنهای علمی کشور در سال  / 41مبلغ هفت میلیارد تومان
بودجه پیشنهادی وزارت علوم در راستای حمایت از انجمنهای علمی کشور
تهیه و تنظیم :زهرا آقچه کهریزی
از سـال  ،1383بودجـهای مـعادل 1میلیـارد و 200
میلیون تومان ساالنه به انجمـنهای علمـی اختصـاص
پیـدا کـرد که این بودجه تاکنون افزایشی نداشته است.
این در حالی است که تعداد انجمنهای علمی هر ساله
افزایش مییابـد بطوریکه هم اکنـون تعداد انجمنهای
علمی در کشـور به  265انجمن رسیده که از این میان
 29انجمن در گـروه علوم پایـه 63 ،انجمن در گـروه
فنى و مهندسى 62 ،انجمن در گروه علوم انسانى و 28
انجمن در گروه کشاورزى و  37انجمن در گـروه بین
رشتـهاى قـرار دارنـد .در کشـور در زمینـه تولیـد علم،

کمیسیـون آمـوزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی
خواستار بررسی این موضوع در مجلس شـورای اسالمی
شـد .مـعاون پـژوهشـی – فنـاوری و رئیـس کمیسیـون
انجمن های علمی ایران در این نامه عنوان کرد با توجه
بـه مشکالت عدیـده انجمنهـا در پـرداخت هزینـههـا،
حمایت مذکور نمیتوانـد توانمندیهای انجـمنها را به
شکوفایی برسانـد .وی خاطر نشان کـرد کـه در بودجـه
سال  1341وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مبلغ هفت
میلیارد تومان در بودجه پیشنهادی وزارت مذکور جهت
حمایت از انجمنهای علمی کشور تخصیص داده شده

آموزش و بهرهبترداری از علم فعالیتهای مختلفی انجام
شتده ،اما نسبـت به ترویـج علم که یکـی از حلقههـای
چرخـهی نوآوری اسـت ،کار زیادی انجام نشـده اسـت.
برای حرکت به سـوی توسعه باید تمامی حلقههای این
چرخـه را کامـل کـرد که در واقـع انجمـنهای علمـی
کشـور ترویجکننـدگان علم و تکمیلکننده این چرخه
در کشـور محسوب میشوند .در این راستا دکتـر محمد
مهـدی نژادنـوری در نامـهای به دکتـر عباسپـور رئیس

است .دکتر محمدمهدی نژادنوری خواستار تصویب این
مبلغ جهت بودجه انجمنهای علمی شدند.
انجمن ایمنی زیستی ایران ضمن تقدیر از این حرکت از
اعضای خـود میخواهـد تا ضمـن مذاکره با نماینـدگان
خـود در مجلـس شـورای اسالمی خواهـان حمایـت از
تصویب این پیشنهاد در مجلس شورای اسالمی شوند.

درخواست تخصیص ده میلیارد تومان بابت ایجاد پارک انجمن های علمی کشور /ایجاد تحول شگرف در
توسعه علمی و سند چشمانداز
تهیه و تنظیم :زهرا آقچه کهریزی

معاون پژوهشـی -فنـاوری و رئیس کمیسیون انجمن های

انسانـی ،فنـی و مهندسـی ،علوم پایه ،کشـاورزی ،بیـن

علمی ایران در نامهای به دکتر عباسپور ،رئیس کمیسیون

رشتـهای و هنـر بـه فعالیتهـای علمـی – پژوهشـی و

آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی وجـود

تخصصـی مشـغول هستنـد سهم عمـدهای در تولیـد و

انجمـنهای علمـی تخصصـی را از شاخصهـا و

ترویج دانش در کشـور به عهده دارنـد .وی در نامه خود

معیارهـای توسعـه علمی در هر جامعـهای عنوان کرد و

بـه ایـن نکتـه تأکیـد کرد کـه در سال در حـدود 392

افـزود ایـن انجمنهـا کـه در گـروههای مختـلف علـوم

همایـش ملـی و بیـنالمللی و  485کارگاه آمـوزشـی و
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تخصصی توسط انجمنها ارائـه و در حـدود  150مجله

ایـران در تاریـخ  1340/8/23با حضـور اعضـای هیـأت

علمـی – پژوهشـی و علمـی – ترویجـی توسط انجمنهـا

مدیـره و نمایندگان انجمنهای علمی حقوقی ایران و

انتشـار مییابـد کـه در صـورت حمایـت و پشتیبـانی و

نماینـده کمیسیـون انجـمنهـای علمـی وزارت علـوم،

هدفمنـد کردن آنها میتـوان تحولی بس شگرف را در

تحقیقات و فناوری تشکیل شد .بنا به درخواست رئیس

توسعه علمی و سند چشمانداز بوجود آورد .دکتر محمد

انجمن ایمنیزیستی ایران  -دکتر عباسپور  -رئیس

مهدی نژادنوری استفاده از ظرفیت موجود را در چرخه

اتحادیـه انجمنهای علمـی گـروه حقـوق ایـران ،طـی

علمی  -صنعتی کشـور مؤثر دانست و حمایت از ظرفیت

نامهای ضمن تبریك و خوشامدگویی با عضویت انجمن

موجود را برای تبدیل علم به ثروت که از خواستههای

ایمنیزیستی ایـران در اتحادیـه انجمنهای علمی گروه

مقام معظـم رهبـری اسـت مهـم عنـوان کـرد .معـاون

حقوق ایران موافقت کرد.

پژوهشی و فناوری و رئیس کمیسیون انجمنهای علمی
ایران علت مغفول واقع شدن انجــمنهای علمی را عدم
حمایت مادی و معنوی کافی دانست .وی در نامه خود با
توجه به در تنگنا بودن انجمنها برای داشتن مکانـی
جهـت انجام کارهـای اداری و علمـی خواسـتار تخصیص
ده میلیارد تومان بابت ایجاد پارک انجمنهای علمی ایران
شـد .معـاون پژوهشـی و فناوری و رئیس کمیسیون
انجمن های علمی ایران تصویب بند مذکور را در مجلس
شـورای اسالمی مزیـد امتنان دانسـت و این حـرکـت
ارزشمنـد را در ارتقـای علمـی کشـور بسیـار تأثیـرگذار
عنوان کرد.

عضویت انجمن ایمنی زیستی ایران در اتحادیه
انجمنهای علمی گروه حقوق ایران
تهیه و تنظیم :زهرا آقچه کهریزی
اتحادیـه انجمنهای علمـی گـروه حقـوق ایـران بنابـر
پیشنهاد دکتر محمود عباسی دبیر انجمن علمی حقوق
پزشکی ایران و تصویب کمیسیون انجمنهای علمی و
موافقت اعضای هیأت مدیره انجمنهای علمی حقوقی
12

برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن ایمنیزیستی با حضور اعضاء و هیئت مدیـره در محیطی صمیمی
تهیه و تنظیم :محمد بهزادمند

مجمع عمومی سالیانه انجمن ایمنی زیستی در تاریخ

خانم مهندس مختـاری نایـب رئیس انجمـن با ارائـه

 1384/12/27با حضور اعضا و هیئت مدیره انجمن

گزارش کاملی از عملکرد انجمن در سال  1384از

ایمنی زیستی در جمعی دوستانه در خانه کشاورز برگزار

کمیسیون انجمنهای علمی کشور به خاطر اهتمام بر

شد .در آغاز این نشست دکتر قرهیاضی رئیس انجمن

حمایت و در عین حال ارزیابـی عملکـرد انجمنهای

ایمنی زیستی ضمن آرزوی شادی ارواح طیبه شهدای

علمی انجمنهـا از اعضاء خواستند تا با مشارکت در

اسالم و شهیدان جمع حاضر و خوشامدگویی به شرکت

تنظیم گزارش فعالیتها و ارائه گزارش عملکرد خود

کنندگان و بیان مقدمهای از دستاوردهای انجام شده در

انجمن را در نیل به جایگاه برتر یاری کنند .وی افزود

یکسال گذشتـه کسـب رتبـه الف و اخـذ مجـوز انتشار

چنانچه ما فقط میتوانستیم مقاالت اعضایی را که در

نشریه علمی پژوهشی را تبریك گفتند.

همیـن مجمـع گردهـم آمدهانـد جمـع کنیـم یقینـاً
میتوانستیم رتبه اول بینرشتهای را از آن خود کنیم.
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سپس دکتر قرهیاضی ضمن ارائه عملکرد انجمن در سال

طور کتبی و شفاهی به حضور دکتر مرتضی براری دبیر

 1340برنامههای سال  1341انجمن را نیز به اجمال

کمیسیون انجمنهای علمی کشور منعکس کنند.

ارائه کرد .وی خاطر نشان کردند که فعالیتهای انجمن
در سال  1340چندین برابر فعالیتهای آن در سال
 1384بوده است .در ادامه وی از آقای دکتر براری به
عنوان مشوق و حمایت کننده انجمن ایمنیزیستی یاد
کرده و از ایشان به پاس تالشهای بیشائبهشان در
زمینـه بازیابی جـایگاه شایستـه انجمـنهای علمـی در
کشور و هر چه غنیتر شدن فعالیتهای انجمن تشکر و
قدردانی کرد .وی در ادامه مشکالت موجود در مسیر
تـوسعه مهندسـی ژنتیك و ایمنیزیستـی در کشـور را
وجود مدیران ناکارآمد و فناوری هراس ارتباط داده و
تمامی اعضا انجمن و هیئت مدیره را به فعالیت بیشتر و
مؤثرتر دعوت کردند.

دکتر ملب وبی رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشور که خود
جـزو اعضای ارشـد انجمـن ایمنـیزیستـی نیـز هسـت
سخنران بعـدی جلسـه بود که با ارائه گزارش مبسوطی
در مورد تصویب قانون ایمنیزیستی ،تالش مدیریت
سابق پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در مورد شمول
قانون ایمنیزیستی بر تحقیقات میدانی و بازدارندگی
هرچه بیشتر قانون و ممانعت از اجرای قانون ایمنی
زیستی طی دو سال گذشته آخرین وضعیت پیشنویس
آییننامه اجرایی قانون ایمنیزیستی را برای اطالع
حضار تشریح کرد.
وی با ارائه مستنداتی گفت :با وجود عـدم بـرگزاری
جلسات کمیسیون تخصصـی دبیـرخانه شورا ،تنها و
تنها بر اساس هماهنگیها و تقاضای برخی از افراد در
وزارت بهداشت ،هر روز بندهای جدید و صد البته
بازدارندهای به پیش نویس آئین نامه اجرایی افزوده
میشد که نگران کننده است.
وی نبود آئین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی را هم به
عنوان نشانهای بر تالش برخی «دولتیها» برای
جلوگیری از مهندسی ژنتیك در کشور و هم به عنوان
بهانهای برای این منظور تلقی کرده و گفتند پس چگونه
است که وقتی آیین نامه اجرایی قانون ایمنیزیستی

اعضای مجمع عمومی به اتفاق از تالشهای انجمن به

نداریم کسی جلوی واردات محصوالت تراریخته را

ویژه اعضای هیئت مدیره و رئیس انجمن ایمنی زیستی

نمی گیرد و همه صرفا به دنبال جلوگیری از تولید داخل

تقدیر کردند و از رئیس این انجمن خواستند تا مراتب

هستند؟

تقدیر و تشکر اعضای مجمع عمومی این انجمن را به
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وی در ادامه با بیان اینکه یکی از بزرگترین معضالت

اتخاذ تصمیم پشت درهای بسته و عدم ارسال آخرین

موجود در مسیر رو به رشد ایمنی زیستی گزارشات

نسخههای آیین نامه حتی به نماینده قانونی انجمنها

هراسآوری است که برخی از مدیران دولتی از گذشته و

که با حکم رئیس جمهور عضو شورای ملی ایمنی

حال حاضر انتشار داده و میدهند و با تبلیغات گسترده

زیستی است ،مغایرت آییننامه با قانون و بازدارندگی

در دسترس عموم مردم قرار میگیرد جلسه را به

گسترده آن خواهان پیگیری بیشتر هیئت مدیره انجمن

میزگردی علمی برای بحث و تبادل نظر اعضاء و دیگر

ایمنی زیستی برای اصالح پیشنویس قانون ایمنی

اساتید به نام دیگر ایمـنی زیستی و مهندسی ژنتیك

زیستی و تسریع در تصویب و اجرای آئین نامه ای

تبدیل کردند.

شفاف ،منطبق با قانون  ،رو به جلو و حضور گسترده

پس از پایان سخنرانی دکتر ملبوبی و پرسش و پاسخ،
جلسه مجمع عمومی به صورت بحث آزاد در اختیار

اعضای انجمنهای علمی در همه ارکان اجرای این
قانون شدند.

شرکت کنندگان در مجمع قرار گرفت .اعضای مجمع

اعضای شرکتکننده در مجمع عمومی به اتفاق آرا از

عمومی خواهان توسعه فعالیتها و به ویژه تبلیغ بیشتر

دکتر مرتضی براری دبیر محترم کمیسیون انجمنهای

برای انجمن و فعالیتهای آن شدند و ضمن تأکید بر

علمی کشور و همکاران محترم وی به خاطر تالش و

ادامـه فعالیتهای هیئـت مدیـره برای راهانـدازی شعب

صداقت ،جدیت و پشتکار و حمایت وی از انجمنهای

استانی و انجام تبلیغات و دعوت از وزارت دفاع برای

علمی تشکر و قدردانی به عمل آورده از ریاست انجمن

حضور در جلسات انجمن و انجام تحقیقات و مطالعات

ایمنی زیستی خواستند تا مراتب تقدیر و تشکر خود را از

مشترک در مورد پدافند غیرعامل سخنانی را اعالم

مشارالیه و همکاران وی به صورت کتبی و شفاهی به

کردند.

