
   زيست فناورى
                          و آيندة انسان

دورنما

۱۰۱۰  | دورۀ سی  و سوم |  شمارۀ ٣|  بهار  ١٣٩٩

جيمی متزل(Jamie Metzl)، آينده پژوه زيست فناوری
ترجمه و تلخيص: محمد کرام الدينی

اشاره
 ويروِس نوپديِد کوويد۱۹- جهــان را در وضعيتی جديد،
 دشــوار و بی ســابقه قرار داده، فعاليت های انسانی را در
 بخش های بسياری از کرة زمين به تعطيلی کشانده و مردم
 سراسر جهان را با چالش ها و پرسش هاِی جدِی نوينی رو به
 رو کرده است. مردم می پرسند که خاستگاه اين ويروس از
 کجاست؟ آيا ساختة دست انسان هايی شرور است يا حاصل
 تکامل همراه انگل و ميزبان و محصول چرخه های طبيعی؟
 آيا اين ويروس با جمعيت های انســانی سازگار و ماندگار

خواهد بود يا سرانجام غالب يا مغلوب خواهد شد؟
 در اين باره، بحث ها و گفت  وگوهای دامنه دار و گسترده ای
 در بخش های مختلف جوامع انسانی در جريان است؛ اما
 شگفتا که پيکان همة اين پرسش ها و درخواست ها به سوی
 زيست شناسان نشانه رفته  است. همگرايی اين پرسش ها
 و درخواســت ها در جهت زيست شناســان، اهميت علم
 زيست شناسی را نزد جامعة جهانی بسيار پررنگ تر و مهم تر
 کرده است. آنان که اندکی زيست شناسی می دانند، می دانند
 که دست ورزی در ژن های جانداران تا چه اندازه حساس و

 مهم است و چگونه هم چون شمشيری دولبه می تواند با
 يک لبه در خدمت انسان و به سود او باشد؛ اما با لبة ديگر

 .تيشه بر ريشة او بزند
 خاســتگاه ويروس کوويد۱۹- هر چه باشــد، محصول
 دستکاری های انسانی باشد، يا حاصل فرايندهای طبيعی،
 اين پرســش ها را در جامعه مطرح کرده اســت که آيا
 مهندسی ژنتيک انسانی می تواند بالقوه چنين محصولی
 داده باشد؟ آيا می تواند با دست ورزی در آن واکسن و دارو
 بســازد و بر آن غلبه کند؟ آيا وقت آن نيست که نسبت
 به حدود و مرزهای دخالــت آدمی در ژن های جانداران

.هشيارتر و نسبت به آن حساس تر باشيم
 آنچه در پی می آيد، مروری اســت بر توانايی های آدمی 
 در دســت ورزی جانداران و راه های پيشــنهادی حل
 مشکالت، معضالت و مســائل مربوط به آن که بی گمان
 حاوی پاسخ هايی برای پرسش های بی شمار دانش آموزان
 در دروان پساکرونا در کالس های درس است. اين نوشته
 که حاوی ديدگاهی کلی است و پيش از ظهور و گسترش

 .ويروس کوويد – ۱۹  به رشتة تحرير کشيده شده است

 

کليدواژه ها
انقالب ژنتيک انسانی، زيست هکرها، دست ورزی در ژن
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ممکن است دولت ها، 
گروه های تروريستی يا 
افراد، به منظور ايجاد 
پاتوژن های کشنده و 

کشتن ميليون ها انسان از 
فنون ويرايش ژن استفاده 

کنند

خطری در کمين است
سال ها پيش، وقتی که به فکر چاره ای برای پرهيز از 
خطراِت هولناِک انقالِب نوپديِد ژنتيک بودم، به اين 
نتيجه رسيدم که مهندسی ژنتيِک انسانی به ميزان 
قابل توجهی توانايی کمک به انسان ها را دارد؛ اما در 
عين حال، ممکن است به همة بشريت آسيب هايی 

جدی نيز برساند.
به طــور کلی، اگر تصور می کنيــم که فناوری های 
معجزه آســای ژنتيک همــواره از ســوی محققان 
شريِف سراسر جهان با نجيب ترين اهداف، طراحی 
و اجرا می شوند و خطر انحراف در آن ها وجود ندارد، 
سخت در اشــتباهيم. اگرچه دوران ژنتيک انسانی 
در آزمايشگاه های تحقيقاتی با کشف راه های درمان 
بيماری های ناتوان کننــده و نيز کلينيک های لقاح 
آزمايشگاهی آغاز شــده و فرزندان سالم و زيستا به 
والدين می دهد؛ اما خطرات مهندسی ژنتيک انسان 

