
 

 
 

 مقاله علمي پژوهشي

 مجله دوفصل نامه

 مهندسي ژنتيک و ایمني زیستي

ISSN 2588-5073  چاپی 

ISSN 2588-5081  الکترونیکی 

 1400 ستانبهار وتاب، 1 ، شماره10 دوره

 143-156صفحه 

 
20.1001.1.25885073./https://dorl.net/dor

1400.10.1.9.9 
 

DOR: 20.1001.1.25885073.1400.10.1.9.9 

 
Genetic Engineering and Biosafety 

Journal 

Volume 10, Number 1 
2021 

 

/http://gebsj.ir 

 

https://ecc.isc.ac/showJournal/23064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است،ارزیابی سی

 مهندسی ژنتیک،

 ن ایمنی زیستی،قانو

 محصوالت تراریخته
 

  

 چکيده

 

 

 

 

 

 ایمني قانون اجرای در آفرین نقش های دستگاه عملکرد ارزیابي

  (کشاورزی بخش) زیستي

 

Evaluation of performance of competent national authorities in 

the implementation of the National biosafety law (Agriculture, 

Iran) 
 

 

 

 2یاضیبهزاد قره، *1آزاده شوشتری 
2Behzad Ghareyazie , 1*Azadeh shooshtari  

 
 گذاری عمومی دانشگاه تهرانمطالعات سیاست پژوهشگر مرکز -1

 استاد پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران -2
1-Fellow, the Center for Public Policy Studies, Faculty of Law & Political Science 

2- Professor, Agricultural Biotechnology Research Institute, Cartahena Protocol on Biosafety 

National Focal 

  
 Shooshtari1391@ut.ac.ir :الکترونيکي پست مکاتبات، مسئول نويسنده *

 (19/5/1400 :پذيرش تاريخ - 10/3/1400: دريافت تاريخ)

 
 

 
 

 

در  کارتاهنا يستیز يمنیا روتکلپپيوستن به  با 1384در سال  تدوین قانون ملي ایمني زیستي

به تصویب مجلس شورای اسالمي  1388در نهایت در سال  و قرار گرفتدولت وقت دستور کار 

به چندین دستگاه  ها وکننده سياستعنوان هماهنگ فرابخشي به يشورای این قانون،مطابق رسيد. 

 یهاعرصه عمل سازماندر با این حال . مکلف شدند مجری تکاليف و تحقق اهداف مندرج عنوان

سازماني نقشه و در عمل  بوده آفریندر حوزه ایمني زیستي نقش قدرت خود به تناسب دیگری نيز

-های نقششود، عالوه بر ترسيم نقشه نهادياله تالش مایجاد کرده اند. در این مق قانوناز  متفاوت

کيفي اتکا به روش  بااین پژوهش  نيز ارزیابي شود.، عملکرد هر دستگاه آفرین حوزه ایمني زیستي

های پژوهش به شيوه مصاحبه نيمه ساختار یافته با افراد مطلع داده به عبارتي ؛تدوین شده است

گذاری و تحليل افزار اطلس تي آی کدا با استفاده از نرمهمصاحبه مکتوب محتوای آوری وجمع

ی مجری، کارنامه وزارت بهداشت، درمان و هاسازمانميان  درد دهنشان مي هاافتهی .است شده

اما عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و ؛ بوده تا حدودی مطابق وظایف قانونيآموزش پزشکي 

یق مدیریتي، عدم پایبندی به قانون، مداخله اعمال سال به علت ستیزطيمحسازمان حفاظت 

ي بدون مدخليت یهاشده است. سازمان مورد انتقاد واقعی ارسانههای امنيتي و فشارهای دستگاه

تحقق اهداف قانون نيز در روند اجرا و  رعامليغو سازمان پدافند  مايصداوسقانوني مانند سازمان 

 اند.مؤثر بوده

 

 های کلیدیواژه
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Abstract 

The National Biosafety Law was approved by the Islamic Consultative Assembly (the Parliament) and 

entered into force in 2009. According to the law, the National Biosafety Committee was established and 

tasked with the coordination of policies and harmonization of national competent authorities identified in 

the Law. However, other organizations with no legal involvement according to the Biosafety Law have 

played a more significant role; mostly in the prevention of the implementation of the Law. Therefore, in 

practice, the players and organizational chart were different from what has been approved by the 

parliament. We attempt to create a real map of the institutions playing role in the implementation of the 

National Biosafety Law. Besides, we evaluate the performance of National competent authorities listed in 

the Law. This research has been conducted based on the framework of political evaluation and qualitative 

research method. Data were collected through semi-structured interviews with stakeholders and 

authorities as well as the scientific Society members in the field including University Professors. 

Complementary data was collected through a structured literature review and content analysis of all 

related laws and regulations. The collected data was analyzed using Atlas TI software. The findings show 

that among the competent authorities, it was only the “Ministry of Health and Medical Education” 

(MHME) that was able to fulfill its duties to the “acceptable” level. MHME performance in implementing 

the law can be characterized by two main features: 1) dissociation from ideological evaluation and 

adhering to the text of the law and scientific evaluation, and 2) not accepting illegal pressures exerted by 

pressure groups including a couple of the security organizations and related media. But the performance 

of the Ministry of Agriculture and the Environmental Protection Organization has been criticized in 

particular by the scientific society members. The Ministry of Agriculture and the Environmental 

Protection Organization has reportedly failed to carry out their legal duties, mainly due to the ideological 

stand of the authorities, their position, non-compliance with the law, and obedience to the illegal demands 

of an unauthorized organization and media under their control.  

Keywords: Policy evaluation, Genetic engineering, Biosafety law, Transgenic products 

 

  مقدمه

 ریغموجودات زنده و در بخش کشاورزی،  مهندسی ژنتیک کاربرد

و همچنین محصوالت  ها()تراریخته شده ژنتیکیاصالح زنده

تعامل تولید کشاورزی و بر  به دلیل تأثیر شگرف هامشتق از آن

طرح و همچنین به سبب ته در طول دو دهه گذشتجاری جهان 

هم در عرصه ، در خصوص کاربرد این فناوریمالحظاتی 

 های متعددیریذاقانون گموضوع المللی و هم در عرصه ملی بین

طی چندین معاهده و کنوانسیون،  یجامعه جهان .است گرفته قرار

ی ایمن از برداربهرهبرای تضمین  حداقلی مقرراتمسئولیت تعیین 

. بسیاری از این مقررات است گرفته برعهدهدید را این فناوری ج

ها در و مبنای اقدام دولت شدهرفتهیپذتوسط کشورهای جهان 

تنظیم امور داخلی و تبادالت فرامرزی محصوالت تراریخته قرار 

جمهوری اسالمی ایران نیز با پیوستن به برخی از  .گرفته است

پروتکل ایمنی  ،(1992مانند کنوانسیون تنوع زیستی ) معاهدات

و اصول  و مشارکت در تنظیم راهنما (1995زیستی کارتاهنا )

خود را ملزم ، کدکس الیمنتاریوس در حوزه محصوالت تراریخته

به رعایت استانداردهای جهانی کرده است و تالش دارد تا 

 تنظیم کند.  المللید را همسان با تعهدات بینمقررات داخلی خو

سالمی ایران به پروتکل کارتاهنا، در الحاق جمهوری ا ازپس 

هماهنگی شورای ملی  ونیسیکم، جلسات 26/04/1384 تاریخ

با قانون ایمنی زیستی  سینوشیپایمنی زیستی با ماموریت تدوین 

تشکیل  مختلفی هاوزارتخانه اریاالختتاماز نمایندگان  ترکیبی

 05/03/1387 در جلسه مورخنویس تدوین شده پیششد. 

برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس  تایید و زیرانوهیئت

توسط جامعه نویس از آن رو که این پیش شورای اسالمی شد.

های علمی بیوتکنولوژی، ایمنی علمی کشور به رهبریت انجمن
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ملی محصوالت تراریخته زیستی و ژنتیک بازدارنده و مانع تولید 

ی اسالمی ون کشاورزی مجلس شورای، در کمیسشدارزیابی می

نویسی مورد به پیشوقت دستخوش تغییرات ماهوی شده و 

شد. به همین دلیل دولت وقت به مبدل پذیرش جامعه علمی 

رهبریت رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست الیحه خود را 

های علمی و ای اسالمی پس گرفت. اما انجمناز مجلس شور

خود را به صالح شده االیحه  ،ت رئیسه وقت این کمیسیونئهی

تهیه و  صورت طرح با امضای تعداد کثیری از نمایندگان مجلس

رئیس وقت پژوهشکده های در نهایت با وجود مخالفت

بیوتکنولوژی کشاورزی و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست 

در یازده  1388 ماه اردیبهشت 27و 23، 22در سه جلسه علنی 

پس از تایید  هک اندندبه تصویب مجلس رسماده و هفت تبصره 

ایجاد . (kheradmandnia et al. 2015) شد ابالغ شورای نگهبان

و  در ماده سه ترکیب و اختیارات آن ،ایمنی زیستیشورای ملی 

چهار و پنج قانون  های اجرایی در موادحدود اختیارات دستگاه

این مواد در این پژوهش مورد . شده استایمنی زیستی تعیین 

 تاکید ویژه هستند. 

سند شایان ذکر است پیش از تصویب قانون ملی ایمنی زیستی، 

 155ه ماده با استناد ب 16/02/1384در تاریخ  فناوریملی زیست

قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب هیئت دولت رسیده به 

سایر  برخالفاگرچه این سند . وزارت علوم ابالغ شده است

 عالی انقالب ایمستقیم توسط شور طوربهاسناد علمی کشور 

 1386در سال  این شورا فرهنگی تهیه و تصویب نشده است، اما

 ضمن تعیین راهبردهای 06/09/1386مورخ  615بر اساس مصوبه 

جاد ردیف بودجه بلکه ای ،دییتأسند را  تنهانهفناوری، زیست

مسئول مطابق این مصوبه  تکلیف کرد.نیز خاص برای آن را 

بر نیز  این سند اجرای نظارت کالن بری، هماهنگی و گذاراستیس

قرار گرفت. پس از آن بر عهده شورای عالی انقالب فرهنگی 

توسعه ستاد  27/10/1390مورخ  705اساس ماده پنجم مصوبه 

ظارت و پایش هماهنگی، ن به روز رسانی، فناوری وظیفهزیست

کشور ذیربط های ی اجرای سند را با همکاری دستگاههاشاخص

 دار شد. عهده را

 ،علی رغم مصوبات متعدد و قانون شفاف در حوزه ایمنی زیستی

تجاری متعارض ی علمی، سیاسی و های متعدد با اهدافگروه

 مهندسی ژنتیککه  یکوشند تا تفسیر خود از موضوع و نتایجمی

 به توجهابگذار حاکم کنند. به دنبال دارد را بر نهادهای سیاست

 ر باب مهندسی ژنتیک وتعارض و قطبی شدگی نظرات د

وضعیت موجود مهندسی ژنتیک کشاورزی تراریخته،  محصوالت

بیش گذشت  دوبا وج و و ملی( ISAAA. 2018)در سطح جهانی 

از تدوین و تصویب قوانین ایمنی زیستی و سند ملی از یک دهه 

آفرین های نقشدستگاه روشمند یست فناوری ضرورت ارزیابیز

اعم  حاکمیتی زیستی در سطوح مختلفایمنی مقررات  در اجرای

  سیاست گذار و مجری روشن است.نهاد از 

 «ارزیابیپژوهش »بدین منظور در مقاله حاضر تالش شده است با 

کننده پرداخته  گهای مجری و هماهنبه سنجش عملکرد دستگاه

و مبتنی بر  افتهیساختاریک فرایند پیوسته،  پژوهش ارزیابیشود. 

 طی آن کهاست  (Policy Analysis) استی تحلیل سیهاروش

میزان موفقیت و شکست اقدامات دولت در حل یک مشکل و یا 

ارزیابی واقع  شود. درنظم دهی به یک مسئله عمومی مطالعه می

و همین که سیاستی از « ؟میاکردهچه » سؤالپاسخی است به 

، نفعانیذمرحله اجرا گذشت، پیامدهای آن ممکن است 

 Expost) پس از اقدام یداورو تحلیلگران را به  نگذارااستیس

policy analysis )برانگیزد (Smith et al. 1970).  

چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از ارزیابی کفایت عملکرد و 

 (Effective Evaluation) ارزیابی اثربخشی ارزیابی سیاسی است.

ت است عبار( Adequancy Of Performance) یا کفایت عملکرد

ی هاهدفبررسی عملکرد یک سیاست و یا برنامه در کسب از 

ه اخذ نظر افراد به این منظور ب (Howlett et al. 2001) شدهنییتع

سیاسی از قضاوت  ارزیابی .پردازدمیها و سایر زیر نظام

سیاسی  نظام ریزها تا مشورت با اعضای شهروندان درباره سیاست

ی با هر هرکسیاست نوسان دارد و درباره مزایا و معایب آن س

 .(Johnson et al. 2009)تواند این ارزیابی را انجام دهدنفعی می

نوع ارزشیابی سیاسی روشمند، اخذ نظر مشورتی  نیترمتداول

ی هانشستبه شکل سیاست خاص درباره یک  هانظامسایر زیر 

 .Anderson)است  ابیقتیحقی هاگروهمدیریتی و تشکیل 
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بدین شرح حاضر  پژوهش ارزیابیاهداف ه طور خالصه ب .(2003