ایشان ابالغ کنند.

آقایان دکتر پژمان آزادی ،پیمان نوروزی ،بابك ناخدا،

شرکتکنندگان در مجمع از تالشهای صادقانه خانم

زینالعابدینی ،مهندس نخستین حقیقی ،و تنی دیگر از

مهندس کهك مسئول محترمه دبیرخانه انجمن ایمنی

اعضـاء و خانـمهـا دکتـر خـوشخلـق سیمـا ،مهنـدس

زیستی ،خانم مهندس عبیری مسئول محترمه دبیرخانه

فهیمدخت مختاری ،مهندس انتصاری و ...در این زمینه

و سایت مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران ،خانم

نقطهنظرهای خود را اعالم کردند .مصوبات این جلسه

مهندس روحانی و خانم مهندس نسرین اباذری اعضای

مجمع به شرح زیر جهت تعقیب و اجرا به هیئت مدیره

افتخـاری مـرکـز اطالعات بیـوتکنـولـوژی ایران ،خانـم

اعالم شد.

مهندس کهریزی و مهندس انتصاری به خاطر تالششان

مخالفـت به اتفـاق آراء با پیش نویـس فعلـی آئیننامـه
اجرایی قانون ایمنیزیستی ،انتقاد از عدم اطالعرسانی و

در انتشار خبرنامه ایمنیزیستی ،اعضای هیئت تحریریه
نشریه علمی ترویجی ایمنیزیستی و سردبیر این نشریه
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و تالش های صادقانه کلیه اعضای هیئت مدیره تشکر و

حاضرین پس از اتمام جلسه و ادامه بحثهای صمیمانه

تقدیر به عمل آوردند .اعضاء همچنین از تالشهای

در ضیافـت شامی کـه از سـوی انجمـن بـرپـ ا شده بود

خانمها مهنـدس خسـروی ،مهنـدس متقـی و مهندس

شـرکت کردنـد .در هنگام صـرف شـام نیـز شام دکتـر

فیضبخش مسئوالن پیشیـن دبیـرخانه انجمن ایمنـی

ملبوبی به جمعبندی سخنرانی خود پرداخته و پیگیری و

زیستی تقدیر و تشکر کردند.

عملکرد اعضای جوان و دانشجویان را برای تداوم دانش

در خاتمه دکتر قرهیاضی دستاوردهای حاصله و کسب

ایمنـیزیستـی مؤثـر دانسـت.

رتبه اول و ممتاز انجمن ایمنیزیستی را حاصل تالش

ایشان با تأکیـد بر قدرت نفوذ و پتانسیل بینظیر نیروهای

تكتك اعضـای انجمـن در دورافتادهتـرین نقاط کشـور

علمی و آموزش دیده در پیشبرد اهداف انجمن خاطر

عنـوان کـرد و ضـمن تبریك پیشاپیش حلول سال نو و

نشان کردند نسل جوان باید با آگاهی قدم برداشته و

آرزوی سالـی تـوأم با سـربلندی و عـزت بـرای کشـور،

موانع شناخته شده در توسعه مهندسی ژنتیك را با کمك

مسئولین ،مردم و اعضای محترم انجمن ایمنیزیستی و

تجربیات موجود هموار کنند.

خانـوادههایشـان ،قـول داد در سـال  1341حـ داقل دو
جلسه مجمع عمومی برگزار شود و از اعضاء برای تالش
بیشتر در جهت توسعه علمی کشور دعوت کرد.
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بحران انرژی زیستی
تهیه و تنظیم :سعید پهلوانی

در دهـههای اخیـ ر بارها و بارها شاهد ابراز نگرانیهای

مـواد کانی موجـود در محیط تأمین شـده و سپس در

شدید از ایجاد بحران انرژی در آیندهای نچندان دور بر

کالبـد دیگر سیستمهای زنـده تزریق میشـود که

اثـر اتمام منابع سـوختهای فسیلـی بـودهایم چـرا که

شایـد بتوان نام انرژی زیستـی را بر آن نهاد ،این همان

حیات بشـر بر روی این کره خاکی تا حد زیادی وابسته

چیزی اسـت که انسـان بـرای رفـع نیـاز خـود بـه آن

به انرژی حاصل از این منابع است اما این منابع بیشتر

از ابـزار قدرتمنـد کشاورزی استفاده میکنـد .رونـد رو

تضمینگر بقا و ادامه فعالت مجموعهای از سیستمهای

بـه رشـد جمعیت انسانها با توجه به جمعیت فعلی

مصنـوع و ساختـه دسـت بشـر اسـت که سبك کنونی

آنها که چندی پیش با شمارش نمادین هفت

زندگی بشری به نوعی به رفاه و آسایش نسبی حاصل از

میلیاردمین نفر از مرز هفت میلیارد گذشت بیانگر نیاز

آنها وابسته است .با اندکی جزئی نگری متوجه

روز افـزون نوع بشر به انرژی زیستی اسـت ،با افزودن

خواهیم شد که حیات ما در ابتدا نیازمند نوع دیگری از

موضوع بحران آب به عنـ وان یکی از مـوانع گسترش

انرژی است ،انرژی که در سایر اکوسیستمهای کره زمین

صنعت کشاورزی به رونـد باال مـیتوان گفت که ما بـه

که خـود ما هم بخشـی از آن هستیم جاریسـت ،این

مراتب با بحرانـی جـدیتـر در مقایسـه با بحـران

انرژی طی فرایند فتوسنتـز که در سطح گیاهان بـه

سـوخت و انـرژیهای فسیلی روبـرو هستیم و آن

عنـوان تولیدکننـدههای سطح اول اکوسیستمها انجام

بحران انرژی زیستی خواهد بود که جوامع امروزی با

میشـود بـه طور مستقیم از خورشیـد و با استفاده از

جنبه هایی از آن با نام بحران غذا آشنا هستند اما آنچـه
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واضح اسـت این اسـت کـه این نامگذاری تنها بیانگر

دسترس دانست که تغییر آن چندان آسان نبوده و در

بخشـی از ابعاد این موضوع است .اما چرا تولید انرژی

مواردی حتی غیر قابل تغییر است اما محدودیت در

زیستی میتواند نوعی بحران محسوب شود؟ آنچـه که

دستیابی به باالترین میزان بازده محصوالت زیر کشت

ما اکنون بـه عنـوان اکوسیستمهای گوناگـون کره زمین

در این زمـینهای در دسترس را میتوان با تنظیم

میشناسیم در طی میلیونها سال و با طی توالیهـای

برخی موارد و شرایط محیطی افزایـش داد اما ایـن

گوناگـون اکولوژیکی حاصـل گشتـه و دارای روابط

تغییـر اجـزا و المانها از قوانینی پیروی میکند که باید

سیستمـی و زیـر سیستمی بسیار دقیقی اسـت و هـر

به آنها توجه داشت .در یك زمین کشاورزی عکس

گونـه اعمـال تغییـرات در آنها نیازمنـد شرایط و

العمل رشـد یك گیاه (یا محصول کشاورزی) فقط به آن

ضوابط خاصـی اسـت .میزان تولیـد و مصـرف در تمام

ماده غذایی (عنصر) بستگی دارد که به میزان کمتری

اکوسـیستـمهای زمیـ ن در تعادل نسبـی نسـبت بـه

در اختیار گیاه قرار دارد موضوعی که از آن به عنوان

یکدیگـر قرار دارد چـرا که میـزان گسترش هر سیستم

قانون کمینه یا لیبیگ یاد میشود و این موضوع یادآور

زندهای را منابع مورد نیاز آن سیستم جهت رشد که در

آن است که دسترسی به حداکثر بازده رشدی در یك

محیط موجود است تعیین مـیکند .بنابراین تعادل

گیاه نیازمند تأمین تمامی عناصر مورد نیاز گیاه برای

تولید و مصرف توسط یك نوع خودتنظیمی کنترل شده

رشد است و مرتفع سازی این عوامل محدود کننده از

و از حدود که خود محیط تعیین میکند تجاوز نمیکند

طریق اقداماتی نظیر کود دهی خود نیازمند صرف

اما نوع بشر به لحاظ برخورداری از قدرت تفکر واستفاده

هزینه است ،اما با تزریق و تأمیـن عناصـر غذایـی کـه

از ابزار قادر به تغییر برخی اجزای تشکیل دهنده محیط

نقـش محدودکننـده را ایفا میکننـد ،میتـوان بازده را

و در نتیجـه دسترسـی بـه نتایج جدیـد بـوده و همواره

افزایـش داد و ایـن افزایـش تـا زمانـی کـه عنصـر

سعـی در تأمیـن حداکثـری نیازهای خـود دارد .حجـم

محدودکننـده تغییر نکند ادامه خواهد داشـت ولی با

وسیعـی از این تالشهـا را میتـوان در راستـای بهبـود

تغییـر عنصـر محدودکننـده ایـن رونـد افزایشی متوقف

روشهـای کشـاورزی با هـدف افزایش بازده محصوالت

گشته و تا تأمین عنصر محدودکننده دوم ادامه مییابد.

مشاهـده کـرد چـرا که کشاورزی در سطح پایـه تأمین

اگر کمبود تمام عنصر غذایی محیط را به طور منظم

تمام انرژی زیستی مورد نیاز انسانها قرار دارد .اما چه

برطرف کنیم ،زمانی میرسد که با وجود وفور همه

چیز تعیین کننده میزان بازده فرایند کشاورزی است و

عناصر غذایی ،منحنی رشد شکل افقی گرفته و دیگر

تالش های ما در راستای افزایش بازده این فرایند تا چه

افزایش عناصر غذایی میزان رشد را باالتر نمیبرد ،در

میزانی قابلیت اجرایی داشته و چه چیز قادر به

این زمان یك عامل محیطی نظیر مقدار گرما ،نـور،

محدودسازی آنها است؟ اولین محدودیت در این حوزه

رطـوبـت نسبــی و یـا  phعهـدهدار نقـش عامـل

را میتوان محدودیت مساحت زمینهای قابل کشت در

محـدودکننـده میشـود این به آن معناسـت که نه تنها
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عناصـر غذایـی ،بلکه هـر کـدام از عوامـل محیط کـه

در اختیار ما قرار میدهد و عالوه بر کاهش هزینههای

کمترین مقدار را در محیط داشته باشـد نقش تعیین

تولیـد افقی روشن برای دسـتیابی به تولیدی پایدار را

کننده را ایفا میکند منحنی که آن را با نام قانون بالک

که الزمه تضمین تأمین انرژی مورد نیاز جامعه جهانی

من میشناسند .حال پرسشی که مطرح میشود آن

است پیش روی ما قرار میدهد .مباحث باال بیانگر آن

است که اگر عالوه بر ترمیم و تزریق عناصر غذایی،

است که اگر چه ما میتوانیم با اعمال برخی تغییرات

کمبود و ضعف عوامل محیطی را نیز به طور منظم

بازده فرایند کشاورزی را افزایش دهیم اما سرانجام یك

برطرف کنیم چه وضعی از نظر افزایش میزان رشد پدید

حـد نهای برای تولیـد انرژی زیستـی وجـود خواهـد

میآید؟ پاسخ آن است که اگر محدودیت عوامل

داشـت کـه نمی توان پا را از آن فراتر نهاد و این حد

محیطی را نیز یك به یك برطرف کنیم هر بار با صعود

نهایی توسط امکانات موجود در اکوسیستم عظیم کره

منحنی رشد مواجه خواهیم بود ولی سرانجام زمانی فرا

زمین تعیین خواهد شد و دقیقاً همین موضوع است که

می رسد که با وجود فراوانی همه عناصر غذایی و عوامل

در کنار الگوهای نامناسب تولید و مصرف میتواند

محیطی سیر صعودی منحنی رشد متوقف گشته و دیگر

بحرانساز باشد .هرچند اگر فرایند هایی که بیان شد

افزایشی را نشان نمیدهد و حتی طبق قانون شلفورد یا

بدرستی انجام شوند حجم عظیمی از انرژی زیستـی را

قانون تحمل ،شدت بیش از حد تحمل عوامل محیطی

در اختیار ما قـرار میدهنـد اما اگر الگوی مصـرف

اعم از عوامل غذایی و غیر غذایی خود میتواند به عنوان

جامعه جهانی چـه در مورد روشهای فعلی بهـرهبرداری

یك عامل محدودکننده عمل کرده و محدودگر محدوده

از زمیـن و چـه در خصـوص الگوی مصـرف فراوردههای

رشد باشد .در این زمان اسـت که پتانسیل ژنتیکی

کشاورزی و در کل روشهای تولید و مصـرف انرژی

محصـول زیـر کشـت نقشـی تعییـنکننده داشته و

زیستـی مـورد اصالح و بازنگری قرار نگیـرد همـواره

می تواند به عنوان راهکاری اساسی در راستای افزایش

بایـد در انتظار عواقـب ناشـی از کمبـود انرژِی زیستـی

بهره وری فرایند کشاورزی از آن بهره برد راهکاری که

در دستـرس باشیم کـه میتوانـد فضای حاکم بر جهان

می توان آن را با نام استفاده از گیاهان تراریخته برای

امروز را بسیار ملتهبتر از آنچه هسـت کنـد ،حال آن

کشت در زمینهای زراعی معرفی کرد روندی که

کـه اگر ایـن الگـوهـای تولیـد و مصـرف بـا دیـدی

افزایش میزان بازده را در جنبههای گوناگون از

واقعگرایانه و آیندهنگرانه مورد بازبینی و اصالح قرار

افـزایـش تولیـد مـحصـول گرفتـه تـا مـقاومسـازی

گیرد شرایطی ایجاد خواهد شد که نیاز جامعه انسانی به

محصوالت مـورد نیاز جهـت کشـت نسـبت بـ ه عواملی

انرژی زیستی را تا مدتی طوالنی برطرف خواهد ساخت

همچـون آفات ،کم آبی و غیره کـه خـود میتواننـد بـه

البته دستیابی به این مقصود به طور حتم نیازمند

عنـوان نوعـی از عـوامل محدودکننـده مطرح باشنـد از

بازنگری در الگوی افزایش جمعیت انسانی کره زمین هم

طریق دستورزی ژنوم گونههای مورد نیاز جهت کشت

خواهد بود.
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تعیین مقصد و سرعت حرکت آر.آن.اِ در داخل سلول تخم با برچسبگذاری ملکولی
تهیه و تنظیم :امیر فرتاش

زیسـتشناسـی

ملکولی

اطالعـ اتی در مورد میزان سرعت حرکت نیز دارند.

