
 

 

هاي  و سياست 1404انداز  سند چشم فناوري، از منظر توسعه زيست
  )رويكردي حقوقي( كلي نظام

 وزين كريميان محمد

  چكيده
هاي گوناگون زندگي بشر، حضور جدي و مؤثر دارد؛  امروزه، زيست فناوري در زمينه

و  اي بايد موضع اساسي خود را در مقابل مسائل اخالقي عهو از اين جا است كه هر جام
روشن ... سازي، مهندسي ژنتيك و شبيه ،هاي بنيادين هاي سلول حقوقي علوم و فناوري

  .سازد
ها را نبايد تنها اقدامي فرهنگي به  اتخاذ موضع اساسي اخالقي و حقوقي در اين زمينه

. هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي موضوع نيز بايد مدنظر باشند جنبه. حساب آورد
 .االنه خط مشي مناسب نيستاي جز اتخاذ فع چاره

ا منع توليد تجاري محصوالت كشاورزي نوان مثال، براي حل مسأله تجويز يبه ع
بايد خط مشي مناسب و قاطع  ـ به ويژه با توجه به مالحظات ايمني زيستي ـ تراريخته

جانبه و  هاي علمي همه توان بدون پژوهش اي را نمي وجود داشته باشد و چنين خط مشي
مشي  نبود خط. نفعان در طراحي، اجرا و نظارت آن اثربخش دانست همه ذيمشاركت 

در مثال باال  و ـ گونه مسائل صدمات هولناكي بر اقتصاد كشور درست و مناسب در اين
  .وارد خواهد كرد ـ بر كشاورزي جامعه

  
  واژگان كليدي

 .زيست فناوري؛ ايمني زيستي؛ قوانين و مقررات؛ محيط زيست
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  هاي كلي نظام و سياست 1404انداز  فناوري، از منظر سند چشم تتوسعه زيس

گونه مسائل، حالتي  در نگاهي كلي و فلسفي نيز، ناديده انگاشتن اهميت اين
زيرا  تر شدن مسأله منجر خواهد شد؛ تنها به پيچيده انفعالي است كه با مرور زمان

 تر از تازه اي تازه سألهر دم م، هعلم و فناوري در يك پويايي مستمر] هاي[ باغاز 
در سطوح ملي  ـ هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي نظام عالوه، به. رسد مي

مسائل قرار دارند، با تغيير اين  حلّهاي  ثير شيوهأتحت ت كه مستمراً ـ الملي و بين
 1.از بقا استرر يگردند كه تغي ور ميآتجويزي را ياد فلسفي پياپي، اين گزاره

المللي  ؛ معاهدات بيندر دگرگوني مستمر قرار دارند الملل و تجارت بيناقتصاد 
در راستاي اين كه شوند و جوامعي  يابند؛ قوانين ملي دگرگون مي توسعه مي

و  گردند مثبت در توسعه برخوردار مي 2كنند از تضايف تحوالت حركت مي
ثار و آاوري و برعكس، روز به روز، فاصله جوامع منفصل با اين قافله علم و فن

  .گردد ن زيادتر ميآپيامدهاي 
با توسعه استانداردهاي زيست فنّاوري در سطح ملّي نيز بايد همگام و متناسب 

در بحث استفاده از فنّاوري زيستي، به  .جهاني توسعه يابنداين استانداردها در سطح 
د از نظر دور نباي ـ المللي در سطوح ملّي و بين ـ ويژه، جنبه ايمني و امنيت زيستي

اي كه كشور ضمن  گونه اتّخاذ خط مشي درست و مناسب در اين راستا، به .بماند
از سوي كشورهايي كه پيشاپيش به اين  ـ تسليم نشدن در مقابل محدودسازي ناروا

ت زيستي در سطح ء سطح ايمني و امنيدر ارتقا ـ اند ها دست يافته اوريعلوم و فنّ
  .فعال داشته باشد، امري ضروري و حياتي است المللي و جهاني مشاركت بين

هاي مورد اقتضاء در زيست فنّاوري، مشاركت عموم در اين  مشي يكي از خط
پذير نيست و توسعه دانش  گاهي امكانبدون اين مشاركت، توسعه آ. زمينه است