 :است

 یشبردپدر اجرا و  درگیرهای عملکرد نهادکفایت ارزیابی  -1

 مقررات موضوعه 

 منفی یا آفرین با تاثیر مثبتشناسایی سایر نهادهای نقش -2

سوی  ف و اهداف ازیتبیین چرایی تحقق و عدم تحقق تکال -3

 آفریننهادهای نقش

کمک  ایمنی زیستیابی در زمینه مقررات ی پژوهش ارزیاجرا

و  شدهشناختهها موانع پیش روی اجرا و نقاط ضعف آنتا کند می

ها ارائه شود. به همین ترتیب، هایی برای برطرف کردن آنحلراه

ها تأکید و بر تقویت آن شده نقاط قوت اجرای سیاست شناسایی

  .(United Nations Evaluation Group 2016)شود 

های گوناگون، تاکنون از جنبهدانشمندان علوم اجتماعی اگرچه 

های متفاوت و گاهی متضاد یهنظرمتنوع و برحسب  هاروش

 جنبهاز اما  ؛اندکردهموضوع محصوالت تراریخته را و تحلیل 

در گیری گری و فرآیندهای تصمیمتحلیل نظام تنظیمارزیابی، 

و ایمنی زیستی کمتر ه فناوری و محصوالت تراریختزیست حوزه

ها با به این موضوع پرداخته شده است. با این حال پژوهش

دیدگاه ارزیابی عملکرد و تحلیلبا رویکرد سیاست گذارانه نیز 

های پس از اقدام نبوده و بیشتر به تشریح قوانین و یا تحلیل نظام 

( 1389کریمیان )وزین تصمیم گیری پرداخته اند. به عنوان مثال 

استنباط و فناوری را از منظر اسناد باالدستی تحلیل ه زیستتوسع

های کلی، فناوری در سیاستکرده است که تأکید بر توسعه زیست

و قانون اساسی تحت عنوان پیشرفت علمی و توسعه  اندازچشم

 Vazin) فناوری هم راستا بوده و دارای انسجام عرضی است

2010. Karimian.) 

بررسی بازه چهار سال از با  نیز (1389)سوسن چی و امیدی نیا 

یون هماهنگی ایمنی زیستی با سیکمزمان تشکیل جلسات رسمی 

 سینوشیپزیست برای تدوین یطمحمحوریت سازمان حفاظت 

ویب قانون در سال تصتا یک سال پس از  1385قانون در سال 

گذاری یاستسبه تبیین ریشه اختالفات سازمانی و سیستم ، 1389

اند. نویسندگان وجود ن قانون ایمنی زیستی پرداختهپیرامو

را  گذارقانونها مجری و یسازمانهای متعارض میان فرضیشپ

منجر به اختالف و عدم تفاهم بر سر اجرای قانون دانسته و 

ی اجرایی سازوکارهاو  ابزارهاراهکار اجرایی شدن قانون را نه 

نگاه دانشمندان نند. دایمها فرضیشپبلکه ایجاد تفاهم در این 

ی بهداشت و علوم در پرتو هاوزارتخانهفناوری در حوزه زیست

یند تکامل فراکه فناوری زیستی تنها  شدهفرض فهم این پیش

سازمان  ، پسداروینی را تسریع کرده است و نباید از آن ترسید

فناوری به حوزه زیست ناآشنایرمتخصص و غزیست را یطمح

زیست به یطمحفرض، سازمان الف این پیش. بر خکنندتلقی می

واهمه دارد و بر این اساس فناوری زیستی پیامدهای شدت از 

وزارت  .کنندتصور می پرستمنفعتو  تیمسئولیبدانشمندان را 

داند که رویکرد علمی به یمکشاورزی خود را تنها ارگانی 

 (.OmidiNia. 2010)موضوع ریسک و ارزیابی مخاطرات دارد 

( نیز به الزامات 1393آبادی و اسکندریان )می نجفکاظ

راستای اجرای تعهدات پروتکل و اقدامات دولت  گذاریسیاست

الحاق دولت انتقادی،  یاین مطالعه با دیدگاهاند. پرداخته کارتاهنا

ارزیابی درست از آثار و چراکه  دانستهبه این پروتکل عجوالنه 

ت. از سوی دیگر قانون ملی المللی صورت نگرفته اساین سند بین

ایمنی زیستی دولت جمهوری اسالمی ایران تعهداتی فراتر از 

پروتکل برای شهروندان خود قائل شده است؛ به خصوص در 

مندی ایران از تنوع و ذخایر ژنتیکی ماده هفت را با توجه به بهره

ی توسعه این فناوری تلقی فناوران، نوعی فرصت سوزی برا

 حوزه زیست در داخلی کنند نظام حقوقاستدالل می ها. آنکنندمی

شود بسیار می محسوب ایران در نوپا علم یک که مدرن فناوری

 گذاریقانون سابقه نیز ایران دولت که آنجا ازاست و  ضعیف

 را در زیستی ایمنی قانون زدهشتاب داشته، این حوزه در ضعیفی

 Kazemi) رسانده است تصویب به پروتکل مفاد اجرای جهت

Najaf Abadi et al. 2015.) 

 

  هاروش و مواد

بر مبنای ، نهاده بناپژوهش حاضر مبنای استدالل خود را بر استقرا 

گیرد و در نهایتت بتر مبنتای    قرار می« پژوهش ارزیابی» جزهدف 
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 .Lawrenz et al) استتفاده شتده استت    های کیفیروش، از روش

2002). 

االدستی کلیه اسناد بوهش، ابتدا های اولیه پژآوری داده جمعدر 

های کلی، قوانین مصوب مجلس شورای مشتمل بر سیاست

ز پایگاه ا 1399تا  1380از تاریخ  رانیوزئتیهاسالمی و مصوبات 

 .های مجلس شورای اسالمی استخراج شدمرکز پژوهشبرخط 

، مکاتبات اداری و بین شدهابالغی هادستورالعملو  هانامهوهیش

 نیز از طریق مکاتبه، مراجعه حضوری و یا از طریق سازمانی

 ی رسمی گردآوری شدندرساناطالعهای ها و پایگاهخبرگزاری

(Sadeqi Fasai et al.  2015) .از منظر شدهیگردآوری هاداده ،

و  هاسازمانفهرست استخراج  ،هااستیسی ریگشکلروند 

 هانتکالیف آ شناسایی وظایف و ،موثر در اجرای قوانین ینهادها

ند شد لیتحل در تحقق اهداف شانتاثیر ترمهمو از همه 

(Vedung. 1997). ارزیابی و سنجش عملکرد سپس برای 

فراد ابا  از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته ی شناسایی شدهنهادها

 جامعه .(Taylor et al.1998) گردآوری شد تکمیلیهای مطلع داده

ا بب سه ویژگی رشته دانشگاهی مرتبط آماری افراد مطلع بر حس

ایمنی زیستی، مسئولیت در دستگاه های مجری و مشارکت در 

یری تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط تعریف شد. نمونه گ

نیز به روش گلوله برفی بدون تبعیض صورت گرفت 

(MacNealy et al.1999) نفر فرد مطلع معرفی  98 که در نهایت

 ونفر تماس گرفته شد  73در دسترس بودن با  شدند که بر حسب

 نفر حاصل شد. 43در نهایت توفیق مصاحبه با 

اطلس تی آی  افزارنرمبا استفاده از  هامصاحبهمکتوب متن  سپس 

(Barry.1998)  ها و دسته برای شناسایی الگو .شدتحلیل تجزیه و

ابه مضامین مش تکراربندی نظرات افراد مطلع، بر کلمات کلیدی و 

ارجاع  شوندگانمصاحبه یهاقولنقلهر کد به  دییتأتکیه و برای 

یکی از افراد برای مثال  .( 2011Seyed Emami) ده استش داده

 پاسخمجری  هایارزیابی عملکرد دستگاه الوسدر پاسخ به  مطلع

ی اداری ندهایفرآ فیو تعردر نظام سازی  آن دستگاهکه  داد

ضعف در نظام »اسطه این پاسخ کد ضعیف عمل کرده است. به و

سایر افراد  پاسخ و در گرفتهشکل« سازی مؤثر و تعریف فرآیندها

کدهایی با تکرار کمتر از سه  .شد شمردهنیز تعداد تکرار این کد 

کدها  ،پس از ویرایش در نتایج پژوهش محاسبه نشده است.  ،بار

(، کد 5) ستییعملکرد شورای ملی ایمنی زگروه ارزیابی  پنجدر 

کد(، وزارت  8ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی )

ان مکد( و ساز 9بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور )

و نهادهای موثر در اجرای مقررات  کد( 8حفاظت محیط زیست )

ابزار  بودن یفیک علت ی شدند. بهبنددستهبدون جایگاه قانونی 

 هایاضر سنجهحمصاحبه ها  پایاییو  روایی برای ،پژوهش

 دریافت بازخوردرویه  و ازت گرف مبنا قرار باورپذیری

 شد. استفاده شوندگانمصاحبه

 

  و بحث نتایج

 