دانشمنـدان

هـدلـبـرگ

آلـمـان

تحقیقات آنها که در پایگاه اینترنتی Nature

( )Heidelberg, Germanyمـوفق بـه شناسایـی

 Structural & Molecular Biologyبه چاپ رسیده

ملکـولـی بـه نـام آر.آن .اِ اسکار ( )Oskar RNAشدند

است همچنین اطالعات و سرنخهایی در مورد نحوه

که این ملکول همانند یك بلیط مسافرتی شامل

دریافت این اطالعات توسط ملکولهای منفرد برای

اطالعات جزیی همچون مقصد و نحوه انتقال است .آنها

مقصدهای متفاوت ارائه شده اسـت .طبق اظهار نظـر

نشان دادند که این ملکول عالوه بر این که حاوی

آنها آر.آن.اِ اسکار بـه نوع سلولی که در آن قرار دارد

اطالعاتی است تا در مسیر درست حرکت کند حاوی

بستگی دارد.

اروپایـی
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آزمایشگاه
)(EMBL

در

اسکار

حرکت میکند و ظاهراً این حرکت در جهت درست

برای رشد صحیح جنین مگس میوه ،آر.آن.اِ

تولید شده توسط والد ماده باید وارد سلول تخم و یا

میباشد .مشکلی که پژوهشگران متوجه آن شدند این

تخمك شود و در حین رشد و بالغ شدن سلول تخم در

بود که اسکار به طرف یك مقصد متـحرک حرکــت

قطب پشتی (سلول کیسه جنینی) قرار گیرد .محققان

میکند در نتیجهی رشد تخمك ،قطب پشتی (کیسه

تیم دکتر  Anne Ephrussiدر آزمایشگاه زیست

جنینی) از قطعۀ اسکاری که به طرف آن حرکت میکند

شناسی ملکولی اروپایی بر این باورند که این حرکت

دورتر میشود .به نظر میرسد قطعهی  SOLEکه به

بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که به نظر میرسد.

صورت ژنتیکی تغییر داده شده است نمیتواند به اندازه

وقتی قطعه آر.آن.اِ اسکار طی عمل پردازش

کافی برای غلبه بر مشکلی که به خاطر رشد تخمك

(اسپالیسینگ) برای انتقال فرآوری میشود  2قطعه

ایـجاد میشود سریع حرکت کند .بنابراین این «بلیط»

مـختلف  SOLEو  EJCدر کنـار هـم و در نقطـه

به طریقی بر سرعت انتقال نیز مؤثر است.

مشخصـی به آر.آن.اِ اسکار متصل میشونـد .دکتـر
اِفروزی ( )Ephrussiو همکارانش در تحقیقات خود
متوجه شدند برای اینکه آر.آن.اِ اسکار به مقصد صحیح
خود برسد باید هر دو قطعه در محلهای مشخص به
آر.آن.اِ اسکار متصل شود .در واقع این دو قطعه در کنار
یکدیگر همانند بلیطی است که اجازه حرکت آر.آن .اِ
اسکار به قطب پشتی (سلول کیسه جنینی) را میدهد و
نیز باعث ایجاد تفاوت بین این آر.آن.اِ

با بقیه آر.آن.اِ

هایی که وارد تخمك شـده میشونـد و آن را آماده
رفتن به قسمتهای مختلف میکنـد.

در حال حاضر دکتر اِفروزی ( )Ephrussiو همکارانش
مشغول تحقیق بر روی نحوه ارتباط بین  SOLEو
 EJCبا یکدیگر و نیز تأثیر آنها بر روی سلول برای
انتقال قطعه اسکار است .آنها همچنین دریافتند که در
صـورتی کـه ملکـول آر.آن.اِ تحـت فرآینـد پـردازش
(اسپالیسینگ) قرار گیـرد تنها قطعه  SOLEتشکیل
خواهد شد .از آنجایی که برخی از آر.آن.ا ها میتوانند
در نـقـاط مـخـتلفـی از طـول خـود تـحـت پـردازش
(اسپالیسینگ) قرار گیرند این بدان معنی است که به
طـور بالقـوه برای ملکولهـای آر.آن.اِ

یکسـان امکان

وقتی قطعه  SOLEبه صورت ژنتیکی تغییر داده شد،

انتقال )چاپ بلیطها( به مقاصـد مختلف وجود دارد .به

دانشمندان مشاهده کردند آر.آن.اِ اسکار همانند حالت

عنوان مثال در سلولهای مختلف بستگی دارد که کدام

عادی به سمت قطب پشتی (کیسه جنینی) حرکـت

قسـمت از ملکـول آر.آن.اِ

تحـت فـرآینـد پـردازش

نـمی کند اما هنوز به سمت قطب پشتی (کیسه جنینی)

(اسپالیسینگ) قـرار گیرد.
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گزارش ویژه
تشکیل شورای ملی ایمنی زیستی با حضور معاون اول ریاست جمهوری برای تصویب آئیننامه اجرایی
قانون ایمنیزیستی
تهیه و تنظیم :زهرا آقچه کهریزی
قانون ملی ایمنیزیستی در مرداد ماه سال  88به

ایمنیزیستی ،مقرر شد این آییننامه در جلسهای با

تصویب مجلس رسید و در همان ماه از سوی شورای

حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست مورد

نگهبان به تأیید رسید که بر اساس همان قانون برای

بازنگری قرار گرفته و سپس برای تصویب نهایی ارائه

اجرایی شدن آن نیاز به آییننامهها و ضوابطی بود که

شود .دکتر بهزاد قرهیاضی در گفتگو با خبـرنگاران

باید در شورای ملی به تصویب میرسید.

افزود :این پیـشنویـس مـورد اعتـراض بسیاری از

پس از قریب سه سال تاخیر و معطل نگه داشتن اجرای

پژوهشگـران و انجمنهای علمی واقع شده است.

قانون جلسه شواری ملی ایمنیزیستی عصر روز شنبه،

وی گفت :این پیشنویس مورد اعتراض بسیاری از

نوزدهم فروردین سال جاری به ریاست معاون اول

پژوهشگران بود و جامعه علمی کشور ،این آئین را

رییس جمهور تشکیل شد و کلیات آیین نامه اجرایی

بازدارنده و مانع تولید ملی محصوالت تغییر یافته ژنتیك

قانون ایمنی زیستی پس از بحث و گفتگو به تایید

و موجب افزایش واردات این نوع محصول میدانند.

رسید .محمدرضا رحیمی در این جلسه با قدردانی از
تالش ها و اقدامات سودمند سازمان حفاظت محیط
زیست اظهار امیدواری کرد در سال جاری گامهای
بلندی در جهت پیشرفت و تحقق اهداف در حوزه
محیط زیست برداشته شود.

دکتر قرهیاضی خواستار واکنش فوری و ممانعت تصویب
آئیننامه از سوی ستاد توسعه زیستفناوری و متولی آن
شد .وی تصریح کرد :در قانون ملی ایمنیزیستی دولت
مکلف شده است تا تمهیدات الزم را برای این قبیل
محصوالت فراهم بیاورد اما دولت در سالهای اخیر

در این جلسه رییس دبیرخانه شورا نیز گزارشی در

منحصراً تمهیدات الزم را برای واردات محصوالت تغییر

خصوص تاریخچه ایمنیزیستی در ایران ،فعالیتهای

یافته ژنتیکی فراهم آورده است که این مسئله تولید

دبیرخانه و روند تدوین پیشنویس آییننامه اجرایی

ملی را کم رنگ خواهد کرد.

قانون ایمنیزیستی ارائه کرد.

رئیس انجمن ایمنیزیستی گفت :طبق فرمایشات

همچنین در این نشست پس از بحث و تبادل نظر

رهبری با نامگذاری امسال به نام تولید ملی ،حمایت از

پیرامون بخشهای مختلف آییننامه اجرایی قانون

کار و سرمایه ایرانی ،شورای ملی ایمنی زیستی و
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دبیرخانه آن نیز باید متعهد شود و به طور جدی نسبت

تنظیم شده و در صورت تصویب به مفهوم پایان

به رفع غل و زنجیر بسته شده برپای محصوالت تغییر

امیدواری برای تولید ملی این نوع محصوالت و استمرار

یافته ژنتیکی که تولید داخلی را تحت تأثیر قرار می

واردات سالیانه سه تا پنج میلیارد دالری این قبیل

دهد اقدام کنند.

محصوالت خواهد شد.

وی تأکید کرد :آئیننامه تنظیم شده عالوه بر غلطهای
فاحش علمی ،در غیاب نمایندگان علمی کشور تهیه و

غیبت وزرا در جلسه شورای عالی ایمنیزیستی
تهیه و تنظیم :لیال مرگن
خبرگزاری موج  -رئیس انجمن ایمنیزیستی گفت :در

پیشنویس آییننامه اجرایی قانون ایمنی زیستی وارد

حالی جلسه شورای عالی ایمنیزیستی تشکیل شد که

کردند.

وزرای مربوطه در این نشست غایب بودنـد.

وی گفت :بر اساس تصمیم رییس شورای عالی ایمنی

دکتر بهزاد قرهیاضی ،بنیانگذار پژوهشکده بیوتکنولوژی

زیستی یعنی معاون اول رییس جمهور ،مقرر شد این

کشاورزی و رئیـس انجمـن ایمنیزیستـی در گفتـگو با

افراد در دفتر رییس سازمان حفاظت محیط زیست

خبـرنگار خبرگزاری مـوج با بیـان این مطلب اظهـار

تشکیل جلسه داده و به بازنگری پیشنویس بپردازند.

داشت :طبق قانـون جلسـه شـورای عالی ایمنیزیستی
باید با حضور وزرای جهـاد کشـاورزی ،بهداشـت،
درمـان و آمـوزش پزشکی و علوم و تحقیقات و فناوری
تشکیل شود.
وی افـزود :همچنین رییـس سازمان حفاظت از محیـط
زیسـت ،اعضـای حقیقی و ناظرینـی از مجلس شـورای

رییس انجمن ایمنیزیستی تصریح کرد :پس از بازنگری
پیش نویس ،آیین نامه اجرایی بوسیله رییس جمهور یا
رییس شورای ایمنیزیستی ابالغ خواهد شد.
کلیات پیشنـویس مـورد اختالف وزارتخانـههای
مـرتبط

اسالمی دیگر اعضای این شورا هستند .قرهیاضی خاطر

قرهیاضی در پاسخ به این نکته که ایرادات وارده به

نشان ساخـت :در جلسه شـورای عالـی ایمنـی زیستـی

پیشنویـس آییننامـه اجرایـی قانـون ایمنیزیستی چه

نماینـدگان وزارتخانـههـای جهـاد کشـاورزی و علـوم،

بـود ،گفـت :وزارتخانـههـای جهـاد کشـاورزی و علـوم،

تحقیقات و فناوری و برخی دیگر از اعضا ،ایراداتی به
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تحقیقات و فنآوری ایرادات کلی به پیـشنویـس تهیـه

وی خاطر نشان ساخت :جای تأسف و تعجب است در

شده وارد کردهاند.

حالـی که سال جاری به نام سال تولیـد ملی نامگـذاری

وی افـزود :جزئیات دقیقـی از نظرات اصالحـی این
وزارتخانههـا در دسـت نیسـت .رییـس انجمـن ایمنـی
زیستـی اذعـان داشـت :بـه نظـر میرسـ د وزارت جهاد
کشاورزی از مداخله بیش از حـد دبیرخانه شورای عالی

شده اسـت ،همچنان شاهـد استمرار پافشاری دبیرخانه
شـورای ملـی ایمنـیزیستـی و تصـویب مقـرراتی کـه
بازدارنـده تولیـد ملی ،هـراسافکن و نگرانیآفرین بوده،
هستیم.

ایمنی زیستی در اموری که به صورت ذاتی جزو وظایف

قرهیاضی ا ظهار داشت :در حالی که با استناد به نبود

نهادینه این وزارتخانه است ،چندان خوشنود نیست.

آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جلوی تولید ملی

وی ادامه داد :همچنین وزارت جهاد کشاورزی به دلیل
تحقیر بیش از حـد جایگاه مرجع ملی که طبق ماده 11
قانون ایمنی زیستی به عهده وزارت جهاد کشاورزی
اسـت ،با کلیات این پیشنویس از پایه و اساس مخالفت
دارد.
قرهیاضـی تأکیـد کـرد :البته بهتر اسـت دالیل مخالفت
وزارتخانههـای مختلف با پیـشنویـس آییننامه اجرایی
قانون ایمنی زیستی را از خود آنها سئوال کرد.