ايمني  پروتكلاين ضرورت مورد توجه . آموزش همگاني است عموم مستلزم
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عالوه بر ضرورت حل بايسته و شايسته  .نيز واقع شده است 3هناكارتا زيستي
هاي نوين، از ديدگاه اداره امور عمومي نيز هر كشوري بايد  مسائل ناشي از فناوري

خوشبختانه در كشور ما، . ب باشدهاي مناس انداز روشن و خط مشي چشمداراي 
انداز افق  ، چشمها و اصول ناظر بر علم و فناوري در قانون اساسي عالوه بر آرمان

هاي كلي طراحي، تصويب و ابالغ  اي از سياست شمسي تنظيم و مجموعه 1404
توسعه علم و فناوري مدنظر  هاي كلي نظام نيز انداز و سياست اند و در چشم شده
  .است

ترسيم خط توسعه زيست فناوري، مستلزم جستجوي معناي مضامين اين توسعه 
انداز بيست ساله  چشم« در راستاي تحققو » هاي كلي نظام سياست«در مسير 

  .است» هجري شمسي 1404جمهوري اسالمي ايران در افق 
هاي كلي ياد شده  انداز و سياست اينك، اين پرسش اساسي مطرح است كه چشم

مسائلي از آن دست كه در  ـ هايي را براي حل مسائل حوزه زيست فناوري چه راه
  دهند؟ ن مينشا ـ اند باال مورد اشاره واقع شده

  
قانون اساسي جمهوري اسالمي  4قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )الف

مورد بازنگري واقع شده . ش.ه1368تصويب و در سال . ش.ه 1358ايران در سال 
 .است

در توسعه علم و  ـ واسطه بي ـ در اين جا، ابتدا اصولي كه بايد به طور مستقيم
گر  ساز و يا ترسيم پس از آن، اصول زمينهفناوري مورد استفاده واقع شوند، و 
  :گردند حدود توسعه علم و فناوري مرور مي

ترين اين اصول به ترتيب شماره  مهم :اصول حاكم بر توسعه علم و فناوريـ 1
  :باشند آنها در قانون اساسي از اين قرار مي
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ستفاده ا ـ پ...كه از راه...جمهوري اسالمي، نظامي است بر پايه ايمان به«ـ 1ـ1
قسط و عدل و  ...از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تالش در پيشبرد آنها

استقالل سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملّي را تأمين 
  .).ا.ا.ج.ا.اصل دوم ق( ».كند مي
دولت جمهوري اسالمي ايران، موظف است براي نيل به اهداف مذكور «ـ 1ـ2

باال بردن سطح  ـ2:.مه امكانات خود را براي امور زير به كار برددر اصل دوم، ه
         .تسهيل و تعميم آموزش عالي... ـ3...ها هاي عمومي در همه زمينه آگاهي

تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و  ـ4
تأمين خودكفايي  ـ14 ...اسالمي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان

اصل سوم (»...در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اين ها
  .).ا.ا.ج.ا.ق

وسايل تحصيالت عالي را تا سرحد خودكفايي ...دولت موظف است«ـ 1ـ3
  .).ا.ا.ج.ا.اصل سي ام ق( ».كشور به طور رايگان گسترش دهد

جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت براي تأمين استقالل اقتصادي «ـ 1ـ4
و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري 

 و استفاده از علوم و فنون ـ7 :...اسالمي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود
اصل ( »...تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور

  .).ا.ا.ج.ا.هل و سوم قچ
با توجه به اصول مذكور از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران چنين ـ 1ـ5

مشخص مي گردد كه اين قانون توسعه علم و فناوري، توسعه اموزش عالي و 
هاي عمومي و خودكفايي در علوم و فنون را مطرح  پژوهش، باال بردن آگاهي

  .نموده است
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توسعه علوم و  :حدود توسعه علم و فناوري گر رسيماصول زمينه ساز و يا ت ـ2
در زير، بعضي از اصول قانون . فناوري مستلزم مجود زمينه هاي مناسب است

را فراهم مي كنند ارائه اساسي كه تحقق آن ها زمينه هاي مناسب توسعه مورد نظر 
  :مي گردد

 اخداي يكت ـ1: جمهوري اسالمي، نظامي است بر پايه ايمان به«ـ 2ـ1
. يع به او و لزوم تسليم در برابر امر اوو ااختصاص حاكميت و تشر) االاهللا الاله(
اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت  ـ الف: كه از راه...

