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  ليز برژرون: نويسنده

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٢ اکتوبر ٠٣

  

  آزمايشات ژيل اريک سرالينی در زمينۀ مھندسی ژنتيک

 مثل بمب در تمام جھان منفجر شد

  

 و نوعی  سم –) ١(]جواری[ ذّرت–ليد مواد غذائی اصلی برای نخستين بار، تأثيرات سّمی مھندسی ژنتيک در تو

محصول » روندوپ« مارک –ضد علف ھرزه که به شکل گسترده در سراسر جھان مورد استفاده قرار می گيرد 

شرکت توليدی متخصص در بيوتکنولوژی گياھی، که مرکز آن در سن لوئی در اياالت متحده (شرکت مونسانتو 

ژيل اريک .  دراز مدت مورد آزمون علمی قرار گرفته و نتايج آن ھشدار دھنده بوده است به شکل–) واقع شده است

نويسندۀ بررسی ھای اخير دربارۀ مھندسی ژنتيک در توليد مواد غذائی، استاد بيولوژی مولکولی در سرالينی 

ی ژنتيک، اظھار دانشگاه کن، در فرانسه، و مدير مشاور علمی کميتۀ پژوھشی اطالعات مستقل دربارۀ مھندس

  : داشت

  »دست آمده تمام سياستھای بھداشتی و حفظ محيط زيستی را مردود می سازده نتايج ب«

 موش طی دو سال انجام گرفته است که با ذّرت مھندسی شدۀ مقاوم در مجاورت روندوپ تغذيه ٢٠٠آزمايش روی 

موش ھائی که با : نيز منتشر شد » اسیخوراک و شيمی سم شن«اين گزارش شوک آور در ماھنامۀ علمی . شده اند

ژنتيکی تغذيه شده بودند عمرشان زودتر به پايان رسيده و نسبت به موش ھای ديگر دچار غده ھای  -ذرت صنعتی

  .بيشتری شده اند
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 و ١١،٢٢( ژنتيکی مصرف می گرد –گروه اّول ذرت صنعتی : موش ھای آزمايشی به سه گروه تقسيم شده بودند 

وه دّوم ھمين ذرت را ھم راه با سم ضد علف ھرزه روندوپ، و گروه سّوم آب مخلوط به روندوپ با ، گر) درصد٣٣

  . درصد مصرف می کرده است٥غلظت ضعيف 

 به ءموش ھای نر در اثر ابتال.  به غده ھای پستان و آنومالی ھيپوفيز مردندء کامال به دليل ابتالهموش ھای ماد

روندوپ با درصد ضعيف روی سالمتی تأثيرات : تيجه گيری پژوھشگران ن. بيماری ھای کليه و جگر مردند

رسوبات :  مھمی اشاره می کند و می گويد ألۀژيل اريک سرالينی در يادداشتھايش به مس. وخيمی بر جا می گذارد

  .  ژنتيکی توليد شده می يابيم– درصد مواد غذائی که به شيوۀ صنعتی ٨٠سم ضد علف ھرزه را در 

   

   اعالم شده رسوائی

 یآزمايشات ژيل اريک سرالينی مثل بمب در تمام جھان منفجر شد، و انتقادات نيز چنان که انتظار می رفت دير

 به غده ھای پستانی ھستند، ءو نشريات بين المللی گفتند که موش ھا طبيعتا مستعد ابتال: نگذشت که سرازير شد 

نبوده و اساسا روش آماری که به کار بسته شده استاندارد نبوده تعداد موش ھای آزمايشی کنترل به اندازۀ کافی 

  .است

و عالوه بر اين ھيچ آزمايشی تا کنون .  بر اساس استانداردھای رايج انجام گرفته استبا اين  وجود آزمايش کامالً «

نتايج آزمايش در يک ماھنامۀ علمی منتشر شده و تأييد دبير خانۀ ماھنامه را نيز . تا دو سال پيش نرفته بوده است

ز مورد بازخوانی قرار گرفته عالوه بر اين نتايج آزمايش توسط ھمکاران و پژوھشگران ديگر ني. کسب کرده است

است، اين موردی است که لوئيز واندالک دکتر و پژوھشگر در کميتۀ پژوھشی اطالعات مستقل دربارۀ مھندسی 

  .ژنتيک، و استاد در دانشکدۀ جامعه شناسی و مدير انستيتوی علوم حفاظت از محيط زيست به آن اشاره می کند

د، در واقع، وضعيت شرم آوری است که پيرامون موضوع مھندسی ژنتيک آنچه را که اين آزمايش بر مال می ساز«

چگونه ممکن است مھندسی ژنتيک تا اين اندازه در طبيعت گسترش پيدا کند، بی آن که بررسی . مشاھده می شود

مريکای شمالی، به داليل ادولت ھای . مستقلی روی آن انجام گرفته باشد؟ اين وضعيت واقعا شرم آور است

 کشاورزی که می خواستند ھر چه زودتر به پول ھر چه بيشتر برسند با –ادی، زير فشارھای صنايع شيميائی اقتص

  .طرح ھايشان موافقت می کنند

 مصرف آن در نتيجه، اگر مضّر بودن داروئی  تا اين اندازه که آزمايشات سرانيلی نشان داده، به اثبات رسد، فوراً «

الک می گويد که بايد عميقا قوانين مرتبط به جواز مھندسی ژنتيکی را مورد باز لوئيز واند. را متوقف می کنند

  .خوانی و بررسی قرار دھيم

  

  چه بايد کرد؟

ازد يدگاه کريستين گينگراس، کشاورز، معاون امور طبيعی در ايااللت کبک و مدير  حراست مھندسی ژنتيک، 

دولت ھای ما بايد «: نظر می رسد ه و نگران کننده ببررسی ھای سرالينی از اھميت ويژه ای برخوردار بوده 

بررسی ھای : در  واقع، نظام مھندسی ژنتيکی مناسب نيست . وليت خودشان را در اين زمينه به عھده گيرندؤمس

يد ئجام گرفته و دولت کانادا بدون تأانجام گرفته  توسط خود شرکتھای بيوتکنولوژی، در شرايط کوتاه مدت ان

  .ی مجوز مھندسی ژنتيک را صادر کرده استمشاورت تخصص
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آزمايشات سرالينی بايد مردم را واردار سازد که کنترل بيشتری روی برچسب ھای محصوالت مھندسی  ژنتيکی «

گو و بررسی ھای گسترده تری پيرامون محصوالت کشاورزی و مواد غذائی  و وجود داشته باشد، و بحث و گفت

  ».انجام گيرد

  

  ايشگاھی ھستيمما ھمه موش آزم

ما ھمه « فراموشی سپرده نخواھد شد، زيرا کتاب   بهی زودبررسی ھای علمی ژيل اريک سرالينی به اين زودی ھا

  . منتشر خواھد شد ٢٠١٢بر و اکت١۶ فالماريون در اطراف تدر انتشارا» مموش ازمايشگاھی ھستي

  :پی نوشت 

١(  

le maïs NK603  

 

  

Une bombe dans les champs d’OGM 
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