محصوالت تغییر یافته ژنتیکی (تراریخته) به طور کامل
گرفته شده است و حتی در بسیاری از موارد تصویب
طرحهای پژوهشی نیز در این بخش دچار اختالل شده
است ،هیچکس پاسخگوی این موارد نیست .وی ادامه
داد :ساالنه بین  3تا  5میلیارد دالر محصول تراریخته
آماده مصرف وارد ایران میشود و بدون اطالع مردم در
بازار توزیع میشود.
رییس انجمن ایمنیزیستی افزود :رییس سازمان
حفاظت محیط زیست چندی پیش در رسانهها از

تمرد مستمر وزارت امور خارجه از اجرای قانون ایمنی

واردات قاچاق  50نوع محصول تراریخته به کشور خبر

زیست ی ،از نظرها مغفول مانده است

داده بود که صد البته این خبر فاقد عنصر واقعیت است،
اما معلوم نیست به چه دلیل در شورای ملی ایمنی

رییس انجمن ایمنیزیستی با اشاره به مغفول ماندن

زیستی با موضوع واردات این محصوالت در عین مقابله

بررسی دالیل تمرد مستمر وزارت امور خارجه طی 7

با تولید داخلی ،واکنش خاصی دیده نمیشود.

سال گذشته از اجرای قانون ایمنیزیستی ،گفت :در این
مدت وزارت امورخارجه از واگذاری مرجعیت ملی به
وزارت جهاد کشاورزی امتناع کرده است.
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ایرادات انجمنهای علمی کشور به متن آخرین آییننامه اجرایی قانون ایمنیزیستی
انجمنهای علمی با آییننامههای بازدارنده تولید داخلی

وی اضافه کرد :این پیشنویس در نظام بازرگانی خارجی

مخالفند

و دسترسی به مهمترین اقالم استراتژیك غذایی مورد

دکتر قرهیاضی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با

نیاز کشور ،یعنی روغن نباتی ،علوفه و خوراک دام،

بیان این مطلب اظهار داشت :برخی انجمنهای علمی و

اختالالت جدی ایجاد خواهد کرد.

دانشمندان مستقل با هر نوع آییننامهای که بازدارنده

در این راستا انجمن ایمنی زیستی پس از مشورت با

تولید داخلی باشد یا فراتر از قانون محدودیتهای

اعضای هیئت مدیره خود نامهای را خطاب به مهندس

غیرقانونی برای تحقیقات به ویژه آزمایشها میدانی

محمدیزاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

فراهم کند ،مخالفند.

ارسال کرده است .متن پیشنویس آییننامه بالغ بر چند

وی ادامه داد :این انجمنها از رییس شورای عالی

ده صفحه فراتر از ظرفیت این خبرنامه بود و بنابراین

ایمنیزیستی تقاضا دارند تا پیش از شنیدن مستقیم

عالقمندان

ایمیل

نظرات این مجموعههای علمی از اتخاذ هر تصمیمی

( )kahrizi_z@yahoo.comآن را تقاضا و دریافت

خودداری کند .رییس انجمن ایمنیزیستی خاطر نشان

کنند.

ساخت :پیشنویس حاضر در صورت تصویب عالوه بر
بازدارندگی کامل برای پژوهش ،علم مهندسی ژنتیك و
زیست فن آوری جدید را در کشور با مشکالت جدی
مواجه میکند.

میتوانند

از

طریق

این

پاسخ و نظر انجمنهای علمی به شرح زیر است .از کلیه
اعضای جامعه علمی کشور به ویژه اعضای انجـمنهای
علمی ذیربط انتظار میرود در تبیین مواضع و نظرات
علمی انجمن کوشا باشند.
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ارسال نامه دبیرکل خانه کشاورز به معاون اول رئیس جمهور در مورد ایرادات پیشنویس آییننامه
اجرایی قانون ایمنیزیستی
دکتر عیسی کالنتری دبیر کل خانه کشاورز طی یك نامه فوری به معاون اول رئیس
جمهور قبل از تصویب نهایی آییننامه اجرایی خواستار فرصتی شدند تا هیات رئیسه
انجمن ایمنی زیستی و انجمن بیوتکنولوژی از در جریان پیامدهای ناشی از تصویب
آییننامه اجرایی قرار بگیرند که متن نامه به شرح زیر
است.

جناب آقای دکتر محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای ملی ایمنی زیستی
با سالم ،شنیدهها حاکیست که به زودی آییننامه اجرایی قانون ملی
ایمنی زیستی در شورای ملی ایمنی زیستی به ریاست جنابعالی مطرح
و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
با مطالعه دقیق پیشنویس آییننامه پیشنهادی به نظر تصمیم گرفته
شده است که هیچ نوع تحقیق ،کاربرد و تولید محصوالت تغییر شکل

یافته ژنتیکی در کشور صورت نپذیرد .لذا از جنابعالی تقاضا مینمایم
قبل از تصویب نهایی آییننامه فوق فرصتی را به هیات رئیسه و انجمن
ایمنی زیستی بدهید تا در جریان پیامدهای تصویب آییننامه
پیشنهادی فرار بگیرند و سپس هر تصمیمی که اتخاذ کردید از روی
آگاهی کامل باشـد.
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ارسال نامه رئیس انجمن به معاون اول رئیس جمهور در مورد چالشهای ناشی از تصویب آییننامه
ایمنیزیستی
رئیس انجمن ایمنیزیستی ایران طی نامهای به معاون

برادر گرامی جناب آقای رحیمی

اول رئیس جمهور ضمن تشکر از تشکیل جلسه شورای

معاون اول محترم رئیس جمهور

ملی ایمنیزیستی و زحمات سازمان حفاظت محیط
زیست ،دبیرخانه شورای ملی ایمنیزیستی و به ویژه
رئیس محترم این دبیرخانه و سایر دستاندرکاران تهیه
آئیننامه اجرایی قانون ایمنیزیستی چالشهای ناشی از
تصـویب آییننامـه ایمنـیزیستـی را در این نامـه مورد
بررسی قرار داد .دکتر قرهیاضی رویکرد اصلـی و اساسی
قانون را تضمین استفاده از زیست فناوری جدید و فواید
آن دانست نه بازدارندگی پژوهش و تولید ملی این نـوع
محصوالت .وی در ادامه با اشاره به آمار سطح زیر کشت
محصوالت تراریخته و میزان واردات این محصوالت به

سالم علیکم؛
با احترام ،ضمن تبریك نامگذاری سال  1341به عنوان
سال « تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از
سوی مقام معظم رهبری ،مایلم از تشکیل جلسه شورای
ملی ایمنیزیستی و زحمات سازمان حفاظت محیط
زیست ،دبیرخانه شورای ملی ایمنیزیستی و به ویژه
رئیس محترم این دبیرخانه و سایر دستاندرکاران تهیه
آئیننامه اجرایی قانون ایمنیزیستی که بیش از دو سال
از تاریخ تصویب آن میگذرد تشکر و قدردانی کنم.

داخل کشـور و جلوگیـری از تولیـد داخـل بـه عنـوان

چنانچه حضرتعالی مستحضرید قانون ایمنیزیستی

مرتبطترین انجمن با قانون ایمنیزیستی بر تصویب و

تولید محصوالت تراریخته را که در این قانون تحت

ابالغ آییننامه اجرایی قانون ایمنیزیستی به نحوی که

عنوان «تغییر یافته ژنتیکی» از آن یاد میشود مجاز

متضمن تولید محصوالت تراریخته باشد تأکید کرد.

دانسته و دولت را «مکلف به فراهمآوری تمهیدات الزم

رئیس انجمن ایمنیزیستی عنوان کرد که پیش نویس

برای تولید ،واردات و صادرات ،رهاسازی و »...این نوع

آئیننامه در وضعیت موجود با وجود دارا بودن نکات

محصوالت میکنـد .از سـوی دیگر در تعـریف ایمنـی

مثبت ،چالشهایی را متوجه پژوهش در حوزه مهندسی

زیستی در متن قانون «تضمین بهره برداری از فواید

ژنتیـك و تولیـد ملی محصوالت تغییـر شکل یافتـه

زیستفناوری جدید» به صراحت قید شـده اسـت .بنا بر

ژنتیکی میکند.

این رویکرد اصلی و اساسی قانون ،تضمین استفاده از

متن کامل نامه دکتر قرهیاضی در مورد ایرادات وارد بر
آیین نامه ایمنی زیستی به معاون اول رئیس جمهور
بدین شرح است:

زیست فناوری جدید و فواید آن است و نه بازدارندگی
پژوهش و تولید ملی این نوع محصوالت.
بر اساس آمار رسمی ،محصوالت تراریخته در حال حاضر
در سطحی بیش از  160میلیون هکتار در دهها کشور
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اروپایی ،آمریکایی و جهان سوم کشت میشوند .به

در مقابل اسـتفاده از مهندسـی ژنتیك به تردیـد

پیوست گزارش آخرین وضعیـت تولیـد این نوع

میاندازنـد.

محصوالت تقدیم حضور میشود .بر اساس آمار رسمی،
ایران سالیانه بین  3تا  5میلیارد دالر محصول سویا،
روغن سویا ،کنجاله سویا ،ذرت و پنبه را از کشورهایی
مانند برزیل ،آرژانتین و کانادا وارد ایران میکند که باز
هم بر اساس آمار رسمی بیش از  45درصد محصول
تولید آنها تغییر شکل یافته ژنتیکی است .آزمایشات
دوایر دولتی و مصاحبه معاون محترم رئیس جمهور و
رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست نیز موید

 )2در حالی که مواد  5و  10قانون صراحتاً پژوهشهای
آزمایشگاهی و گلخانهای و میدانی را از شمول قانون
مستثنی کرده و هرگونه اخذ مجوز را به مراحل بعد از
انجام آزمایشات میدانی محول میکند ،فصل چهارم
آییننامه به طور کل ضابطهگزاری برای پژوهش و اخذ
مجوز آزمایشات میدانی را الزامی میکند که کامالً
بازدارنده است.

این نظر است که سالیانه مقادیر هنگفتی محصوالت

 )3برچسبگذاری در قانون منحصر به حمل و نقل

تراریخته وارد کشور میشود اما به هر دلیلی نبود آیین

داخلی است ،اما در پیشنویس فعلی آییننامه ،برچسب

نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی به عنوان مستمسکی

گذاری بر روی تمام محصوالتی که حتی مجوز دریافت

برای جلوگیری از تولید داخلی آن تلقی شده است.

کرده و در معرض فروش هم قرار گرفتهاند الزامی شده

بنابراین ،انجمن ایمنیزیستی به عنوان مرتبطترین

است .برچسب گذاری عالوه بر افزایش قیمت تمام شده

انجمن با قانون ایمنیزیستی بر تصویب و ابالغ آییننامه

به دلیل هزینه نگهداری جداگانه محصوالت تراریخته و

اجرایی قانون ایمنیزیستی به نحوی که متضمن تولید

غیـرتراریختـه مستلـزم راهانـدازی شبکـه بیهـودهای از

محصوالت تراریخته باشد تأکید میکند .اما پیشنویس

آزمایشگاه هایی است که نه برای افزایش تولید ملی بلکه

آئیننامه در وضعیت موجود با وجود دارا بودن نکات

بـرای ردیابـی محصـوالت ترایختـه بایـد ایجـاد شـوند؛

مثبت ،چالشهایی را متوجه پژوهش در حوزه مهندسی

فراینـدی که جـز افزایـش قیمـت محصـوالت غذایـی

ژنتیك و تولید ملی محصوالت تغییر شکل یافته ژنتیکی

فایدهای برای کشور نخواهد داشـت .از طرف دیگـر این

میکند .به طور عمده ایرادات این آییننامه به شرح زیر

نـوع برچسبگذاری تبعیضآمیـز اسـت و در حالـی که

بحضورتان اعالم میشوند:

محصـوالت تولیـد شـده از طریـق سمـوم شیمیایـی

 )1پیش نویس آیین نامه ،رویکرد بازدارندهای دارد و در

خطرناک برچسـب نمیخورنـد نمـیتوان انتظار داشـت

آن اشارهای به فواید زیستفناوری جدید دیده نمیشود

محصوالتی که مجـوز دریافت کردهاند و ثابت شده است

ولی بر مخاطرات آن تأکید میشود؛ مخاطراتی که برخی

که خطری ندارند برچسب بخورند.

از آنها حتی احتمالی هم نیستند ولی هر خوانندهای را
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 )9بیمه محصوالت تراریخته نه در قانون ایمنیزیستی

برطرف شوند تا همانگونه که در سخنرانیهای امیدوار

وجود دارد نه در اصل پروتکل ایمنیزیستی و نه در هیچ

کننده رئیس محترم دبیرخانه شورای ملی ایمنیزیستی

کجای دیگر جهان .حتی یك شرکت بیمه در سراسر

ابراز میشود ما بتوانیم در سال تولید ملی با ارج نهادن

جهان وجود ندارد که محصوالت تراریخته را بیمه کند.

بر کار و سرمایه ایرانی به جای واردات محصوالت

به این ترتیب مطالبه بیمه به مفهوم جلوگیری کامل از

تراریخته به صادرکننده عمده این محصوالت در منطقه

واردات محصوالت مهمی مانند روغن و خوراک دام

و انشاءاهلل در جهان تبدیل شویم.