در آينده مفروض است.
مهندسی ژنتيک انسانی نزد بعضی از آزادی خواهان 
ژنتيک که خواستار کاربرد مهندسی ژنتيک انسانی در 
رساندن انسان ها به کمال جسمانی اند، وسوسه انگيز و 
پيشرفت های آن برای برخی دولت ها بسيار پرجاذبه 
اســت؛ اما اگر چند تن از ما، بدون هيچ گونه قانون 
و قاعدة مشترکی شــروع به تغيير کدهای زيستی 
حيات روی زمين بکنيم، ای بسا ممکن است برای 
همه خطر ايجاد کنيم. هر قدر تعداد بيشتری از افراد 
به ابزارهای قدرتمند انقالب ژنتيک انسانی دسترس 

داشته باشند، اين خطر بزرگ تر خواهد بود. 
پيشــگامان اولية انقالب ژنتيک انسانی گروهی از 
استادان و محققان دانشــگاه ها و مؤسسات معتبر 
بوده اند. تعداد معدودی از آنان در حال حاضر برندگان 
جوايــز نوبل اند، يا به زودی خواهند بود و افرادی که 
کارهای آنان را دنبال و اجرا می کنند نيز پزشــکان 
و تکنســين های محلی اند که در کلينيک های لقاح 
آزمايشگاهی و دانشگاه ها، بيمارستان ها و آزمايشگاه ها 
و کلينيک های شرکت های سرتاسر جهان مشغول به 
کارند. اما می توان به آسانی پيش بينی کرد که روزی، 
در آينده ای نه چندان دور، نسل بعدی زيست هکرهای 
«خودت انجام بده» (اصطالحی برای ناميدن جنبشی 
است که تعمير، اصالح، ساختن يا انجام برخی کارهای 
فنی را در خانه يا بيرون از خانه، بدون کمک مستقيم 
متخصصان آن رشته انجام می دهند) خواهند توانست 
به تنهايی تغييرات معنی داری در جانداران، از جمله 

در انسان های آينده به وجود بياورند.

زيست هکرها در حال رشدند
چندی است جنبش زيست  هکری در سراسر جهان 
۲۰۰۵در حال انفجار اســت. مجلة «وايرد» در سال ۲۰۰۵در حال انفجار اســت. مجلة «وايرد» در سال ۲۰۰۵

در مقاله ای از «راب کارلســون» دانشــمند معروف 
نوشت که چگونه او يک آزمايشگاه مهندسی ژنتيک 
قدرتمند را با هزينة کمتــر از هزار دالر که در گاراژ 
خانه قابل اجراست، به فروش گذاشته است.  کارلسون 
نمی خواست با تغييرات ژنتيکی فرانکنشتاين جديدی نمی خواست با تغييرات ژنتيکی فرانکنشتاين جديدی 
به جهــان عرضه کند؛ بلکه می خواســت آينده ای به جهــان عرضه کند؛ بلکه می خواســت آينده ای 

غيرمتمرکز برای جهان پيش بينی کند.غيرمتمرکز برای جهان پيش بينی کند.
امروزه، بيــش از پنجاه گروه «خودت انجام بده» در امروزه، بيــش از پنجاه گروه «خودت انجام بده» در 
زمينة مهندســی ژنتيک در اياالت متحده، شصت زمينة مهندســی ژنتيک در اياالت متحده، شصت 
گروه در اروپا، بيســت و دو گروه در آســيا، دوازده گروه در اروپا، بيســت و دو گروه در آســيا، دوازده 
گروه در کانادا، شانزده گروه در آمريکای التين، چهار گروه در کانادا، شانزده گروه در آمريکای التين، چهار 
گروه در اســتراليا و نيوزلند و تعدادی نيز در آفريقا گروه در اســتراليا و نيوزلند و تعدادی نيز در آفريقا 
وجــود دارد.  در حالی که زيســت هکرها گروه های وجــود دارد.  در حالی که زيســت هکرها گروه های 
کامًال نامنظمی اند که به گونه ای فزاينده فناوری های کامًال نامنظمی اند که به گونه ای فزاينده فناوری های 
قدرتمند را به کار می گيرند و با گذشت زمان، روش ها قدرتمند را به کار می گيرند و با گذشت زمان، روش ها 
و مکان هايی را که مهندسان ژنتيک پيش رو دارند، و مکان هايی را که مهندسان ژنتيک پيش رو دارند، 