 نقشه سازمانی بر حسب قانون ملی ایمنی زیستی

، یک مرجع فرا دستگاهی ماده سوم قانون ملی ایمنی زیستی طبق

ی و تعیین گذاراستیسبا نام شورای ملی ایمنی زیستی به منظور 

 چندین 1378 از سالاگرچه  .ردهای ایمنی زیستی ایجاد شدراهب

ی مختلف هانامدر حوزه ایمنی زیستی با هماهنگی شورای  کمیته،

ه ی مختلف تشکیل شدهاخانهبطن وزارتدر و کارکرد یکسان، 

به طور ویژه پس از آغاز مذاکرات پروتکل ایمنی زیستی  .بود

مرتبه به درخواست وزیر  چند «کمیته ملی ایمنی زیستی» ،کارتاهنا

وقت )دکتر مصطفی معین( و رئیس ، تحقیقات و فناوری علوم

ابتکار( دست  معصومه ظت محیط زیست وقت )دکترافسازمان ح

ریاست  پس از امضای موقت پروتکل کارتاهنا، به دست شد و

خانه و مرجعیت ملی ایمنی زیستی ریبتقرار دسکمیته، محل ا

، امور تفمناقشه جدی وزارت ع وردم پروتکل( 19ع ماده و)موض

در نهایت  .قرار گرفتسازمان حفاظت محیط زیست خارجه و 

ی هاتیفعالنظارت و کنترل  تیمأمورکمیته مذکور با 

ی زیر نظر وزارت عتف با عضویت وزرای بهداشت، فنّاورستیز

درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنایع، معادن و 

تشکیل و  ستیزطیمححفاظت  بازرگانی و رئیس سازمان

( در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و 1384دبیرخانه آن )تا تاریخ 

با تغییر وزیر مستقر شد. اما  تففناوری وابسته به وزارت عزیست
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 بر عدممبنی جدید در اواخر دولت هشتم و رویکر وزیر  علوم

، کفه خانهوزارتاین یف اموضوع ایمنی زیستی به وظ ارتباط

زمان حفاظت سا خانه و ریاست این کمیته به نفعر دبیرااستقر

و بار دیگر مکاتبات سازمانی به  دتر شمحیط زیست سنگین

پس از الحاق رسمی جمهوری اسالمی  . به هر حالجریان افتاد

 ،1384تیر  26به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در تاریخ  ایران

ه تا آن هنگام های ذیربط کجامعه علمی کشور از جمله انجمن

حامی استقرار دبیرخانه کمیته ایمنی زیستی در وزارت علوم و 

همچنین حامی ریاست وزیر علوم بر این ساختار بودند، در تقابل 

)دکتر توفیقی( رای به سیادت  خانهنظر وزیر جدید این وزارت با

مصاحبه با مرجع ملی ایمنی ) وزارت جهاد کشاورزی دادند

مطابق  تردهسهای گزنیپس از چانه. (1399شهریور  5، زیستی

، شورای ملی ایمنی زیستی با همان ترکیب رانیوزئتیهمصوبه 

به اضافه وزیر امور خارجه و رئیس ایمنی زیستی کمیته ملی 

ی کشور ایجاد و محل دبیرخانه به زیربرنامهسازمان مدیریت و 

اد از وزارت علوم به وزارت جه ایمنی زیستی عنوان کانون ملی

 کشاورزی انتقال یافت.

 1384بهمن  4در تاریخ  با روی کار آمدن دولت نهمبار دیگر 

به سازمان وزارت جهاد کشاورزی منفک و  زاشورا  رخانهیدب

ملی  مرجعمنتقل و آن سازمان به عنوان  ستیز طیمححفاظت 

خارجه نیز به عنوان یکی امور  وزارت. ایمنی زیستی معرفی شد

مدعی است در نقشی که  استنادملی، به  مرجعیتدیگر از مدعیان 

که در  و به دلیل آن ه روابط خارجی باید عهده دار شودکلی

کنوانسیون را ن جایگاه مرجعیت ملی ایکنوانسیون تنوع زیستی نیز 

بر  یای از هیئت وزیران یا تصویب قانونبدون اخذ هرگونه مصوبه

ایمنی  عیت ملیمدعی مرج نهادهایعهده داشته است، در زمره 

 از سوی دیگر (.Jozani et al. 2018) ه استبودزیستی 

 مجدداً 1387تیر ماه  30در مصوبه دیگری به تاریخ  رانیوزئتیه

 «کارگروه ملی ایمنی زیستی»پروتکل کارتاهنا،  19با استناد به ماده 

های زیستی نوین و برداری ایمن از فناوریبهره»را به منظور 

اصل از آن در راستای جلوگیری یا کاهش های حفراورده

و ایجاد  تنوع زیستی، سالمت انسان، دام و گیاه برایمخاطرات 

الزم برای ارزیابی و مدیریت مخاطرات مربوط به  کاروساز

تغییر شکل یافته ژنتیکی و محصوالت مشتق از زنده موجودات 

 ستیزطیمحبه پیشنهاد سازمان حفاظت  «فناوری نوینزیست

و  شد . این سازمان محل دبیرخانه تعییناست هکرد ایجاد

و مغایر با ماده  مرجعیت ملی ایمنی زیستی را به صورت اشتراکی

ط زیست و وزارت خارجه بین سازمان حفاظت محی پروتکل 19

شهریور  5مصاحبه با مرجع ملی ایمنی زیستی، ) تقسیم کردند

1399). 

 در 1388سال در قانون ملی ایمنی زیستی  سرانجام تصویب 

 طبق ماده سومتعیین وضعیت این شورا  ومجلس شورای اسالمی 

ی که در پس اقهیسلو  مناقشات دستگاهی بربود به نظر پایانی 

شخص اگرچه، به طور م. آمدیمبه وجود ها تغییر وزرا یا دولت

واگذاری مرجعیت ملی ایمنی زیستی  ازوزارت امور خارجه 

د یکی از کارشناسان ارش قانونی جاهتوو بدون و خوداری کرد 

کل خود را به عنوان مرجع ملی ایمنی زیستی به دبیرخانه پروت

ای همنجان اعتراض اما مستقر در مونترال کانادا معرفی کرده بود.

علمی، منجر به تصویب طرح تحقیق و تفحص در مورد عدم 

 1388هفت مرداد ماه اجرای قانون ایمنی زیستی شد که در تاریخ 

صحن علنی مجلس شورای اسالمی قرائت و بر تخلف وزارت  در

رت که وزا امور خارجه صحه گذاشت. تنها بعد از این تاریخ بود

 وزارت جهاد کشاورزیمرجعیت ملی را به  1391خارجه در سال 

شهریور  5)مصاحبه با مرجع ملی ایمنی زیستی،  واگذار کرد

1399.) 

 به عنوان شورایی بر اساس قانون ملی ایمنی زیستی شورای

و  جمهورسیرئبه ریاست معاون اول  است که یفرادستگاه

عضویت وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

، ریاست سازمان حفاظت علوم، تحقیقات و فناوریپزشکی، وزیر 

ان فناوری زیستی، ایمنی زیستی و دو صصخمت ومحیط زیست 

های کشاورزی و بهداشت مجلس ماینده ناظر از کمیسیونن

( 1و دارای سه وظیفه اصلی  شودیمشورای اسالمی تشکیل 

( 2ی و تعیین راهبردهای ایمنی زیستی مطابق قانون، گذاراستیس

( تصویب 3هماهنگی بین دستگاهی برای اجرای قانون و 

 و ضوابط موضوع قانون است. هانامهنییآ
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 ایمنی زیستیمروری بر تاریخچه شورای ملی  -1جدول 

Table 1. An overview of the history of the National Biosafety Council 
 مرجع ملی خانهمحل استقرار دبیر مرجع تصویب عنوان تاریخ

 فاقد موضوعیت* سازمان حفاظت محیط زیست هیات وزیران کمیته ایمنی زیستی 1379

 تعیین نشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستور رئیس جمهور وقت کمیته ملی ایمنی زیستی 1379

 وزارت جهاد کشاورزی محیط زیستسازمان حفاظت  هیات وزیران شورای ملی ایمنی زیستی 1384

 سازمان حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست هیات وزیران شورای ملی ایمنی زیستی 1384

سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت  حفاظت محیط زیست سازمان هیات وزیران کارگروه ملی ایمنی زیستی 1387

 امور خارجه

 وزارت جهاد کشاورزی سازمان حفاظت محیط زیست مجلس شورای اسالمی شورای ملی ایمنی زیستی 1388

 * در این تاریخ ایران هنوز عضو پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا نشده و مرجعیت ملی ایمنی زیسنی موضوعیت نداشت.