خواهد بود که کشورمان تا میزان باالی  40درصد به
واردات آن وابسته است و قطعا در صورت اجرای این
آیین نامه کشور را دچار بحران خواهد کرد.

در خاتمه انجمن ایمنی زیستی ضمن مغتنم شمردن
فرصت برای تجدید مراتب احترام ،از حضورتان تقاضا
دارد وقتی را برای ارائه گزارش این انجمن در مورد

به پیوست آدرس برخی از اشکاالت مختصر باقی مانده

وضعیت جهانی ایمنی زیستی و کسب رهنمود از محضر

در پیشنویس آئیننامه فعلی را تقدیم حضور کرده از

حضرتعالی اختصاص دهند .پیشاپیش از بذل توجه و

جنابعالی استدعا دارد ترتیبی اتخاذ فرمایند تا در

عنایتی که می فرمایید کمال تشکر و قدردانی را دارم.

بازنگری پیشنویس آئیننامه اشکاالت یاد شده به نحوی

والسالم

اصالحات اعمال شده در پیشنویس آیین نامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی
عضو شورای ملی ایمنیزیستی با اشاره به برگزاری

جواران ،نماینده انجمنهای علمی در شورای ملی

جلسه اخیر شورا تصریح کرد :در این جلسه تمامی موارد

ایمنیزیستی در گفتگو با خبرنگار «فناوری» خبرگزاری

پیشنهادی از سوی انجمنهای علمی و متخصصان برای

دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به تصویب کلیات

اصالح پیشنویس آییننامه اجرایی مورد پذیرش اعضا

آییننامه اجرایی قانون ملی ایمنیزیستی در جلسه اخیر

قرار گرفته که میتوان به مستثنی شدن پژوهشها و

شورا که روز شنبه  14فروردی ن برگزار شد ،اظهار کرد:

آزمایشهای گلخانهیی و میدانی از قانون ملی ایمنی

تدوین پیشنویس آییننامه اجرایی قانون ملی ایمنی

زیستی و حذف مجوزهای متعدد برای تولید محصوالت

زیستی حدود  2سال به طول انجامید و در طول این

تراریخته در مراحل مختلف اشاره کرد به گونهای که

مدت بیش از  35جلسه مفصل با حضور نماینده همه

پس از اخذ مجوز برای یك محصول مانند دیگر

نهادها و تشکلها برگزار شد تا پیشنهادات آنها برای

محصوالت کشاورزی با آن برخورد شده و دیگر نیازی به

اعمال در پیشنویس آییننامه اجرایی اتخاذ شود .نهایتاً

مجوزهای متعدد بعدی نباشد .دکتر مختار جاللی

در جلسه اخیر شورای ملی ایمنیزیستی با ارائه نظرات
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و پیشنهادات انجمنهای علمی و متخصصین از سوی

فعالیتهای گلخانهیی و میدانی را از شمول مقررات این

نمایندگان حاضر و پذیرش آنها از سوی اعضا کلیات

قانون و دریافت مجوز مستثنی کرده است با این حال در

این آییننامه به تصویب رسیده تا در هفته آینده با

پیـشنویس تهیه شده آزمایشات گلخانهیی و میدانی و

اعمال اصالحات پیشنهادی به رییسجمهور برای ابالغ،

پژوهشها نیز به گونهای به دریافت مجوز ملزم شده بودند

ارسال شود .عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی

که اصالح این مغایرت با قانون نیز مورد مخالفت هیچیك

دانشگاه تربیت مدرس در خصوص نظرات اصالحی

از اعضاء قرار نگرفت .وی با اشاره به اینکه اکثریت قریب

مطرح شده خاطرنشان کرد :هنگامیکه برای محصوالت و

به اتفاق حاضران در جلسه با کلیات پیشنویس آییننامه

یا موجودات تراریخته مجوزی گرفته میشود باید برای

اجرایی قانون ملی ایمنیزیستی موافق بودند ،تصریح کرد

تمامی مراحل تولید و عرضه آن قابل قبول باشد ،این در

پیشنهادات ارائه شده برای اعمال به دستگاهها و

حالی است که پیشنویس اولیه ،اخذ مجوز برای هر یك

وزارتخانههای متولی داده شد.

از مراحل تولید این محصوالت را ضروری دانسته که در
این زمینه قرار شد تا اصالح این مورد به صراحت در
نسخه نهایی آییننامه ذکر شود .جاللی جواران با اشاره
به برگزاری جلسه اخیر شورای ملی ایمنی زیستی به
ریاست معاون اول رییس جمهور و دیگـر اعضـاء شامل
رییس سازمان حفاظت محیط زیست ،وزیر علوم ،وزیر
جهاد کشاورزی ،وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی،
نماینده انجمنهای علمی ،نماینـه متخصصان و دبیـر
شورای ملی ایمنیزیستی ادامـه داد :قانـون ملی ایمنی
زیستی مصوب مجلس شورای اسالمی پژوهشها و

خوانندگان گرامی با توجه به حجم زیاد مطالب در این شماره بخش پرسش از شما پاسخ از ما در
شماره های بعدی ارائه خواهد شد ما مشتاقانه منتظر سوالهای شما عزیزان در حوزه ایمنی زیستی
هستیم.
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مصاحبه اختصاصی
کشت پنبه تراریخته بهترین ،مناسبترین و شاید تنها راه حل برطرف شدن مشکالت فعلی پنبه کشور
است

دکتر کمال قاسمی بزدی ،مجری طرح پنبه تراریخته وزارت جهاد کشاورزی
گفتـگـو :بنفشـه درویـش روحـانـی ،مـرکـز اطالعـات

کشاورزی با گرایش مهندسی ژنتیك از دانشـگاه دولتـی

بیوتکنولوژی ایران

علوم زراعی روسیه – آکادمی علوم کشاورزی تیمیریازوف

در اسفند ماه سال گذشته خبری به نقل از خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) از تولید پنبه تراریخته مقاوم به
آفات ،بیماریها و علفکش منتشر شد .این خبر مرکز
اطالعات بیـوتکنـولـوژی را بر آن داشـت تا پیـرو هدف

مسـکو دریافـت کـرده اسـت اولیـن فارغالتحصـیل
کارشناسی ارشد رشته بیـوتکنـولوژی کشاورزی داخل
کشور هم بوده و وقت مبسوطی را برای انجـام ایـن
مصـاحبـه در اختیـار مـرکـز اطالعـات بیـوتکنـولـوژی

خود در زمینه اطالعرسانی در مورد محصوالت تراریخته
مصاحبهای را که در ادامه خواهید خواند با مجری اصلی

گیاهـان تراریختـه مقـاوم بـه علفکش

این طرح آقای دکتر کمال قاسمی بزدی عضو هیات

بـیشتریـن سطـح زیر کشـت را در

علمی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور انجام دهد .وی که

بیـن محصوالت تراریختـه دنـیا بـه

مدرک دکتری تخصصی خود را در رشته بیوتکنـولوژی

خـود اختصـاص دادهانـد.
31

قرار داده اسـت.
ایـن مـرکز به خاطـر همـکاری صمیمانـه ایشـان
جهـت تالش بـرای توسعـه مهنـدسی ژنتیك با هـدف

تراریختـه با توجـه به عـدم تصـویب آییننامـه اجـرایی
ایمنیزیستی وجـود دارد که امیـدوارم در آینده نزدیك
شاهد برطرف شدن این مشکالت باشیم.

پیوسـتن کشـور بـه جـرگه تولیدکنندگان محصوالت

ایـن طـرح کالن بـا همکاری موسسـ ه تحقیقات پنبـه

تراریخته و نه واردکننده آنها با وجود مشکالتی که در

کشـور ،پژوهشکـده بیـوتکنـولـوژی کشـاورزی ایـران و

سر راه این هدف وجود دارد از ایشان کمال تشکر را

موسـسه تحقیقات گیاهپزشکـی کشـور با  30پـروژه و

میکند .او چالشها و مشکالتی را کـه در سـر راه

زیـرطرح تدوین شـده اسـت .تعـداد  16نفـر از اعضای

تولیـد محصـوالت تراریختـه با وجـود پتانسیل قوی

هیأت علمـی مؤسسـات مذکـور از رشـتههای مختلف

علمی وجود دارد مطرح میکند .و امروز و فرداهایی که

بیـوتکنولوژی ،اصالح نباتات ،حشـرهشناسی کشاورزی،

برای ابالغ آییننامه اجرایی قانون ایمنی زیستی پس از

بیمـاریشناسـی گیاهـی و علـفهای هـرز با اینجانـب

دو سال تصویب این قانون مطرح است را سدی بزرگ

همکاری دارند.

برای گرفتن مجوز تولید کشت محصوالت تراریخته
میداند.

از سال  1446که محصوالت تراریخته بطور تجاری در
دنیا مورد کشت و کار قرار گرفتند ،تا کنون استفاده از

آقای دکتر اخیراً خبری در مورد برنامه توسعه کشت
پنبه تراریخته منتشر شده که مجری اصلی این طرح
شما هستید .از شما خواهش می کنم در مورد این برنامه
بیشتر توضیح دهید.
بله ،من مجری مسئول این طرح با عنوان «تولید پنبه
تراریختـه مقاوم بـه آفـات ،بیماریهـا و علفکـشها»
هستم که به عنوان یك طرح کالن در شورای عالی
تحقیقات سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
بـه تصـویب رسیـده اسـت و پیگیـریهـای الزم بـرای
عملیاتی شـدن طرح در حال انجام است ،ولی مشکالت
زیادی اوالً ،در رابطـه با تأمین اعتبارات مالـی مورد نیاز
برای اجـ رای طرح و ثانیاً مسائل قانونی کشت گیاهان
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فروش حشرهکشها در بازار جهانی با رقمی

معادل  8/1میلیارد دالر رتبه دوم فروش را
در سطح جهان به خود اختصاص داده
است.
پنبه های تراریخته بخصوص برای مبارزه با کرم قوزه
پنبه ،یکی از معیارهای اصلی برای کنترل این آفت در
بسیاری از کشورهای دنیا بوده است .گیاهان تراریخته
مقاوم به علفکش نیز بیشترین سطح زیر کشت را در
بین محصوالت تراریخته دنیا به خود اختصاص دادهاند.
بنابراین در این طرح سعی میشود در صورت دریافت
مجـوز ایمنی زیستـی ،آزمایشات مـزرعهای پنبـههای
تراریختـه مقاوم به آفات و بیماریها به انجام برسد،
ضـمن ایـنکـه بـا انتقـال ژنهـای مقاومـت بـه آفات،

بیماریهای قارچی و علفکشها به تعدادی از الینهای

استـفاده مـداوم و معمـول از آفـتکـشهـای شیمیایی

ارقـام پنبـه تجـاری کشـور بـا استفـاده از روشهـای

تبعات منفی زیادی را دربردارد که هزینههای گزاف سم

مهندسـی ژنتیك ،ارقام پنبـه تراریختـه جدیـد تجاری

و سمپاشی ،افزایش روند مقاومت آفات به حشرهکشها

مقاوم نیز تولید شود.

و آلودگی محیط زیست از جمله آنهاست.

فواید و ویژگیهای پنبه تراریخته چیست؟

همـهساله هزینههـای هنگفتـی صـرف خـرید سـموم

پنبه محصول استراتژیکی است که روزگاری در ایران
بهعنوان طالی سفید و استان گلستان هم به عنوان
سرزمین طالی سفید شناخته میشد .اما امروزه ببینیم
جایگاه پنبه در کشور و استان گلستان چگونه است!
سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان طی چند سال
گذشته تا ده هزار هکتار پایین آمده است.

شیمیایی در جهان میشـود ،بهطوری که بازار جهانی
فروش حشرهکشها با رقمی معادل  8/1میلیارد دالر
رتبه دوم فروش را در سطح جهان به خود اختصاص
داده است .بنابراین گیاهان تراریخته نهتنها با کاهش
هزینـههای مبارزه با آفات و بیماریهـا ،بلکه با ایجـاد
نوعی کشـاورزی پایدار سـهم به سـزایی در حفظ منابع
تولید و محیط زیست خواهند داشت .بنابراین با استفاده

هر ساله آفات مهمی از قبیل زنجره ،شته ،سفید بالك،

از ارقام تراریخته مقاوم به آفات ،بیماریها و علفکشها

کرم قوزه پنبه و غیره همراه با بیماریهایی نظیر

در زراعت پنبه ،مطمئن باشید که هزینه تولید بسیار

ورتـیسیلیـوم و فـوزاریـوم خسارات قابل توجهـی بـه

پایین خواهد آمد.

پنبههای کشور وارد میکنند .به عنوان مثال میتوان به
مسئلـه طغیـان کـرم قـوزه در سـال  1340در استـان
گلستان اشاره کرد که بخش عظیمی از محصول این
استان را نابود کرد و باعث انجام سمپاشیهای مکرر شد.
علف های هرز نیز بخش عظیمی از مشکالت مربوط به

امـروزه ضـرورت و اهمیت بیوتکنـولـوژی و استفاده از
محصـوالت تراریختـه جهـت رسیدگی به مشکالت
گرسنگی و تأمین غذا برای جمعیت  7میلیارد نفری کره
زمین بر کسی پوشیده نیست.