نظام  اصل ديني بودناين .). ا.ا.ج.ا.اصل دوم ق( »...،معصومين سالم اهللا عليهم اجمعين
بنابراين، توسعه علوم و فناوري نيز، نيازمند اجتهاد  .حاكميت را مطرح ساخته است

به ويژه،  ـ اين مسأله، در حوزه زيست فناوري و مهندسي ژنتيك. مستمر مي باشد
  .بارز است ـ در زمينه هايي مثل شبيه سازي

هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز «ـ 2ـ2
هاي نوين علوم و  در حوزه.). ا.ا.ج.ا.اصل چهلم ق( ».به منافع عمومي قرار دهد

ممكن است دانشمندان و  ـ به ويژه، حوزه هايي مثل زيست فناوري ـ ها فناوري
مخترعين، ثبوتاٌ حقوقي بيابند كه ثبت، رسميت بخشيدن و ترتيب آثار حقوقي به 

ن به موجب قواني ـ آن مستلزم ترسيم و تعيين محدوديت ها و شرايطي قانوني
پيش گيري از تجاوز به منافع عمومي يكي از مباني اساسي توجيه . باشد ـ امري

  .كننده اين گونه محدوديت ها و شرايط است
اقتصاد جمهوري اسالمي ايران بر ...براي تأمين استقالل اقتصادي جامعه و«ـ 2ـ3

جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر  ـ8... :زير استوار مي شود اساس ضوابط
تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه  ـ9. قتصاد كشورا

نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از 
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توان  واضح است كه در صورتي مي.). ا.ا.ج.ا.سوم قو اصل چهل( ».وابستگي برهاند
علوم و  توسعه در بر اقتصاد كشور جلوگيري كرد كهاز سلطه اقتصادي بيگانه 

تأكيد مؤثر بر . ها در سطح جهان پيش گام و يا دست كم، همگام بود فناوري
  .افزايش توليدات نيز بدون اين پيشگامي و يا همگامي ممكن نيست

هاي  و نسل در جمهوري اسالمي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز«ـ 2ـ4
د، وظيفه عمومي تلقي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشن

هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا  از اين رو فعاليت. گردد مي
.). ا.ا.ج.ا.اصل پنجاهم ق( ».تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا كند، ممنوع است

از جمله،  ـ يكي از محدوديت هاي اساسي موجه در موضوع فناوري هاي جديد
  .حفاظت محيط زيست است ءيت مورد اقتضامحدود ـ زيست فناوري

با توجه به اصول مذكور مشخص مي شود كه در قانون اساسي جمهوري ـ 2ـ5
اسالمي ايران هم زمينه ها و مقتضيات توسعه علم و فناوري، و هم حدود موجه آن 

  .مد نظر است
  
در اين جا، ابتدا،  :هاي كلي نظام سياست و مسيشجري ه 1404چشم انداز ) ب

هجري شمسي و  1404لم و فناوري در چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق ع
 :گردند پس از آن، علم و فناوري در سياست هاي كلي نظام مرور مي

: در چشم انداز بيست ساله... « .:ش.ه 1404علم و فناوري در چشم انداز  ـ1
فناوري در سطح ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و 

      :جامعه ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگي هايي خواهد داشت ...منطقه
ـ  ...توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود ـ

بهره مند از محيط ... برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري،
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فته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح دست ياـ  ...زيست مطلوب
شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي ( ي آسياي جنوب غربي منطقه

افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر  ا تأكيد بر جنبش نرمب) همسايه
االري با تحكيم الگوي مردم س الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم ...اقتصادي،

  5»...ي كارآمد، جامعه اخالقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، ديني، توسعه
علمي و  ...جايگاه اول ـ هاي صريح مالحظه مي گردد كه عالوه بر عبارت

فناوري در سطح منطقه، برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، 
هايي  وضعيت ـ لم، نوانديشي و پويايي فكريافزاري و توليد ع تأكيد بر جنبش نرم

جايگاه : ؛ از جملهاند كه مقتضي توسعه علم و فناوري مي باشند نيز ترسيم گشته
، بهره مند از محيط زيست مطلوب، رشد پرشتاب و ...توسعه يافته...اول اقتصادي،

 .مستمر اقتصادي، الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم، توسعه كارآمدي
در اين جا، نتيجه كاوش  :ت هاي كلي نظامعلم و فناوري در سياس ـ2