به طور چشمگيری غيرمتمرکز می کنند.به طور چشمگيری غيرمتمرکز می کنند.
در اين روزهای اوليه نيز برخی از برنامه های کاربردی در اين روزهای اوليه نيز برخی از برنامه های کاربردی 
زيســت هکرها، مانند توالی يابی ژنــوم برای تعيين 
اينکه کدام ســگ روی چمن مدفوع ريخته است، 
جالب ؛ ولی برخی ديگر، مانند ســاختن بسته های 
ارزان انسولين مصنوعی مفيدتر به نظر می رسند.  به 
زودی، زيست شناساِن جنبِش «خودت انجام بده» 
به ابزارهای تقريبًا غيرقابل تصور، قدرتمند و ارزانی، 
زودی، زيست شناساِن جنبِش «خودت انجام بده» 
به ابزارهای تقريبًا غيرقابل تصور، قدرتمند و ارزانی، 
زودی، زيست شناساِن جنبِش «خودت انجام بده» 

مانند چاپگرهای روميزی ژنومی دست خواهند يافت 
و خواهند توانســت قطعاِت ژنِی به دست آمده را به 
راحتی بازآفرينی و با هم ترکيب کنند و شکل های 

جديدی از حيات ايجاد کنند. 
هرچــه تعــداد بيشــتری از افراد بــه قابليت های 
پيشرفتة تقويت ژن ها دسترسی پيدا می کنند، خطر 
سوءاستفاده از آن ها نيز هم پای مزيت های بالقوه ای 
که دارند، بيشتر می شود. «سيدارتا موکرجی» پزشک 
و نويسندة بزرگ نوشته است: «جالب ترين واقعيت 
در مورد مهندسی ژنتيک انسانِی امروز اين نيست که 
دور از دسترس است، بلکه آن است که به طرز بسيار 

خطرناکی به ما نزديک است». 
در عين حال، اين نوع گســترش دانــش و توانايی 
خطراتی واقعی به همراه خواهد داشت. عالوه بر امکان 
درگيری های بين المللی ناشی از کاربردهای ناهمگون 
فناوری های ژنتيک، ممکن است دولت ها، گروه های 
تروريستی يا افراد، به منظور ايجاد پاتوژن های کشنده 
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انسانی و کاهش سوء استفاده ها و خطرات احتمالی 
آن را در سطح بين المللی مطرح کنيم. برای يافتن 
حد مجاز سرعت افزايش ژنتيک انسانی، بايد قبل از 
اينکه پی آمدهای اختالفات جمعی و ملی ما را از هم 
دور کند، راهی برای هماهنگی رويکردهای مهندسی 
ژنتيک انسانی در سراسر جهان بيابيم. بايد مسيری به 
جلو بيابيم که از تخيالت نامحدود «تراانسان گراها» 
(طرفداران جنبشی فلسفی که مدافع ارتقای ذهن و 
فيزيولوژی انسان با استفاده از فناوری های پيشرفته 
است) و از دست رفتن ميراث صفات انسانی به دست 
معتقداِن «به نژادی انســان» (طرفداراِن بهبود گونة 
انسان با آميزش های انتخابی افرادی که صفات ارثی 

مطلوب دارند)، جلوگيری کند.
در آغاز بايد موارد محدودکننده و نامحدود آنچه را که 
ما به عنوان يک گونة زنده انجام می دهيم، تشخيص 
دهيم. ممکن است به اين نتيجه برسيم که محدود 
کردن مهندسی ژنتيک انسانی به روشی يکنواخت در 
سراسر جهان ممکن است مانع تکامل طبيعی جمعی 
شود؛ چون، می دانيم که زيست شناسی امروزی توان 
راه گشايی در برابر برخی از باليای طبيعی يا انسانی 
مانند ويروس های کشــنده يا جنگ های هسته ای 
را ندارد. تغيير مسير تکاملی انسان ممکن است در 
دنيايی که اکنون نمی توانيم پيش بينی کنيم، تنوع را 

از انسان بگيرد و رقابت را کاهش دهد.