 

عهده  اگرچه مرجعیت ملی ایمنی زیستی به در این قانون

( اما محل استقرار 11وزارت جهاد کشاورزی است )ماده 

(. 3 تعیین شده است )ماده ستیزطیمحسازمان حفاظت  ،رخانهیدب

یی همچنان وجود هانامهوهیشبا بررسی اسناد، حجم عظیمی از 

 نداهدارند که قبل از موجودیت یافتن شورا تدوین و ابالغ شد

ی امجموعهو کتاب صادرات و واردات(  مندج در )مانند مقررات

ا به صورت نیز بدون هماهنگی با شور هانامهوهیشدیگر از 

مان ملی )مانند شیوه نامه ساز است شدهی ابالغ سازماندرون

 .عتف(استاندارد و شیوه نامه 

در ماده پنج قانون ایمنی زیستی، وظایف هر کدام از 

هداشت( جهاد کشاورزی، عتف و بوزارت ایی )های اجرسازمان

اخذ »با  هادستگاه. این تفصیل مشخص شده است به تفکیک و

ده مستندات علمی مربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام ش

ی هاشیآزماپس از انجام »حقیقی و حقوقی که « توسط متقاضی

را  یی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکرهاسازمیدانی قصد 

عالم طی سه ماه نسبت به صدور مجوز ا اندشده، موظف «دارند

ه در ادامه عملکرد هر دستگاه در اجرای این وظیف .نظر کنند

  بررسی و تحلیل شده است. 

 در خصوص عملکرد سازمانی هادگاهیدارائه 

ها در بطن در سیر پژوهش حاضر، بررسی عملکرد سازمان

و تالش بر آن بوده است تا  دشمطرحارزیابی یک حوزه سیاستی 

در موفقیت و ناکامی سیاست مورد ارزیابی  سازمانیعملکرد  ریتأث

عملکرد وزارت خانه بهداشت، درمان و  به این منظورفهم شود. 

سازمان محیط زیست آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاوزی و 

 به عنوان نهادبه عنوان دستگاه مجری و شورای ملی ایمنی زیستی 

در مورد ارزیابی قرار گرفت.  کنندههماهنگگذار و سیاست

ارزیابی عملکرد نهادهای نامبرده، چنین پرسیده شد که نهادهای 

؟ آیا از اندکردهتا چه میزان به وظایف قانونی خود عمل  ربطیذ

؟ دلیل انحراف از مسیر قانونی و یا اندشدهمنحرفانجام آن 

ی و همکاری بین چیست؟ آیا هماهنگ هاآنعملکرد مثبت 

 اگرچه ،عتفدر خصوص وزارت است؟  گرفتهشکلسازمانی 

ی نماینده اما به جز معرف ؛عضو شورای ملی ایمنی زیستی است

نقش صریحی در  شوراهای علمی جهت عضویت در انجمن

د. به همین دلیل نون و تحقق اهداف آن برعهده نداراجرای قا

ر توسعه علمی کشور در گذار دی عملکرد این دستگاه تاثیرارزیاب

دستور مصاحبه قرار نگرفت. با این وجود وزارت علوم، تحقیقات 

چه از جنبه  را علمی ناکافی ولی مثبت و سازندهو فناوری، نقش 

 علمی از معبر حضورفناوری و چه از جنبه تزریق نگرش  توسعه

حاکمیتی محوله از  تقبل وظایفدر شورای ملی ایمنی زیستی و 

کشاورزی )ردیابی محصوالت تراریخته  جهادسوی وزارت 

  .کندمیوارداتی( ایفا 

 اظهاری سازمانی عملکردهادر مورد  شوندگانمصاحبهه نفر از نّ

به  کینزداز مضامین  سؤالو در پاسخ به این ند دنکر نظر

نفر از مصاحبه   43متن مصاحبه  .اندکردهاستفاده « دانمینم»
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بر حسب  و شدند مکتوب دسخ داشوندگان که به سواالت فوق پا

به که حداقل سه بار تکرار شده باشند  ییکدها رار مضامین،تک

. با این حال برای درک تگرف تعلق نهاد و سازمانعملکرد هر 

از این  یدر عرصه عمل سؤاالت نیآفرنقشی اهنهادبهتر از نقشه 

دست که آیا ضرورت دارد نهاد دیگری در مقررات گذاری و 

د؟ چه نو ایمنی زیستی درگیر شو کشاورزیفناوری ستتنظیم زی

نهاد دیگری بر اجرا و تحقق اهداف این حوزه مؤثر هستند؟ نیز 

نهادهای نقش آفرین در اجرای قانون نقشه  1پرسیده شد. شکل 

دهد. ایمنی زیستی بر حسب نظر مصاحبه شوندگان نشان می

ها در آفرینی آنشاما نقنامشان ذکر نشده در قانون هایی که سازمان

با تاثیر منفی که  حال حاضر بسیار پررنگ است. دستگاه هایی

هایی که در قانون نامشان شناسایی شدند با رنگ قرمز، سازمان

صریح ذکر نشده اما بر حسب الزامات اجرایی همکاری مثبت و 

های مجری و مکلف موثری دارند با رنگ آبی و در نهایت سازمان

 رنگ نارنجی به نمایش درآمدند. بر اساس قانون با

 

 
 شوندگاندیدگاه مصاحبه برحسب ایمنی زیستیدر عرصه  نیآفرنقشی هاسازمان -1شکل شماره 

Figure 1. Effective organizations in the field of biosafety according to the views of the interviewee 

  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ی که در مورد اشوندهمصاحبهنفر  43نفر از  ونهستیب

عملکردهای سازمان پاسخ داده بودند، کارنامه وزارت بهداشت، 

دانسته و معتقد بودند که  قبولقابلدرمان و آموزش پزشکی را 

خود مبتنی بر رویکرد به وظایف قانونی  هادستگاهبیش از سایر 

پذیرفته نی/امنیتی را ارسانهعلمی پایبند بوده و فشارهای سیاسی/

از این نظر  » :گوید. برای مثال یکی از مصاحبه شوندگان میاست

ی اجرایی به هنگام و چیدمان ندهایفرا ،هاسازمانکدام  که

 هاوزارتخانهی داشته، وزارت بهداشت در صدر فهرست وربهره

 وبدنه تخصصی در وزارت بهداشت قوی است  .ردیگیمقرار 

اینکه های فناوری را پیش برده است. ترجمان نیشتازتریپیکی از 

فهم قانون  ،نامهنییآفهم  ،را ابالغ بکنید مهم نیست نامهنییآ اصرف

و یک تجربه مؤثر از فهم اسناد باالدستی را هم باید در نظر 

ی و اخالق اجرایی احرفهاز فهم  هاسازماناما در خیلی از ؛ گرفت

بخشی از مصاحبه با منصور ) اندماندهعقبقانون ایمنی زیستی 

هر دو وزارت جهاد »؛ و«(1399امیدی، استاد تمام دانشگاه تهران 

های ایمنی زیستی تا کشاورزی و بهداشت، با تشکیل کارگروه

قانون، یعنی صدور و تمدید و لغو  4حدودی در اجرای ماده 

اند. وزارت بهداشت نیز با تدوین مجوز وظایف خود را انجام داده

ی در اجرای وظیفه تا حدودگذاری ط از جمله برچسبضواب
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ی تا حدود قانون پنجماده  بر اساسشناسایی و اتخاذ تدابیر الزم 