هاي كلي و بلندمدت جمهوري اسالمي  فناوري در سياست زيست توسعه هاي سياست
هاي  هاي كلي برنامه هاي كلي نظام در دوره چشم انداز، و سياست ايران، سياست

مي ايران ارائه چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسال
  :شود مي
مدت جمهوري اسالمي ايران، هاي كلي و بلند در اولين مجموعه از سياست ـ3

  :، از جمله، چنين آمده است3/11/1379ابالغي 
شناسايي و حفاطت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي، « ـ3ـ1

  5»...جانوري
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ژنتيكي و  هاي زيست محيطي و ورياگسترش تحقيقات كاربردي و فن« ـ3ـ2
هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد  اصالح گونه

  6».رساني هاي اطالعاتي و تقويت آموزش و نظام اطالع پايگاه
 :انداز، از جمله، چنين آمده است هاي كلي نظام در دوره چشم در سياستـ 3ـ3

ريزفناوري،  فناوري زيستي،: هاي جديد شامل توسعه علوم و فناوري« )الف
  7».زيست محيطي و فناوري مواد جديد فناوري فرهنگي، فناوري

هاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران، از جمله،  در سياستـ 3ـ4
 :چنين آمده است

هاي كشور در جهت افزايش سهم  سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت«ـ 4
  .كشور در توليدات علمي جهان

  .هضت نرم افزاري و ترويج پژوهشتقويت نـ 4ـ1
هاي  هاي نو شامل ريزفناوري و فناوري ويژه فناوري هكسب فناوري، بـ 4ـ2

  8».اي فضا و هسته زيستي، اطالعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوا
هاي كلي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران نيز، از  در سياستـ 4ـ3

  :جمله، چنين آمده است
  9».هاي پيشرفته مورد نياز ي به فناوريدستياب«ـ 5

در  ـ فناوري  از جمله زيست ـ گردد كه توسعه علم و فناوري مالحظه مي
ها توسعه در  هاي كلي نظام نيز مدنظر است و در مجموعه اين سياست سياست

هاي  فناوري گسترش :جمله از است؛ شده مطرح مبين صورت به فناوري حوزه زيست
عالوه بر آن، . هاي زيستي وم و فناوري زيستي، كسب فناوريژنتيكي، توسعه عل

كارگيري و يا توسعه زيست  هايي مطرح شده است كه الزمه تحقق آنها به سياست
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جانوري، اصالح  ـ فناوري است؛ مثل شناسايي و حفاظت ذخاير ژنتيكي گياهي
  .هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران گونه
  

  نتيجه
اساسي جمهوري اسالمي ايران توسعه علم و فناوري، توسعه آموزش عالي  قانون

هاي عمومي و خودكفايي در علوم و فنون را مطرح  و پژوهش، باال بردن آگاهي
ها و مقتضيات توسعه علم و فناوري و  در اين قانون، همچنين، زمينه. نموده است

  .در عين حال، حدود موجه آن مد نظر است
هجري شمسي، عالوه بر  1404جمهوري اسالمي ايران در افق  انداز در چشم

 ـ ...و فناوري برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم... ـ هاي صريح عبارت
اند از  باشند نيز ترسيم گشته وري مياهايي كه مقتضي توسعه علم و فن وضعيت
  .رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، و توسعه كارآمدي: جمله

هاي كلي نظام، ضمن مدنظر بودن توسعه علم و فناوري،  مجموعه سياستدر 
: توسعه در حوزه زيست فناوري به صورت مبين نيز مطرح شده است؛ از جمله

هاي ژنتيكي، و توسعه علوم و فناوري زيستي، و اين عالوه بر  گسترش فناوري
   ه زيستكارگيري و يا توسع هايي است كه الزمه تحقق آنها به طرح سياست

جانوري، و اصالح  ـ فناوري است؛ مثل شناسايي و حفاظت ذخاير ژنتيكي گياهي
  .هاي گياهي و حيواني گونه

هاي كلي نظام در خصوص  گردد كه بين آنچه در سياست چنين استنباط مي
 انداز جمهوري اسالمي ايران در افق توسعه زيست فناوري مطرح شده است، با چشم