کشت پنبه خصوصاً در مرحله داشت را باعث شده و
عـدم تناسـب بیـن علفکـشهـای مـوجـود و کنتـرل

تأمین غذا در آینده به موفقیت پذیرش راهکارهایی

علفهای هـرز ،کاهش چشمگیری را در میزان تولیدات

بستگی دارد که از افزایش تولید محصـوالت کشاورزی

پنبه بهوجود آوردهاند .کاهش سالیانه تولیدات کشاورزی

در واحـد سطح حمایت کنـد ،لذا بهرهگیـری از

در جـهان بـه دلیل تنشهـای زیستـی ماننـد آفـات،

بیوتکنولوژی و سایر فناوریهای نوین در عرصـه

بیماریهـا و علفهای هـرز در مجمـوع بـه  36درصـد

کشاورزی تنها راهی اسـت که میتواند چشمانداز تیره

میرسـد.

امنیت غذایی بشر در آینده را روشن کنـد .در شرایطی
که محصوالت تراریخته در حـدود  200کشـور جهان
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مصـرف میشونـد و حداقل بخش عمدهای از دانههای

نه ،احتماالً خبر مقداری بد برداشت شده است .منظور از

روغنی وارداتی ایران نیز از کشـورهای تـولیـدکننـده

خبر منتشر شده ،برداشت مکانیزه پنبه تراریخته

مـحصـوالت تـراریختـه وارد میشوند ،عدم کشت

نیسـت .در خبـر اینچنیـن آمـده بـود که تولیـد پنبـه

محصوالت تراریخته در کشور تنها به سود کشورهای

تراریخته یکی از فعالیتهای اصلی کانون هماهنگی

خارجی تولیدکننده این محصوالت خواهـد بـود.

دانش و صنعت پنبه و گیاهان لیفی است .در کنار این

بنابراین کشـور ایران نیـز با بهرهمندی از نیروهای

اولویت کانـون ،فعالیـتهای دیگری نیـز در حـال انجام

متخصص و امکانات کافی ،نباید از این قافله رو به رشـد

اسـت کـه مسئله برداشـت مکانیـزه پنبـه و کاهـش

دنیا عقب بمانـد .پـس با اجـرای ایـن طرح و بهرهگیری

هزینههای پنبه با ساخت ماشین مدرن برداشت پنبه نیز

از فناوری مهندسی ژنتیك ،سعی خواهد شد امکان

از اولویتهای کانون به شمار میرود و این دو مقوله

انتقال ژنهای مقاومت به آفات ،بیماریها و علفکـشها

کامالً مجـزا از یکدیگر هستنـد که هـر کدام مسیـر

به ارقام تجاری پنبـه کشـور فراهم شـود و عملیات الزم

خودشان را طی میکنند.

جهت تولید پنبه تراریخته مقاوم به آفات ،بیماریها و
علفکشها به مرحله بهرهبرداری برسد.

یعنی منظور شما این است که به موازات پروژه پنبه
تراریخته طرح دیگری برای مکانیزاسیون برداشت آن در
حال انجام است؟

گياهان تراريخته
ببینیـ د در این رابطه دو اولویت اصلی را ما در مؤسسه
كاهش هزينههاي مبارزه با افات و
بيماريها

پنبه در نظر داریم .یکی بحث عملیاتی کردن پنبه
تراریخته را داریم که اصالً ربطی به مکانیزاسیون ندارد و
خودش یك طرح کالن است که سه زیرطرح دارد و

ايجاد نوعي كشاورزي پايدار

هرکدام بهطور جداگانه مسیر خودشان را طی میکنند
که مربوط به تولید پنبههای تراریخته مقاوم به آفات،

حفظ منابع توليد و محيط زيست

در این خبر آمده که در حال برنامهریزی برای برداشت
مکانیزه پنبه تراریخته هستید .آیا پنبه تراریخته مقاوم
به آفت مجوز تولید دارد و یا تولید شده که به فکر
برداشت مکانیزه آن هستید؟
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بیماریها و علفکشها میشود که هر سه مورد بهعنوان
معضالت پنبه کشور مطرح هستند.
مکانیزاسیون مسیر دیگری است که برای مکانیزه کردن
سیستم کشت پنبه است و از اهداف اصلی دیگر مؤسسه
تحقیقات پنبه کشور محسوب میشود ،ولی بحث

مکانیزاسیون پنبه تراریخته اصالً مطرح نیست نه در

همچنین بررسـی تمام جوانـب اثرات الینهای پنبـه

ایران و نه در حال حاضر در هیچ جای دیگر دنیا.

تراریختـه تولیـد شـده و در نهایت ،معرفـی ارقام پنبـه

اجرا و بـه ثمـر رسانـدن طـرح چـه مـدت طول می-
کشد؟

تراریخته جدید.
در نهایت اگر مشکالت موجـود در سـر راه ایـن طرح

در تدوین طرح اصلی سه زیرطرح پیشبینی شده است
و هرکدام از زیرطرحهای مذکور از تعدادی پروژه و
زیرطرح دیگر تشکیل شدهاند.

برطرف شود ،نتایج اولیه آن پس از  9سال و تولید انبوه
پنبههای تراریختـه در کشور پس از  7یا  8سال دیگر
میسر خواهد بود.

طرح اصلی طبق دو برنامه مختلف دنبال خواهد شد:
الف) برنامه کوتاه مدت ( 9ساله)
شامل ارزیابیهای مزرعهای صفات کمی ،کیفی و مقاومت
به آفت کرم قوزه و بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه
در الینهای تراریخته موجود پنبه و همچنین بررسی
اثرات الین های پنبه تراریخته مقاوم به کرم قوزه روی
سایر حشرات.

آقای دکتر قاسمی ،شما می دانید که در همسایگی
کشور ما کشور نه چندان پیشرفتهای به نام پاکستان
وجود دارد که طی دو سال گذشته (بین  2010تا
 )2011بیش از  2/6میلیون هکتار را رسماً به کشت
پنبه تراریخته اختصاص داده است .در مدت مشابه
کشـور چیـن  1277مجوز تولیـد محصوالت تراریخته
را صادر کرده است .آنوقت شما انگار تازه دارید از صفر

ب) برنامه میان مدت ( 7ساله)

شروع میکنید و بحث  8-7سال را پیش میکشید .چرا

شامل تمام مراحل تولید پنبههای تراریخته مقاوم به کرم

اینقدر کنـد؟ یعنی شما میفرمایید مـا  10سـال از

قوزه ،بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه و علفکش

بورکینافاسو و میانمار عقبتر هستیم که در سال 2011

رانداپ (گالیفوسیت) از ساخت سازههای نوترکیب جدید

هرکدام صدها هزار هکتار پنبه تراریخته کشت
کردهانـد؟ مشکل چیسـت؟ تکلیف سنـد چشمانداز

اگر  8-7سال در مهندسی ژنتیك

نظام که ابالغی مقام معظم رهبری است و رتبـه اول

کشاورزی توقف نداشتیم امروز ما هم

منطقـه را برای ما میخواهـد چـه میشود؟

تولید کننده پنبه تراریخته بودیم!
حاوی چند ژن تا انتقال ساختارهای تهیه شده به ارقام
تجاری پنبه و سپس آنالیزهای مولکولی و زیستسنجی،
ارزیابیهای گلخانهای و مـزرعهای پنبـههای تراریختـه و

همه چیز را باید از صفر شروع کرد ،ولی در حال حاضر
ما در نقطه صفر نیستیم .اگر در نقطه صفر بودیم،
میگفتم  12سال دیگر به تولید انبوه پنبه تراریخته
دست خواهیم یافت .وقتی میگویم  8-7سال آینده،
یعنی به اندازه  5-9سال جلو هستیم .شما در جریان
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هستید که ما در مسیر آزمایشات مزرعهای گیاهان

نمیرند و لذا دولت این کشور ،قاطعانه از کشت پنبه

تراریخته  7-6سال توقف داشتهایم و داریم .اگر این

تراریخته حمایت کرده است .ما هم درست است در حال

توقف نبود ،مطمئناً ما هم امروز به تولید انبوه پنبههای

حاضر ،پنبه های تراریخته مقاوم به آفات و یا حتی

تراریخته در کشور دست مییافتیم و هزاران هکتار از

تاحدی مقاوم به بیماری را داریم ،امّا برای رساندن به

زمینهای کشور زیر کشت محصوالت تراریخته بودند.

سطح تجاری باید آزمایشهای مزرعهای و بسیاری از

همانطور که گفتم این پروژه در غالب دو طرح میان
مدت و بلندمدت قرار است اجرا شـود ولی ما دو مشکل
را در سـر راه خـود داریـم که اصلیترین آن ،آییننامـه
اجرایـی قانـون ایمنـی زیستـی کشور است و دیگری
مسائل مالی و بودجه این طرح .اگر این دو مشکل
برطرف نشود ما فعالً در این شرایطی که هستیم
خواهیم ماند و تا  7یا  8سال آینده که جای شکرش
باقی است ،شاید تا  20سال آینده هم به آن دست پیدا
نکنیم .امّا اگر این دو مشکل که ما شدیداً با آن درگیر
هستیم برطرف شود ،آن موقع برای اینکه بتوانیم در
سطح وسیع و تجاری آنها را کشت کنیم به  7یا 8
سال نیاز داریم و این به آن مفهوم نیست که کشـورهای
پاکستان ،بورکینافاسـو و میانمار را کـه شما فرمودیـد،
از پارسال شـروع کرده باشنـد و امسال مثالً پاکستان
سطح زیر کشت محصول تراریخته خود را به 2/6
میلیون هکتار رسانده باشد .آنها هم از چندین سال
قبل این کارها را شروع کردهاند و آنها هم از صفر
شـروع کردهانـد و حاال جـزء کشـورهای تولیـدکننـده
محصوالت تراریخته شناخته میشوند .اما آنها نه تنها
توقف در مسیـر کشـت محصوالت تراریختـه نداشتهاند،
بلکـه حمایـت کننـدههای قـوی نیـز داشتـهاند .مثالً
رئیسجمهور پاکستان سالهای قبل اعالم کرد که من
حاضرم مردم کشورم از سرطان بمیرند ،ولی از گرسنگی
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آزمایش های دیگر که تا بحال مجوز این کارها در کشور
ما داده نشده است ،به انجام برسند .وقتی ما قانون
ایمنی زیستی داریم ،بایستی طبق قانون ،این آزمایشات
قبل از آزادسازی اجرا شوند .اگر امروز که  5فروردین
 41است برای آزمایشهای مزرعهای مجوز صادر شود 9
سال طول میکشد تا بررسیها به سرانجام برسند .کمتر
از یك م اه دیگر پنبه باید کشت شود و اگر این اعتبارات
ذکر شده تأمین نشوند که مسلماً هم تأمین نمیشوند،
قطعا یك سال دیگر را هم از دست خواهیم داد ،چون از
 3-2ماه گذشته شدیداً پیگیر این امر بودهایم تا حتماً
در اردیبهشت ماه سال جاری ،آزمایشات مزرعهای
پنبههای تراریخت ه مورد کشت قرار گیرد ،ولی با این
شرایط که پیش میرویم مجوز و اعتبارات الزم را مسلماً
نمیتوانیم اخذ کنیم و سال زراعی امسال را هم از دست
خواهیم داد و تا سال آینده برای آزمایشات مزرعهای
الین های تراریخته پنبه موجود در کشور باید صبر
کنیم؛ و آن برنامه  8-7سالهای که اعالم کردم ،از زمان
کشت آزمایشات مزرعهای باید به حساب آیند .زمان
نسبتاً زیاد  8-7سالی که پیشبینی نمودهام ،برای این
است که بهعنوان مثال ،ارقام پنبه تجاری کشور ،ساحل،
ورامین ،بختگان و گلستان هستند که سالها است
کشت میشوند ،امّا هیچکدام از ارقام پنبه تجاری کشور
تراریخته نیستند.

خـودمان مـیدانیـم ،طـرح پیشنهـادی مـا تمامـاً
براساس تحقیقات ارزشمند پژوهشگران کشورمان بنا
در سال تولید ملی هم مجوز ندادند.

باز هم عقب افتادیم!

نهاده شده است .اگر ما امسال میتوانستیم مجوز را
دریا فت کنیم ،مسلماً طی سالیان آینده به عنوان
کشوری قلمداد میشدیم که تمام کارها را برای تولید
پنبه تراریخته خودش از پایه شروع کرده است ،اما با
شرایط موجود ما امسال را نیز هدر دادهایم.

الین های پنبه تراریخته موجود در کشور مربوط به رقم
کوکر هستند که رقم تجاری محسوب نمیشود و یك
رقم پنبه شاهد است .برای تولید تجاری پنبه تراریخته،

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از سال  1374پروژه

بایـد ژنهای مقاومت به ارقام تجاری منتقل شونـد.

پنبه تراریخته را به اجرا درآورده و مقاالت متعددی به

بنابراین ،باید آنها را با الینهای تجاری موجـود تالقی

قلم دکتر توحیدفر و دکتر قرهیاضی در مقاالت نمایه

دهیم که عملیات این طرح ،پس از اخذ مجوز ،یك

شده در  ISIو غیره منتشر شده و حتی گزارش نهایی

برنامه  8-7ساله است .اگر شرایط فراهم شود در 8-7

هم موجود است .در سال  1383اعتباری را هم معاونت

سال آینده ما می توانیم به عنوان کشور تولید کننده

وقت زراعت وزارت جهاد کشـاورزی بـرای تأسیـس

پنبه تراریخته به حساب بیاییم.

