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 ٢٠١٣ دسمبر ٠٢
  

 چرا کشاورزان افريقائی خواھان بذر ژنتيکی نيستند؟
ر قوانين جاری در افريقا می ييحدين آنھا خواھان پشتيبانی از بذر ژن کاری شده و تغتبليغات شرکت ھای چند مليتی و مت

 و گرسنگی ئیرا راه حل مطلوب برای ميزان نازل توليدات مواد غذا  اينگونه بذر را ممکن ساخته و آنۀباشند تا توسع

 دانشمندی تعلق گرفت که دو تن از آنھا  جھانی به سهۀ تغذيۀبر گذشته جايزودر ماه اکت) ١. (در افريقا عنوان می کنند

 بوده و تحول (Monsanto, Syngenta)کارکنان شرکت ھای کالن صنعت کشاورزی يعنی مونسانتو و سينجنتا 

واشنگتن پست به تازگی خواھان اين گشته است که به بذِر ژن ). ٢(وجود آورده اند ه عظيمی را در ِژن کارِی بذر ب

انجمن ). ٣( مزبور ھمچنين خواھان گفتمانی در اين زمينه گشته است ۀنشري.  داده شودکاری شده در افريقا فرصت

که شبکه ای از کشاورزاِن ُخرد، شکارچيان بومی، شھروندان و حاميان » ئیاتحاِد حاکميِت بومِی افريقا بر مواد غذا«

  . اين گفتمان شرکت می جويندمحيط زيست می باشد اين را به فال نيک گرفته است که کشاورزان افريقا نيز در

  

  )۴(تصوير از مارسين بارچلزاک 

ايت عنوان راه حل مشکل فوق از فقدان حفظ حرمت و تفاھم برای فرھنگ افريقا حکه حمايت از بذِر ژن کاری شده ب

 بيچاره، گرسنه، رنج کشيده از بيماری و بی پناه ،کرده و بر اين تصوِر غالب در غرب استوار است که افريقای فقير

توسط ھمين تصور، دعوای ميان استعمارگران به بيانی موجه . سفيدی است که او را نجات دھدۀ بوده و محتاج فرشت
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 دعوای بين خود بر سر اراضی و منابع می خواھندتفاده نموده، رسيده و اکنون نيز نئوکلنياليسم از ھمين تصور اس

  .طبيعی افريقا را دو باره بر ھمين مبنا توجيه نمايند

حمايت کنندگان راه حلِّ اشتباِه بذِر ژن کاری شده به کشاورزان افريقا توصيه می کنند که خود را به مداِر دراز مّدت و 

ن می ييندازند که تعبييک مشت تصميم گيرندگان شرکت ھای کالن کشاورزی گی به قابل بازگشتی از وابستشايد غير 

 توليد و در اختيار مردم افريقا ئیيمياکت کنند چه بذری، با چگونه مشخصات ژنتيک و با استفاده از کدامين محصوال

ف تمامی اندوخته اين راھی است که با تصميم گيری متمرکز ايجاد گشته، موجب زيان ھای فراوان و خال. گذارده شود

  .ھای تجربی کشاورزان می باشد

سرمايه گذاری برای کشت و زرع در نظامی : از تجربيات مستند کشاورزان به راه خردمندانه ای ميتوان رھنمون گشت

 متکی است که ميراث بذری خويش را ھمواره حفظ و ی ميليونھا کشاورزئیھمساز با طبيعت که بر حکمت و توانا

  . و راه رفاه را با پايداری نشان داده اندمواظبت نموده

 ۀکشاورزانی که گياھان پرورش يافت.  چگوه استامريکاکشاورزی با بذر ژن کاری شده در ۀ  سال٢٠ۀحال ببينيم تجرب

 که ئیمبارزه با علف ھاۀ عمل آورده اند اکنون از ھزينه  به سموم گياھی را کاشته و بتژن کاری شده و بی تفاوت نسب

استفاده از ۀ نتيج. بيش از سال پيشتر است% ۵٠و اين به ميزان .  به ستوه آمده اند،به سموم گياھی ايمن می باشندنسبت 

 فزونی فوق العاده ای در ضرورت استفاده از سموم ضد رشد علف مشاھده ١٩٩۶اينگونه بذر اين است که از سال 

در چين و .  چه کنندئیيمياکھای مقاوم در مقابل مواد با علف مبارزه ۀ گشته است و کشاورزان نمی دانند با ھزين