نیاز به بازنگری و  شدهنیتدوگرچه ضوابط اموفق بوده است، 

دخت مختاری، کارشناس بخشی از مصاحبه با فهیم) اصالح دارد

 .«(1399توانمندسازی ایمنی زیستی 

ت دگان معتقد بودند که وزاروننج نفر از مصاحبه شالبته پ 

سالمت مردم است  بهداشت مسئولیت اصلی خود که حفاظت از

شود ی مردم میهاسفرهآنچه وارد نظارتی به  را فراموش کرده،

خته تراری»طرفدار ی هاگروهندارد و بیشتر درگیر البی و نامه بازی 

بدیهی است  .(1399)مصاحبه با علی کرمی،  کشور است «سازی

بهداشت  و سازمانکشور این افراد برخالف وزارت بهداشت 

تی جهانی بر این باور هستند که محصوالت تراریخته برای سالم

 ند.آورانیزانسان 

ره مصاحبه دربا 43از مجموع  شدهاستخراج، هشت کد 2شکل 

کد ها به ترتیب . دهدیمعملکرد وزارت بهداشت را نمایش 

ی و م سازنظا»از باال به پایین نمایش داده شده اند. بیشرین تکرار 

 از به تعهدات قانونی عمل» و« ونبرحسب قان ندهایفرآتعریف 

برحسب تکرار بیشترین وزن را « یارسانههیاهوی سیاسی و 

  دارند.

 زیست از و سازمان حفاظت محیط وزارت جهاد کشاورزی

عملکرد وزارت جهاد  از دید اکثر غالب مصاحبه شوندگان،

های دولتبه این معنا که در  بوده است؛کشاورزی تابع وزیر وقت 

در  و اکثریت مصاحبه شوندگان انتقاد مورد آنلکرد عمنهم و دهم 

مصاحبه اکثریت  تایید موردهای هشتم، یازدهم و دوازدهم دولت

ع اجرای وموض دهدیم. این امر به وضوح نشان شوندگان بود

ا و روز یشخصنظرات و سالیق تابعی از  دستگاهقانون در این 

ف قانونی نیست. الیوابسته به تعهدات و تکو بوده  مدیران میانی

عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به علت عدم  هادر تمامی دوره

و معلق  تراریخته تمحصوالملی مجوز تولید حتی یک صدور 

در عین صدور مجوز واردات همین  هانگه داشتن درخواست

نفر  34نفر از مجموع  31از سوی محصوالت از خارج از کشور 

جهاد کشاورزی »است:  شدهیابیارزناموفق  از مصاحبه شوندگان

قصه نظام سازی نکرده است و دچار تفرقه در  نیدر ا

زند ولی حاکمیت ی را میحرفکی است. بدنه علمی یریگمیتصم

مالی است تصمیم دیگری _جهاد کشاورزی که حاکمیت اداری

ها در این وزارت دهی دارد. در بحث تصمیم سازی بدنه مجوز

ت که سااین سیستم قوی  قدرآنو  است محور خانه، بدنه واردات

)بخشی از مصاحبه با اسکندر  کند ساکتتوانسته نظرات علمی را 

مصاحبه شونده  « (.1399 امیدی نیا، استاد تمام انستیتو پاستور

 ،هادورهکشاورزی در تمامی جهاد وزارت » گوید:دیگری می

این وزارت  قدرآن .عملکرد خوبی نسبت به قانون نداشته است

انه مشکل دارد که مهندسی ژنتیک آخرین اولویت آن قرار خ

برای  اصالًهای نو ی روی فناوریگذارهیسرما و شاید ردیگیم

مدیران آن متصور نباشد. درحالی که پیشرفت امروز ما در 

مرهون  بینوترکبیوتکنولوژی پزشکی و موفقیت در داروهای 

لف وزارت هایی است که در ادوار مختو زیرساخت هاهیسرما

)مصاحبه با دکتر نیراعظم خوش خلق سیما،  بهداشت انجام شد

 .«(1399 رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

علت اصلی عدم تحقق اهداف مندرج در قوانین  شوندگانمصاحبه

و عدم اجرای تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی را ناشی از 

و پایبندی به قانون،  سالیق مدیریتی و دیوانساالرانه، عدم پذیرش

ی امنیتی هاسازماناز  مدیران جدید و تبعیت هاتیشخصمداخله 

تغییر مدیریت کالن بر  ریتأثه درباره استداللی ک (.3)شکل دانندمی

در ی علمی وزارت جهاد کشاورزی گفته شد به شدت ریگجهت

امکان ندارد شما »هم ابزار شده است:  ستیزطیمحمورد سازمان 

مسئول جایی باشید و بگویید نمک شور است و بعد من مسئول 

همان واحد شوم و بگویم نمک شیرین است ولی این اتفاق در 

افتاده! در این سازمان با عوض شدن  ستیزطیمححفاظت  سازمان

 زیر و رو شد. هایریگجهتیک رئیس و رفتن یک معاون ناگهان 

فرقی ندارد که چه کسی  ،است علمی مضر از نظر  اگر تراریخته

د. فکر کنم اوایل دهه هشتاد بود که قرار بگیرسازمان صدر در 

بود و بار  ستیزطیمحسازمان حفاظت رئیس  خانم دکتر ابتکار

به مخالفت کردند. ما از بدون هرگونه استداللی شروع اول ایشان 

 .یا ارائه ندادندمدرکی نداشتند  قتاًیحقمدارکی خواستیم که  هاآن

ی زیادی ایجاد شد سروصداولی با توجه به مسئولیتی که داشتند 

ی چاپ شد که ثابت کرد که بر اساس اکتابچهو در آن زمان یک 

لعات جهانی خطری برای محصوالت تراریخته ثابت نشده مطا

است و به محض اینکه خانم دکتر از سازمان بیرون آمدند دیگر 
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 تغییر جهت داد. هم سازمان و صحبتی در رابطه با تراریخته نکرد

 کندیماعالم  جاهمهآن را  کندینماگر کسی مخالف باشد فرقی 

ی رئیس انجمن )بخشی از مصاحبه با دکتر سیروس زینل

از سوی دیگر منتقدین عملکرد  «(. 1399،بیوتکنولوژی کشور

را ناقض رسالت این  فعلی سازمان حفاظت محیط زیست آن

 :گویدمیدگان نویکی از مصاحبه شمثال  برای؛ دانندیمسازمان 

در جهت  ستیزطیمحی هادگاهید ازبرخی در حال حاضر »

این به خاطر جایگاه مخالف رسالت این سازمان نشسته است؛ 

ی شخصی هادگاهید صرفاًجابجا شده است و  هادگاهیداشخاص 

)بخشی از مصاحبه با دکتر سید حسین مدرسی استاد  افراد است

نفر از  5 این نظر بین «(.1399،تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران

(، هشت کد 4شکل )نفر مصاحبه شونده تکرار شده است.  34

مصاحبه درباره عملکرد سازمان  43وع از مجم شدهاستخراج

 .دهدیم نشانرا  ستیزطیمححفاظت از 

 
 شوندگان درباره عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدیدگاه مصاحبه -2شکل شماره 

Figure 2. Interviewees' views on the performance of ministry of health and medical education 

 

 
 شوندگان درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزیدیدگاه مصاحبه -3شکل شماره 

Figure 4. Interviewees' views on the performance of ministry of agriculture jihad 
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 ستیزطیمحشوندگان درباره عملکرد سازمان حفاظت دیدگاه مصاحبه -4شکل شماره 

Figure 4. Interviewees' views on the performance of department of environment 

 
 شوندگان درباره عملکرد شورای ملی ایمنی زیستیدیدگاه مصاحبه -5 شکل شماره

Figure 5. Interviewees' views on the performance of the National Biosafety Council 

 

 شورای ملی ایمنی زیستی

به طور کلی شورا را متشکل از  شوندگانهمصاحببرخی از 

های حامی و ذینفع اصلی فناوری تراریخته دانسته و ترکیب گروه

جریان تراریخته سازی کشور  یالبحاکم بر این شورا را ناشی از 

یب اعضای . بنابراین بدون توجه به جایگاه قانونی که ترکدانندیم

یا نظر مثبتی  تصور و گونهچیه کند،این شورا را مشخص می

برخی نسبت به عملکرد آن انتقاد  .نسبت به این شورا ندارند

فناوری نگران است که ستاد توسعه زیست»: اندجدی ابراز داشته

شود، در حالی که باید به فکر این باشند که نمخاطره ایجاد 

من باید حرکت کنم تا صنعت  ،مخاطره کار من نیستارزیابی 

شورای ملی ایمنی زیستی باید  ،د. در مقابلبیوتکنولوژی جان بگیر

اگر ستاد ممکن است مخاطره ایجاد کند باید جلوی  پیگر باشد که

تعصباتی که وجود دارد و  اما در حال حاضر با؛ آن را بگیرد

ها تیمأمورافرادی که عضو شورا و ستاد هستند این کارکردها و 

ی شخصی اهدگاهیدشده است و این هم فقط ناشی از  جاجابه

)بخشی از مصاحبه با دکتر سید حسین مدرسی استاد افراد است 

نفر از  11تنها  .«(1399،تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران

مثبتی نسبت به عملکرد شورای ملی  نسبتاًشوندگان نظر مصاحبه

تشکیل منظم جلسات و فعال بودن در »: دنکردایمنی زیستی ابراز 

و ایجاد  هاسازمانی ارهیجزز عملکرد جلوگیری ا»، «ی اخیرهاسال
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را از نقاط قوت آن « هادستورالعملو  هانامهوهیشیکپارچگی در 

، ضعف اصلی گانشوندمصاحبهنفر از  25اما بیش از اند؛ دانسته

عدم پرسش از »و  «ی در پیگیری مصوباتکارکم»آن را 

ل در مورد چرایی استمرار واردات در مقاب ربطیذهای دستگاه

 اند.دانسته «گیاهان تراریخته ملیعدم صدور مجوز تولید 

 دنآفرینی دستگاهایی که مدخلیت قانونی ندارنقش

در پاسخ یه این پرسش که چه نهاد دیگری بر اجرا و تحقق 

ر دگان از تاثیناهداف این حوزه مؤثر هستند؟ اکثر مصاحبه شو

ای هنهمنفی سازمان پدافند غیر عامل و سازمان صدا و سیما و رسا

 های دولتی با رویکرد مخالفت با محصوالتوابسته به ارگان

از  ه یکیعامل با استناد بیرغ سازمان پدافندتراریخته نام بردند. 

ت خود را موظف به ورود در حوزه محصوال ،های اساس نامهبند

 نظر و ای را از جمله اعالمداند و مداخالت گستردهتراریخته می

ر رسمی با دیگ مکاتبات ترین سطوح وانجام سخنرانی در عالی

در مخالفت با صدور مجوز تولید ملی هر نوع  هاسازمان

این  با. تراریخته به ویژه پنبه تراریخته انجام داده است محصوالت

این مداخالت بر اساس استعالم از معاونت حقوقی رئیس  حال

جمهوری بال وجه تشخیص داده شده و وزارت بهداشت نیز به 

ت وافقمنا به مکاتبه یاد شده صراحت با آن مخالفت کرده و بی اعت

ا ت. امه اساعالم کرد راریخته قل پنبه تراارا با تولید داخلی ال خود

وزارت جهاد کشاورزی با وجود تصویب صدور مجوز در کمیته 

ر صدو زیربط خود با استفاده مکاتبه سازمان پدافند غیر عامل از

 )مصاحبه با مرجع ملی ایمنی مجوز نهایی خودداری کرده است

ا م. از دید مصاحبه شوندگان صدا و سی(1399شهریور  5زیستی، 

و پخش فیلم و مستند و حتی ساخت با  نیز اسالمی جمهوری

انتشار گسترده تبلیغات تجاری متضمن خطرناک بودن صریح 

ت محصوالت تراریخته برای سالمت انسان )اشاره به تبلیغ شرک

طبیعت سبز میهن( برخالف صراحت قانون به ویژه برخالف 

سیاست های مصوب شورای ملی ایمنی زیستی در مورد الزام 

مت اه به ترویج فواید محصوالت تراریخته موجب بروز مقاودستگ

ده و توسعه دیدگاه منفی در عموم مردم و حتی مقامات کشوری ش

 است. 

  لیکنتیجه گیری 

های وهش ارزیابی تالش شد تا کفایت عملکرد نهاددر این پژ

یی هااستیسهای مجری قوانین، مقررات و گذار و دستگاهسیاست

منی زیستی در ایران تصویب شده است بررسی که در خصوص ای

تعیین  و تاثیر آنها از لحاظ تحقق اهداف و تکالیف ارزیابی شود.

 طحی اجرایی ذیصالح در مدیریت ایمنی زیستی در سهادستگاه

ید مجوز توسط متقاضیان تولملی و تعیین فرآیند کلی درخواست 

ز ورد نیااین قبیل محصوالت و نحوه ارائه اطالعات م و تجارت

یمنی ای اجرایی از محاسن قانون ملی هادستگاهبرای ارائه به 

ی پراکنده در خصوص هایریگمیتصمزیستی است که مانع 

موجودات  تبادلی و سازیتجاراعطای مجوز و تسهیل فرآیند 

جود مورد بحث است. با این حال ابهامی که در دو ماده قانون و

با استناد  ستیزطیمحسازمان  کند؛دارد این شفافیت را نقص می

معتقد است بررسی ارزیابی مخاطرات  به تبصره ماده چهارم

و  است واگذارشدهبه این نهاد  هاحوزهی تمامی طیمحستیز

-ی ذیهادستگاهتمامی متقاضیان باید عالوه بر دریافت مجوز از 

رزیابی ا جهتزیست نیز از صالح خود، از سازمان محیط

ت ی مجوز دریافت کنند. این در حالی اسطیمحستیزمخاطرات 

اه معتقدند حوزه تخصصی فعالیت هر دستگ هادستگاهکه دیگر 

و سازمان  شدهمشخصطبق ماده پنج قانون به طور دقیق 

زیست تنها متولی امور مرتبط با حیات وحش و ارزیابی محیط

 بر فرآیند نظراختالفی آن است. این طیمحستیزخطرات 

داشته است چرا که  ریتأثین قبیل محصوالت ی اسازیتجار

 ریتأخی به ی اجرایی را برای مدت طوالنهانامهنییآتصویب 

ی این قبیل سازیتجاررسد در خصوص انداخت. نظر می

موضوع تا  هادستگاهوظایف  مرز و حدمحصوالت و تعیین 

زمینه تداخل وظایف  تاکنونحدودی مبهم رها شده است و 

لید یی کشور و مانع از پیشرفت ایران در توی اجراهادستگاه

 محصول شده است.