گلخانـه ای برای انجام آزمایشات گلخانهای پنبـه
اختصاص داد .آیا در ایـن مـدت  7سـال گذشـته

شما کشوری مثل پاکستان را که االن میبینید 2/6

پـژوهشـکده بیوتکنولوژی هیچ کاری نکرده؟

میلیون هکتار را به کشت پنبه تراریخته اختصاص داده
است ،مسلماً از سالها قبل کار را آغاز کرده است و االن

این برنامه  9ساله پیش بینی شده نیز برای این است که

به این جایگاه رسیده است .البته راههای متفاوتی برای

نتایج تحقیقات بدست آمده توسط همکاران خود در

رسیدن به این جایگاه وجود دارد که کشورهای مختلف،

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی را در آزمایشهای

مسیـرهای مـتفاوتـی را طـی کـردهانـد .مثـالً کشـور

مزرعهای بررسی کنیم و منظور این نیست که کاری در

هندوستان پنبه تراریخته را وارد کشور خود کرده و از

رابطه با پنبـه تراریخته صورت نگرفته اسـت .کارهای

آن استفاده میکند .با این شرایط اگر ما مانند هند عمل

انجام شده را قصد داریم عملیاتی کنیم.

کنیم در زمان کوتاهتری به پنبه تراریخته دست پیدا
خواهیم کرد .امّا باتوجه به اینکه سال جاری به عنـوان
سال تولیـد ملـی نامگـذاری شـده اسـت و ما ایرانیها

یعنـی االن آزمایشهای گلخانـهای این محصـول انجام
شده است؟

هم خودکفایی در تولید ملی را بهعنوان عرق ملـی
37

آزمایشهای گلخانهای محدودی انجام شده ،ولی دوباره

بایـد مؤسسـه تحقیقات پنبـه و مؤسسـه تحقیقات گیاه

باید تکرار شود .پنبه تراریخته نیز تولید شده است ،امّا

پزشکی کشور هم دخیل باشند .ما وقتی پنبه مقاوم به

الینهای تولیـد شـده بـر روی ارقام تجاری کشـور ما

آفت را تولید کردیم ،آیا مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی

نیسـت .نتایـج آزمایشـات گلخانـهای را هـم بـر روی

نباید آن را تأیید کند؟ و چون پنبه است فکر نمیکنید

الینهای پنبه تراریخته موجود بهدست آوردهاند که

مؤسسه تحقیقات پنبه هم باید در آن نقشی داشته

البته باید تکرار شوند ،امّا آزمایشات مزرعهای پنبه تا

باشد؟ از طرفی ،آزمایشات گلخانهای فقط بر روی رقم

کنون در هیچ کجای کشور انجام نشـده است که هدف

پنبه شاهد کوکر انجام شده است؛ و برای ارقام تجاری

ما در برنامـه کوتاه مـدت این اسـت که آزمایشـات

جدیـد ،حاال چـه ژنهـا مسـتقیماً از طـریق روشهای

گلخانهای انجام شوند و آزمایشات مزرعهای شروع شوند

مهندسـی ژنتیك بـه ارقام پنبـه تجاری کشـور منـتقل

و همانطور که گفتم ما  9سال برای این امر پیشبینی

شوند و چه از طریق روشهای کالسیك تالقی برگشتی

کرده بودیم ،از فروردین امسال و در صورت داشتن

صورت گیرد ،باید این آزمایشها ادامه یابند.

مجوز این امر میسر میشود ،ولی در کشور ما وقتی دو
هفته برای انجام کاری قول میدهند ،تا دو ماه بعد هم
مطمئن باشید کاری انجام نمیشود و ما تنها یك ماه
فرصت داریم تا این مجوز را اخذ کنیم.
اگر امسال را بهخاطر نداشتن مجوز از دست دهیم،
بهجای  9سال ،برای  5سال آینده پنبه تراریخته
خواهیم داشت و اگر سال آینده و سالهای آینده
دیگری را هم به خاطر اخذ مجوز از دست دهیم ،خب
معلوم است که سالیان بیشتری را برای تولید تجاری
محصوالت تراریخته خود باید در انتظار بمانیم.

در مورد این موضوع قانع نشدم ولی از مزایا و اهداف این
طرح بگویید.
در حالیکه طی سالیان گذشته ،باالترین قیمت تاریخی
پنبه را در جهان شاهد بودیم ،سطح زیرکشت آن در
ایران به پایینترین حد خود رسیده است ،امّا در صورت
استفاده از پنبه تراریخته در کشور ،خودکفایی و حتی
صادرات پنبـه در مدتـی کوتاه امکانپذیـر خـواهد بود.
کاربردی کردن استفاده از پنبههای تراریخته در کشور،
عالوه بـر کاهش هزینههای تولیـد و زیانهای اقتصادی
ناشـی از آن ،کاهش استفاده از سـموم و آفتکشهای

شما گفتید که آزمایشات گلخانهای در پژوهشکده

شیمیایی و در نتیجه افزایش عملکرد محصول پنبه را

بیوتکنولوژی بر روی پنبه انجام شده است ولی دوباره

به دنبال خواهد داشت تا شاید نتایج تحقیق ،کمکی به

باید انجام شود .چرا؟

رفع مشکالت بهداشتی و زیست محیطی مختلف و

این آزمایشها توسط خود محققین این پژوهشکده و در
سطح یك پژوهشکده انجام شده است ،امّا در این طرح
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راهکاری جهت پیشگیری از سرطانهای متعددی باشند
که متأسفانه در استان گلستان به عنوان سرزمین طالی
سفید با درصد بسیار باالیی شایع هستند.

بنابراین ،نتایج تحقیق میتواند در موارد زیر موثر باشد:
 خودکفایی در تولید پنبه
 مقابله با تحریمهای بینالمللی
 حفظ و پایداری استقالل اقتصادی و سیاسی
 پیشگیـری از بیمـاریهـای صعـبالعـالج در
جامعه همانند سرطان و غیره.
با توجه به عدم تصویب آییننامه اجرایی ایمنی زیستی
پس از دو سال ،به چه پشتوانهای این سرمایهگذاری
کالن انجام شده است؟

مورد محقـق نشـود ،همـان طوری که نتایـج سالهـا
تحقیقات انجام شده در این زمینه در انبارها نگهـداری
میشـود ،نتایج ماهها رایـزنیهای فکـری و تحقیـقاتی
مـن و همکارانم جهت تدوین این طرح نیز در داخل
پوشهها بایگانی خواهـد شـد .امیدوارم در آینـده نزدیك
شاهـد برطرف شدن این مشکالت باشیم.
مگر قانون ایمنی زیستی دولت را مکلف نکرده است که
تمهیدات و تسهیالت الزم را برای تولید و کشت و
رهاسازی و استفاده از محصوالت تراریخته به کار ببندد؟
پس چرا اینقدر این قانون ایمنی زیستی در دست

سـرمـایـهگـذاریهـای انجـام شـده تـا کنـون بیـشتـر

دولتی ها بازدارنده تلقی شده و آن را مانع توسعه کشت

سرمایهگذاریهای فکری بوده اسـت که محققان محترم

می بینند؟ چرا با وجود همین قانون ،نداشتن آیین نامه

کشورمان از مؤسسات تحقیقاتی مختلف نهایت همکاری

اجرایی مانع واردات محصوالت تراریخته نشده است؟

را داشتهاند .کارهای تحقیقاتی انجام شده نیز نتیجه
پروژه هایی بوده است که در حال حاضر نیز در ایران و
هـر کشـور دیگـری تحقیـق بـر روی آنها آزاد اسـت.
مسئلهای که در رابطـه با محصـوالت تراریختـه مطرح
اسـت کسب مجـوزهای الزم بـرای آزمایشـات مزرعهای
و آییننامـه اجرایـی ایمنـی زیستـی اسـت .در ایـران
تحقیقـات زیادی بـر روی انتـقال ژن در دانـشگاههـا و
مـؤسسات تحقیقاتی صورت گرفتـه و میگیـرد.

یکی از مشکالتی که باعث شد این طرح طی سال
گذشته در شورای عتف مطرح نشود و در وزارت علوم
هم نتوانستیم آن را به پیش ببریم و به تصویب نهایی
برای تأمین اعتبار برسانیم ،شاید این بود که ما حداقل
زمان  6تا  7سال را پیش بینی کرده بودیم .من فکر
میکنم دولت سرمایهگذاری بر روی طرحهای کوتاه
مدت و زود بازده را مد نظر قرار میدهد و اگر ما انجام
طرح را  3- 2سال اعالم میکردیم حتماً تصویب میشد

مشکل ما تحقیقات نیـست .مشکل ما مسائل پس از

یا الاقل سریعتر پیش میرفت .مثالً از طرحهایی که در

تحقیقات است .همان طوری که در ابتدای عرایضم نیز

سازمان تحقیقات مطرح شده بود  9یا  5طرح به سبب

گفتم ،مشکالت ما هم در رابطه با تأمین اعتبارات مالی

اینکه  1یا  2ساله بودند در شورای عتف مطرح شدند و

مورد نیاز برای اجرای طرح و هم مسائل قانونی کشت

دولت هم به دنبال این است که بیشتر بر روی

گیاهـان تراریختـه با توجه به عدم تصویـب آییننامـه

طرحهایی که زودتر عملیاتی میشوند و نتایج آنها

اجرایی ایمنیزیستی کشور است .اگر هرکدام از این دو

مشهودتر است ،سرمایهگذاری کند .امّا عقیده من این
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است که نباید الزاماً به زمان توجه کرد ،بلکه باید دید

 150هکتار بودهاند ،امّا در بسیاری از مناطق خراسان و

کدام طرح برای کشور مفیدتر است .حتی ما از طریق

گلستان مزارع نیم و یك هکتاری زیادی وجود دارد و

کانـون هماهنگـی پنبـه و گیاهـان لیفی کـه زیـر نظـر

میدانیم که تنها کشاورزانی که عرق ملی دارند پنبه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است هم اقدام

کشت میکنند و میخواهند آن را حفظ کنند .حال اگر

کردهایم ولی تا کنون جوابی را برای تأمین اعتبار

مـجـوزهای الزم داده شـوند ،سطح زیـر کشـت پنبـه

دریافت نکردهایم .شاید در قانون ،دولت مکلف شده

تراریختـه باال میرود ،ولی اگر به این موضـوع توجه

باشد که چنین کاری را انجام دهد ،امّا خیلیها به این

نکنیم آن ها هم عالقه به کشت پنبه را از دست خواهند

قوانین شاید فقط به چشم یك قانون نگاه میکنند .من

داد و در سالهای آتی همین کشاورزان پنبهکار را هم

همیشه عقیده داشتهام قانون باید طوری طراحی شود

ممکن است نداشته باشیم.

که انسان را به هدف برساند نه اینکه سد راه او شود و
همیشه به قانون باید به چشم یك تشویقکننده نگاه
کنیم نه یك تحمیلکننده .متأسفانه نگاه به قوانین
ایمنی زیستی در کشور ما اینگونه است.
پیشبینی  8-7ساله برای تجاریسازی محصوالت
تراریخته در کشور نبایـد اسـاس بـرنامـهریـزی و
تصـمیـمگیـری باشـد .برنامهریـزی بایـد بر این اساس
صـورت گیرد که االن وضعیت پنبه در کشـور ما چگونه
است؟ اگر آییننامه ایمنی زیستی به درستی اجرا نشود
و اگر پنبه کشور در  8-7سال آینده نیز سیر نزولی
فعلی را طی کند ،نابود خواهد شد .اگر دو مشکلی که

آیا در ایران بر روی محصول تراریخته دیگری هم برای
رساندن به سطح تجاری سرمایهگذاری شده است؟
بله ،در ایران روی محصوالت مختلفی از جمله برنج،
پنبه ،کلزا ،چغندرقند ،ذرت و غیره کارهای انتقال ژن
صورت گرفته است ،امّا بیشترین کار در این زمینه بر
روی برنج و پنبه بوده اسـت و این دو محصول سالها
اسـت که در مسیـر تجاریسـازی قرار گرفتهانـد .اگـر
مشکالت ایمنی زیستی در کشور وجود نداشـت ،مسلماً
برنج و پنبه تراریخته طی سالهای گذشته میتوانستند
از آزمایشات مزرعهای سربلند بیرون آیند.

ذکر کردم برطرف شود من هم مانند سایرین قول

ولی آقای دکتر ،شما مستحضرید که برنج با پنبه

میدهم که در  8سال آینده پنبه تراریخته در سطح

وضعیت متفاوتی دارد .برنج  6سال آزمایشات مزرعهای

بسیار وسیعی میتواند مورد کشت قرار بگیرد.

را سپری کرده و رسماً رهاسازی شده و کشاورزان آن را

کشاورزان پنبهکار کشور کشاورزان خردهپایی محسوب
میشوند و همانند کشاورزان پنبهکار چین و هند فقیر

میکارند و مردم مصرف میکنند .اما در مورد پنبه
تراریخته حتی کار گلخانهای هم صورت نگرفته است.