انون اساسي جمهوري اسالمي ايران در خصوص علم و هجري شمسي و ق 1404
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انسجام عرضي نيز  ها داراي تهم راستايي وجود دارد و اين سياس فناوري،
  .باشند مي

هاي كلي نظام، ضرورت  انداز و سياست از مجموعه اصول قانون اساسي، چشم
نشان  گردد؛ با اين وجود، هاي زيستي استنباط مي كسب توسعه و استفاده از فناوري

تر نظام قواعد واگذار  دادن راه براي حل بعضي از مسائل اين حوزه به سطوح پايين
رسد كه تكميل و به  گرديده است؛ و اين در حالي است كه چنين به نظر مي

  هاي كلي جهت پوشش كامل مسائل ملي در حوزه زيست روزرساني سياست
  .فناوري ضروري است

 

  پيشنهادها
هاي با  مشي اي از خط زيست فناوري بايد در مجموعهترسيم خط سير توسعه 

ضرورت انسجام . انداز، تنقيح و تسجيل گردند تعامالت هدفمند در جهت چشم
سوي  از. است 11و تجويزي 10طولي و عرضي اين مجموعه واجد وصف توصيفي

هاي مورد نظر بايد پاسخگوي مقتضيات فرهنگي، اجتماعي،  مشي ديگر، خط
و در بياني كلي انعكاسي بايسته از موقعيت باشند؛ و اين، يعني اقتصادي و سياسي 
با اين ديدگاه . انسجام، ضرورتي است خود انگيخته. خود 12انسجام آنها با زمينه

  :گردد پيشنهاد مي
كلي تكميلي مناسب ) هاي( از سوي مسئولين امر، در صورت اقتضا، سياست

نفعان طراحي و  اركت همه ذيحوزه زيست فناوري، با مش) ملي(براي حل مسائل 
  .براي تصويب، پيشنهاد گردد

حوزه زيست  ...)هاي اداري و قوانين و مقررات و رويه( مجموعه قواعد حقوقي
آمده  13چه در سند ملي زيست فناوري جمهوري اسالمي ايراناز جمله، آن ـ فناوري

ي، از جهت انسجام طول ـ است و آنچه در نقشه جامع علمي كشور خواهد آمد
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سنجش واقع گردد و خألهاي احتمالي و ضعف  )باز( اي مورد عرضي و زمينه
  .احتمالي در هماهنگي رفع گردد

و نظارت بر تحقق نفعان در طراحي، اجرا  مناسب براي مشاركت همه ذينظامي 
  .هاي كلي نظام و مجموعه قواعد ياد شده طراحي گردد و استقرار يابد سياست
 هاي كلي طراحي گردد مند سياست نظامو ني متناوب مناسب براي بازبي نظامي

هاي نو، از  ويژه، با توجه به نرخ باالي پيشرفت و توسعه جهاني علوم و فناوري به
 .فناوري  جمله زيست
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 ها نوشت پي

1- Change is the key to survival  
2- Synergy 

 29/1/2000، )بيولوژيك( تاهنا در خصوص ايمني زيستي به كنوانسيون تنوع زيستيپروتكل كارـ 3
 .ميالدي

 .ش.ه 1368، با اصالحات مصوب .ش.ه1358ـ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، مصوب 4
انداز و  مجموعه چشم: نقل از( هجري شمسي 1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  چشمـ 5

مجمع تشخيص  ، كميسيون حقوقي و قضايي دبيرخانه»هوري اسالمي ايرانهاي كلي جم سياست
 ).1388 مصلحت نظام،

  3/11/1379هاي كلي و بلندمدت جمهوري اسالمي ايران، ابالغي اولين مجموعه از سياستـ 6
 » انداز هاي كلي نظام در دوره چشم سياست«ـ 7
  يرانهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ا سياستـ 8
  سالمي ايرانهاي كلي برنامه پنجم توسعه جمهوري ا سياستـ 9

10  - Descriptive 
11- Prescriptive 
12- Context 

: ـ سند ملي زيست فناوري جمهوري اسالمي ايران، طرح تدوين راهبرد ملي زيست فناوري، ويراستار13
ي زيست لنه شوراي عادكتر فاطمه تابنده، به سفارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دبيرخا

 .فناوري
  يادداشت شناسه مؤلف

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجمع  ،عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد ؛محمد وزين كريمياندكتر 
  تشخيص مصلحت نظام

 karimianmo@yahoo.com: نشاني الكترونيكي
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