اصل می گشت ژن کاری شده حۀ  در کشت پنبئیيمياکخاطر عدم استفاده از سموم ه  بء سودی که در ابتدا،ھندوستان

  ).۵( گردد ئیيمياکعلف ھای مقاوم در مقابل مواد  برای مبارزه با ئیيمياکاکنون بايد صرف مواد 

 Single Trailکز ايمنی زيست افريقا در افريقای جنوبی يک نوع از ذرت ژن کاری شده موسوم به بنا بر اطالعات مر

Transgene) آنچنان مقاومتی را در مقابل حشرات توليد می کند که ) که خود مولد سمومی عليه حشرات مضر می باشد

کشاورزی موجب آن گشته است که از در سال ھای گذشته کاست محصوالت . مجبور به حذف آن از بازار گشته اند

. تا آنھا ورشکست نگردند) ۶( بوده اند، حمايت مالی گردد ئیيمياکسموم فوق العاده از ۀ کشاورزانی که الجرم از استفاد

کاشت «نام ه و اکنون قصد دارند اين تکنولوژی ناموفق را در ساير کشورھای افريقا نيز تحت چتر رھبری پروژه ای ب

که از سوی دو شرکت مونسانتو و فونداسيوِن ِگيت تأمين مالی می گردد انجام »  در مصرف آبئیه جوذرت، با صرف

  .دھند

مکزيک کاشت ذرت .  ژن کاری شده قائل گشته استئیھندوستان زمانبندی ده ساله ای را برای کاشت اولين گياه غذا

عمل آوردن بذر ژن کاری شده ه رای واردات و بپرو زمانبندی ده ساله ای را ب. ژن کاری شده را ممنوع ساخته است

در سال گذشته .  تمامی گياھان ژن کاری شده را ممنوع سازد٢٠١۵مقرر ساخته و بوليوی تصميم گرفته است تا سال 

جای آن از گياھان پربار و با دوام ه  سال آينده از گياھان ژن کاری شده صرفنظر نمايد و ب۵چين اعالم نمود که عرض 

  . مصرف کنندگان در ھمه جا نسبت به اينگونه گياھان مخالفت آميز استئیه شود، زيرا پذيرااستفاد

 بيدار  شويد پيش از آن«تحت عنوان ) ٧(  مؤلفاِن گزارشی ٢٠١٣ سازمان ملل در سال ۀدر کنفرانس تجارت و توسع

» ر است پردوام سازيمييئم در حال تغ در جھانی که آب و ھوايش دائیکشاورزان را برای ايمنی مواد غذا: که دير گردد

توصيه نمودند که برای فزونی محصوالت کشاورزاِن مستقل، به يک تحول اساسی، از کشِت تک محصولِی متکی بر 

  . الزم است(regenerativ)استفاده از محصوالت صنعتی، به فرشی از نظام ھای پردوام از محصوالت زايا 

کشت گياھانی که ژن کاری شده اند ھيچ ربطی با پايان دادن به » اصالح شده«علی رغم تبليغات حاميان گياھاِن 

گرسنگی در جھان نداشته و از کشاورزان افريقا بايد در امر تحول و گسترش کشِت سنتی و پردوام حمايت گردد تا آنھا 
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غات شرکت ھای چند مليتی به بايد بيش از تبلي.  آنھا را تأمين نمايندئیبتوانند مردم را تغذيه نموده و استقالل غذا

د زيرا ھدف آن شرکت ھا فروش ھر چه بيشتر بذر ژن کاری شده و موا. اظھارات کشاورزان مستقل توجه مبذول گردد

  .  می باشدئیيمياک

  

  :پی نوشت ھا

ر بر اين فرض استوار بوده و اين تصور را ايجاد می کند که مقصود از کا» اصالح ژنتيکی بذر« عبارت مصطلح – ١

بر روی خصلت ھای موروثی بذر اوال اصالح و بھبودی آن و ثانيا مصلحت کشاورزان و مصرف کنندگان محصوالت 

بذِر ژن کاری « از عبارات Genetically Modified Organism“ (GMO)„در اين ترجمه برای معادل . آنھاست

تکنولوژی اين عبارت نسبتا فاقد بار ارزشی را مترجم با توجه به جھات مثبت و منفی اينگونه . استفاده شده است» شده

 .برگزيده است
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