ی مجری نیز هادستگاهو  هاسازماندر مورد ارزیابی عملکرد 

ی و تعیین گذاراستیس»سه وظیفه مهم  اگرچه گفت توانیم

راهبردهای ایمنی زیستی مطابق قانون، هماهنگی بین دستگاهی 

« ضوابط موضوع قانون ها ونامهبرای اجرای قانون و تصویب آیین
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رسد به نظر می اماای ملی ایمنی زیستی محول شده است؛ به شور

ی برای هموار کردن مسیر استفاده از درخورنهاد اخیر تالش 

جزو  قضا ازمهندسی ژنتیک و تولید ملی محصوالت تراریخته که 

ی و کوتاهی کرده است.از میان کارکماهداف و تکالیف آن است، 

کارنامه وزارت بهداشت،  شوندگانمصاحبهجری، ی مهاسازمان

دانسته و معتقدند بیش  قبولقابل نسبتاًدرمان و آموزش پزشکی را 

به وظایف قانونی خود مبتنی بر رویکرد علمی  هاسازماناز سایر 

امنیتی شده  ی/ارسانه فشارهای سیاسی/ پایبند بوده و کمتر دچار

و سازمان حفاظت  اما عملکرد وزارت جهاد کشاورزی؛ است

علت اصلی  شوندگانمصاحبهبوده است.  انتقاد مورد ستیزطیمح

عدم تحقق اهداف مندرج در قوانین و عدم اجرای تکالیف قانونی 

 ستیزطیمحاز سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت 

عمده ناشی از اعمال سالیق مدیریتی، عدم پذیرش و  طوربهرا 

ی ارسانههای امنیتی و فشارهای اخله دستگاهپایبندی به قانون، مد

 دانند. می

های مؤثر اما بدون مدخلیت قانونی مانند ای از سازمانمجموعه

 ودر روند اجرا  رعاملیغو سازمان پدافند  مایصداوسسازمان 

 لرعامیغاند. اگرچه سازمان پدافند تحقق اهداف قانون مؤثر بوده

 ظایفاخله در این امر را از ونیز طبق اساسنامه تشکیل خود، مد

ای مخالفت خود را با داند و بارها در مجاری رسانهخود می

ه، موضوع مهندسی ژنتیک و تولید محصوالت تراریخته اعالم کرد

م اما اقدامی برای ممانعت از واردات این نوع محصوالت انجا

نیز در جهت عکس توسعه و افزایش  مایصداوسنداده است. 

ی گزارش جابهدر خصوص مهندسی ژنتیک آگاهی عمومی 

 ی مجری در ایجاد هراس و اضطراب عمومیهادستگاهعملکرد 

 مؤثر بوده است.

آفرینی های نقشها و نهادسازمان شوندگانمصاحبهطبق نظر غالب 

که در عالم عمل درگیر اجرای قوانین این حوزه هستند، در 

انون ایمنی زیستی راستای تحقق بندها و تکالیف موثر و پیچیده ق

به طوری که تاکنون حتی یک  ؛اندبرنداشتهقدمی جدی  تاکنون

مجوز برای تولید داخلی محصوالت تراریخته صادر نشده و مهلت 

یا رد درخواست متقاضی  دیتائدر قانون برای  شدهارائه ماههسه

)ماده پنج( با وجود گذشت بیش از چهار سال از تحویل تنها 

یک محصول تراریخته )پنبه مقام به آفات با  درخواست رهاسازی

از  کیچیه باًیتقراست.  قرارگرفتهخارجی( نیز مورد نقض  منشأ

تکالیف مندرج در اسناد و قوانین کشور در مورد تولید ملی 

بلکه شرایط  ؛محصوالت تراریخته حتی یک گام هم به جلو نرفته

وین سند تراریخته نسبت به زمان تد محصوالتبرای تولید ملی 

شده و اصل فناوری نیز  ترشچال( پر 1384فناوری )ملی زیست

 رفته است. سؤالزیر 

ف( توان دو عامل اصلی دانست: الدلیل اصلی این وضعیت را می 

ی و سازمانهای شخصی مدیران به جای تعهدات اعمال دیدگاه

و  ی خودهای امنیتی که بنا بر وظیفه ذاتقانونی؛ ب( مداخله نهاد

عالی امنیت ملی، موضوع  الف مصوبه دبیرخانه شورایبرخ

محصوالت تراریخته و مهندسی ژنتیک در زمینه تولید و رها 

« یتیامن»به واقع وقتی موضوعی  .کنندسازی را امنیتی تلقی می

-یمبه نظر کنند. شود، پژوهشگران دیگر به آن موضوع ورود نمی

بلکه  ست؛در عرصه اجرا صرف تدوین قانون کافی نی رسد

رای گذار موظف است با استفاده از ابزار نظارتی مجلس شوقانون

. اسالمی نسبت به اجرای قانون مصوب خود احراز اطمینان کند

اری در حالی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادو

و  قانون ایمنی زیستی به وزیر جهاد کشاورزی را به دلیل عمل

ت تراریخته مورد سوال و حتی صدور مجوز واردات محصوال

 استیضاح قرار داده است. 

 کفایت عملکرد سازمانی در خصوص تحقق ارزیابی موردآنچه در 

توسعه این فناوری و چه  از جنبه ی مهندسی ژنتیک چههااستیس

مورد تمکین آن است که قانون  شودمیروشن از جنبه نظارتی 

قانون  11ماده جه از مانند عدم تمکین وزات خار گیرد.قرار نمی

در مورد تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان  ایمنی زیستی

حتی پس از  1391تا  1388های طی سال مرجع ملی ایمنی زیستی

ورود مجلس شورای اسالمی، انجام تحقیق و تفحص و تغییر 

توبیخ اداری و اجباری مرجع ملی ایمنی زیستی متخلفین مورد 

که  استمثال دیگر عدم اجرای قانون این ند. اانتظامی قرار نگرفته

، ابالغ این قوانین و مقرراتاز  وجود گذشت بیش از یک دهه با

و  شوددیده نمی های آنقسمت نیترمهمای از اجرای هنوز نشانه

ی تدوین قانون هایزنچانهگذاری و گویی هنوز در مرحله دستور
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ویب مجلس شورای وقتی قانونی به تص کهیدرحال بریم.به سر می

 شیکماباست که  بر آنفرض  ،شودیمو ابالغ  رسدیماسالمی 

و باید از سوی تمامی  قرارگرفتهی مجری هاسازمان توافق مورد

. در این شودها و مدیران موافق و مخالف وارد فاز اجرایی سازمان

ها و افراد مخالف با ممانعت از اجرای قانون سازمان مورد خاص،

ایراد فشار، نظام را ملزم به اصالح قانون کنند. در صورت  مایلند با

تن دادن به هرگونه تغییر قانون قبل از حداقل یک دهه اجرای 

ی جامعه را فرا خواهد گرفت و هر محفلی که قانونیبکامل آن، 

دارای توان نفوذ بیشتری باشد، در صورتی که قانونی را نپسندد با 

ل در روند اجرایی آن اقدام همین روش نسبت به ایجاد اختال

 خواهد کرد.

این مقاله تحت حمایت مالی صندوق حمایت  وقدردانی: تشکر

 انجام شده است.  (ISNFاز پژوهشگران )
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