هستند و شاید از آنها هم پایینتر باشند .در یکی

بله برنج از پنبه جلوتر است ولی عقیده من این است و

دوسال گذشته بزرگترین مزارع پنبه ما در سطح  100تا

آن را در جای دیگری هم مطرح کردهام که اگر بهجای
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بـرنج تراریختـه در آن زمـان پنبـه تراریختـه روی کار

گلستان یا ورامین تالقی داده شود تا قابل استفاده باشد

میآمد شاید این مشکالت را کمتر میداشتیم .شما اگر

و این کار خودش  7-5سال طول میکشد .پس چرا در

بحث محصوالت تراریخته را در دنیا مد نظر قرار دهید از

 7سال گذشته الاقل این تالقیها صورت نگرفتهاند؟

 15سالی کـه گذشـته ،در  10تا  12سال ابتـدای آن
فقط محصوالت تراریختهای به بازار آمـدهاند که مستقیم
بـه مصرف غذای انسان نمیرسیدند.
در دو سه سال گذشته است که بحث خربزه درختی،
گوجهفرنگی ،فلفل و برنج را در چیـن داریم و
محصـوالتی بـه بازار آمدهانـد کـه مستقیم به مصرف
غذای انسان میرسند و این درست هنگامی است که
جهانیان از سالمتی محصـوالت تراریختـه کامالً مطمئن

تالقی باید در مزرعه انجام شود و وقتی مجوز آزمایشات
مزرعهای داده نشده است ،چگونه میتوانستیم این کار را
از قبل شروع کنیم ،زمانی که اجازه کشت حتی یك
بوته تراریخته را هم در مزرعه نداشتیم و نداریم؟!
آقای دکتر در مورد گلخانه چطور؟ تا آنجایی که اطالع
دارم امکان انجام این تالقیها در گلخانه وجود داشته
است که متأسفانه با مخالفت همراه بوده است.

شـدهاند .حتـی کشورهای اروپایی هم که به ادعای

حتی در مورد تالقی در گلخانه هم اوالً این کار بسیار

برخی در ایران ،ساز مخالف را زدهاند و سالیان زیادی،

سخت است .ثانیاً ،گلخانه مجهز برای انجام این کار

«صلح سبز» با کشت این محصوالت مخالفت میکـرد

وجود ندارد .در همین موسسه تحقیقات پنبه کشور،

(البتـه در کشـور ما بعضی ارگانهای دولتـی ساز

گلخانهای که امکان تالقی در آن وجود داشته باشد

مخالف می زننـد!) ،امروزه محصوالت تراریخته را تولید

نداریم ،در پژوهشکده بیوتکنولوژی هم گلخانههایی که

میکننـد که نمونه بارز آن آلمان اسـت کـه در سـال

وجود دارد برای آزمایشهای گلخانهای خودشان است

 2010دوبـاره به جـمع کشورهای تولیدکننده

که یا امکان تالقی وجود نداشته یا آنقدر کم و محدود

محصوالت تراریخته پیوست .ما هم به عنوان کشوری که
قصد استفاده از محصوالت تراریخته را داشتهایم ،در
چند سال اول بر روی برنج تمرکز کردیم و اگر به ثمر
می رسید که بسیار عالی بود ،چون اولین کشوری بودیم
که برنج تراریخته را در سطح وسیع و تجاری تولید
کرده است.
آقای دکتر شما فرمودید که پنبه تراریخته کشور از
واریته کوکر است که سطح زیر کشتی در ایران ندارد و

در پاکسـتان هـمـه مسئـوالن و کشـاورزان موافـق
محصـوالت تراریخته هستنـد پس  2/6میلیون هکتـار
پنبـه کشـت میشـود .در ایران مسئـوالن مخالفت
میکننـد در نتیجه نام ایران حذف میشود!

است که امکان عملیاتی کردن آن ضعیف است .امّا
شرایط مزرعه بهتر است که تا بهحال برای آن مجوز
نداشتهایم.

باید این واریته با واریتههای تجاری مثل ساحل،
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در عین حال ما قصد نداریم یك مسیر را طی کنیم و در

چهارمین مصرف کننده پنبه جهان است ،امکان اینکه

پروژه خودمان هم چند مسیر را پیشبینی کردهایم که

ایران بتواند چه از نظر سطح زیر کشت و چه میزان

یکی از آن ها انتقال ژن مقاومت از واریته کوکر به ارقام

تولید به پاکستان برسد ،بسیار بعید و دستنیافتنی

تجاری کشور از طریق روشهای کالسیك است و مسیر

است ،زیرا پنبه بهعنوان محصول اصلی و استراتژیك

دیگر انتقال ژنهای مقاومت به ارقام تجاری پنبه کشور

پاکستان بوده و سطح زیر کشت زیادی را در این کشور

از طریق روشهای مهندسی ژنتیك است .هرکدام از

به خود اختصاص داده است .امّا در زمینه تولید پنبه

اینها که زودتر عملیاتی و اجرایی شد ما آن را مد نظر

تراریخته ،اگر ایران برای تحقق اهداف مندرج در سند

قرار میدهیم تا فرصت را از دست ندهیم ولی متأسفانه

چشم انداز نظام در افق ( 1909و کسب رتبه اول علمی

میبینیم بهخاطر یك آییننامـه داریـم یك سـال را از

منطقه) بخواهد با پاکستان رقابت کند ،باید حداقل

دسـت میدهیـم .اگـر امسال حداقل  100متر مربع هم

حدود سه میلیون هکتار از اراضی خود را به کشت

کشت داشتیم ،حداقل یك سال را از دست نمیدادیم.

محصوالت تراریخته اختصاص دهد ،درصورتی که تا آن

پاکستان در سال گذشته  2/6میلیون هکتار را رسماً به
زیر کشت پنبه تراریخته برده است .با توجه به هدف
سند چشمانداز نظام در افق  1909که مقاوم اول علمی
و اقتصادی در منطقه را برای ما پیشبینی کرده است
آیا اکنون این هدف دستیافتنی به نظر میرسد؟
پاکستان در سال  2011با کشت بیش از  2/6میلیون
هکتار پنبه تراریخته مقاوم به آفات رتبه هشتم
بزرگترین کشورهای تولید کننده محصوالت تراریخته
در جهان و رتبه اول منطقه را از آن خود کرده است.
این در حالی است که در سال  2011بیش از  42درصد
پنبه زیر کشت پاکستان تراریخته بوده است و دولت
پاکستان اعالم کرده است که در سال  2012این رقم به
 100درصد خواهد رسید.

زمان ( 19سال بعد) پاکستان در همان جایگاه بماند .لذا
چنین چیزی در مورد پنبه تراریختـه در ایـران
امکانپذیـر نیسـت .در صـورتی که مشکالت مربوط به
ایمنی زیستی در ایران برطرف شود 7 ،سال طول
خواهد کشید تا ما بتوانیم پنبه تراریخته تجاری را در
کشور گسترش دهیم .حال آیا فکر میکنیـد رسانـدن
آن بـه سـه میلیـون هکتـار کـار آسـانی باشد؟!
اما مسئله اصلی اینجاست که گرچه دولت پاکستان در
سال گذشته سطح وسیعی از کشور خود را رسماً به زیر
کشت پنبه تراریخته برده است ،اما بر اساس آمار ارائه
شده از سوی  ،ISAAAنام پاکستان در سال  2010در
فهرست کشورهای تولیدکننده محصوالت تراریخته قرار
گرفته است.
آیا فکر می کنید پاکستان در عرض دو سال سطح زیر

با توجه به اینکه پاکستان به عنوان پنجمین تولیدکننده
بزرگ پنبه ،سومین صادر کننده عمده پنبه خام و
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کشت پنبه تراریخته خود را به  2/6میلیون هکتار
رسانده است؟ مسلماً اینطور نیست .پاکستان سالها

قبل از اینکه رسماً بهعنوان کشور تولیدکننده محصوالت

عوامل مختلفی را دراین زمینه میتوان برشمرد که به

تراریخته شناخته شود ،پنبه تراریخته را در این کشور

عنوان مثال :عدم وجود یك متولی و نهاد عالی آگاه،

کشت کرده است و قوانین ایمنی زیستی نیز مانع کشت

مستقل و مقتـدر بـرای تعییـن اولـویتهـا و هـدایت

این محصوالت نشدهاند ،زیرا در پاکستان همه طرفدار

فعالیتهای علمی – پژوهشـی در سـطح ملـی و وجـود

محصوالت تراریخته هستند و کشاورزان پاکستانی پس

بخشهـا و مراکـز متعـدد پژوهـشی و آمـوزشی در

از پنبه خواهان کشت ذرت تراریخته هستند و ممکن

وزارتخانههـای مختلف که بـدون هماهنگی با یکدیگـر

است از یکی دو سال آینده عملی شود ،امّا در ایـران با

فعالیت میکنند را میتوان از دالیل اصلی آن ذکر کرد.

وجـود اینـکه در سـال  2005و  5سـال قبـل از

با وجود داشتن دانشمندان برجسته و علم کافی در این

پاکسـتان مجوز کشـت محصوالت تـراریختـه را دریافت

زمینه ،عدم توانایی در حفظ و جذب افراد برجسته و

کردیم ،گرچه دو سال بعد این جایگاه را از دست دادیم،

تعیین جایگاه افراد در محل پژوهش را نیز میتوان از

ولی هنوز مسئوالن مقررات بازدارنده را می نویسند .اگر

مسائل اصلی دانست که میتواند به عقبماندگی کشور

ما بخواهیم خودمان را کشور در حال توسعه بنامیم ،باید

در زمینه تولید محصوالت تراریخته دامن زند.

همگام با کشورهای درحال توسعه دیگر در این مسیر
گام برداریم .درحالی که دیدگاه جهانی به سمت فراگیر

آیا شما دانایی ستیزی ،فناوری هراسی و مخالفت و

شدن محصوالت تراریخته و صفات مختلف طی

اغراض شخصی برخی از مدیران میانی در حوزه

سال های آینده است ،ولی ما هنوز در مورد همان صفت

بیـوتکنـولـوژی کشاورزی و یا الاقل ناشایسـته ساالری

مقاومت به آفات و استفاده از پنبههای تراریخته  Btکه

و خانهنشین کردن پیشکسـوتان را به عنـوان بخشـی

بیش از  15سال است در دنیا کشت میشود تردید

از علل عقـبمانـدگی کشـور نمیپذیرید؟ نظرتان

داریم .باید این سد شکسته شود ،اگـر بخواهیم مشکالت

چیست؟

پنبـه ایـران حل شـود .مـن با قاطعیت میگویم که
کشـت پنبـه تراریختـه در ایـران ،بهترین ،مناسبترین
و شاید تنها راه حل برطرف شدن مشکالت فعلی پنبه
کشور است.

همانطوری که گفتم شاید یکی از دالیل اصلی که ما
این مشکالت را داریم این است که یك متولی و نهاد
عالی که بخواهد همه چیز را هدایت کند ضمن اینکه
وجود ندارد ،در دانشگاهها و پژوهشگاهها همه به موازات

شما علت عقبماندگی کشور در زمینه تولید محصوالت

هم کار می کنند و ضمن اینکه متولی نداریم ،همه خود

تراریختـه با وجود داشتن دانشمنـدان برجستـه و علم

را متولی می دانند و هیچوقت به سرانجام نمیرسند.

کافی در ایـن زمینـه را در چـه میدانید؟

حاال شاید یك پژوهشکده خاص را در نظر بگیریم و در
آن بحث ناشایسته ساالری بهوجود آید ،ولی تنها این
نیست .وقتی بسیاری از سازمانها در کشور بصورت
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موازی کار میکنند باعث میشود که همدیگر را درک

و مسلماً در ایـن هنگام تصمیمگیریها درسـتتر

نکنند و نبینند یا نپذیرند و ممکن است افرادی که در

خواهنـد شـد نسبت به زمانی که افراد الیقتـر اجازه

این سازمان ها باشند به صورت درست در جای خودشان

تصمیـمگیـری نـدارنـد و یـا کسانـی کـه قـدرت

قرار نگرفته باشند .برای مثال من خودم را عرض میکنم

تصـمیمگیری دارنـد ،تصـمیمهای نادرسـت میگیرند.

و به سراغ افراد دیگر نمیروم تا ناشایستگی آنها را

بنابراین ،در دوران شکوفایی و رهبریت فناوریها که

بررسی کنم.

روند تغییرات با سرعت سرسامآوری در جهان مشهود

مـن اولین فارغالتحصـیل کارشناسـی ارشـد در رشته
بیوتکنولوژی کشاورزی داخل کشور از دانشگاه تهران در

هستنـد ،برای ایـنکه به جایی که میخواهیم برسـیم،
نیازمند یك نقشه خوب و یك راهنمای باهوش خواهیم
بـود.

سال  1378هستم که در آن دوره فقط  9نفر از ایران
در این رشته تحصیل میکردند .از آن زمان تا کنون

شایـد یك پژوهشکـده خاص را در نظـر بگیریـم و

بیش از  12سال گذشته است .در این مدت بجز 5-9

در آن بحـث ناشایستـه ساالری به وجود آید ،ولی

سالی که من در خارج از کشور مشغول گذراندن دوره

تنها این نیست.

دکتری خود بودم ،هیچ وقت نه اجازه داشتم و نه
امکانات این را داشتم که در رشته تحصیلی و زمینه
تخصصی خودم فعالیت تحقیقاتی مناسبی را انجام دهم،
درحالی که اگر از بسیاری از قابلیتهایی که من و امثال
من در این زمینه داریم استفاده میشد ،خب کارایی
بسیار باالتری میتوانستیم برای کشور داشـته باشیم تا
اینکـه بهطور مثال مـن در مؤسسـه تـحقیـقات پنبـه
کشـور هسـتم و هیـچ امکانـات بیـوتکنولـوژیکی در آن
وجـود نـدارد ،امّا رشـته مـن بیوتکنولوژی با گرایش
مهندسی ژنتیك است که امروزه همه میخواهند آن را
در ک شور عملیاتی کنند و از کمبود نیروی تخصصی رنج
میبرند .لذا اگر نیروهای متخصص سر جای خودشان
قرار بگیرند شاید بسیار کمك کنـد به اینکه از
مشکالتی که در این زمینه مطرح هستنـد کاستـه شـود
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