توافق جهانی
در چند سال گذشته، دانشمندان بارها گرد آمده اند تا 
بهترين راه را برای مهندسی ژنتيک انسانی پيشنهاد 
دهند. برخی ناظران هشــدار داده اند که تصميمات 

می دانيم که 
زيست شناسی 
امروزی توان 
راه گشايی در برابر 
برخی از باليای 
طبيعی يا انسانی 
مانند ويروس های 
کشنده يا 
جنگ های هسته ای 
را ندارد

شايد والدين پرخاشگر 
تصميم بگيرند که به 
فرزندان خود غريزة 
خطرناک غارتگری 

بدهند

و کشتن ميليون ها انسان از فنون ويرايش ژن استفاده 
کنند.  برای نمونه، اخيراً، تيمی از محققان دانشگاه 
آلبرتای کانادا با هزينــه ای در حدود ۱۰۰۰۰۰ دالر 
DNAاز قطعــات DNAاز قطعــات DNA ويروس آبلة اســبی، که يكی از 
ويروس های خطرناک خانوادة آبله است، واكسن اين 
بيماری مدرن را بازآفرينی كرده است.  چنين کاری 
ده سال پيش کار بزرگی به شمار می آمد؛ اما اکنون 
اين طور نيست، چون هزينه ها به طرز چشمگيری 

کاهش يافته اند.
اين تغييرات بالقوه می توانند مجموعة کامًال جديدی 
از بازيگران را وارد دنيای مهندســی ژنتيک بکنند و 
فرصت ها و نيز خطرات جديدی پديد بياورند. برخی 
دولت ها، تروريست ها، يا حتی برخی دانشمندان نيز 
می توانند هم چون دانشمندان مسئوليت پذير که برای 
ايجاد تغييرات ژنی در جمعيت های جانوران، کارهايی 
مانند حذف بيماری های اليم و ماالريا انجام می دهند، 
جاندارانی تغييريافتة ژنتيک ايجاد و اکوسيستم ها را 

تخريب کنند. 

همکاری بين المللی
اگر کســی برای خطرهای احتمالی آينده پيشنهاد 
وضع مقررات بين المللی بدهد، برخی خواهند گفت 
که اين کار غيرضروری اســت؛ امــا اگر آن خطرها 
پديدار شوند، ممکن است خيلی دير باشد و نتوانيم به 
عقب برگرديم و فرارسيدن خطر را پيش بينی کنيم. 
دقيقًا چون مديريت فناوری های قدرتمند بســيار 
دشوار است، بايد اکنون از تجربه های پيشين، درس 
بگيريم و انديشــه هايی در مورد چگونگی برقراری 
تعادل مناسب بين ارتقای مزايای مهندسی ژنتيک 
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امروزه، عدم تطابق بين آنچه علم می تواند انجام دهد 
يا به زودی قادر به دستيابی به آن است و چگونگی 
درک و آمادگی برای اجرای آن از سوی افراد ضعيف، 
مانند جرقه ای در مواد آتشگير بسيار خطرناک است 
کــه بايد قبل از هر چيز، از طريق آموزش عمومی و 

تعامل با آن مقابله کرد. 
اولين گام فوری در اين جهت، کمک به همة کشورها 
برای توســعة برنامة ملی آمــوزش عمومی، ايجاد 
کميسيون زيســت فناوری و چارچوب نظارتی برای 
مهندسی ژنتيک انسانی است که هر کشور سّنت ها، 

ارزش ها و عاليق خاص خود را در آن به کار ببرد.
اما حتــی افرادی از ما که بين المللی ترين ذهن ها را 
دارند، نمی توانند و نبايد منتظر عمل کشورها و جامعة 
جهانی باشــند. هريک از ما بايد مسئوليت شخصی 
خود را با خودآمــوزی در مورد آينده انجام دهيم و 
انسان های بيشتری را وارد گفت وگو کنيم. هرکدام 
از ما بايد قبل از اينکه خيلی دير شــود، در شــروع 
گفت وگوی همة انســان ها دربارة آيندة مهندســی 

ژنتيک انسانی نقش داشته باشيم.
مدت هــا قبــل از آنکه جامعة بين المللــی در برابر 
برده داری، مين های زمينــی و الماس های خونين 
مقابله کنــد، فعاالن ضدفســاد، حاميان تســوية 
بدهی هــای آفريقــا و حفاظت از محيط زيســت، 
جرقه های الهام بخش جنبش هايی مردمی را ايجاد 
کردنــد و به نوبه خود دولت هــا را در هر يک از اين 

موارد تحت فشار قرار دادند. 
هنجارها از بســياری جهات پيچيده و اندازه گيری 
آن ها دشــوار اســت. به عنوان مثال، برده داری در 
بسياری نقاط جهان به طور گسترده پذيرفته شده 

هرگز شک نکنيد 
که گروه کوچکی از 
شهروندان متفکر و 

متعهد می توانند جهان 
را تغيير دهند. در واقع، 
اين تنها چيزی است که 

تاکنون بوده است

زودهنگام باعث می شوند که برخی دولت ها به جای زودهنگام باعث می شوند که برخی دولت ها به جای 
کمک رساندن، آسيب  برسانند. برخی ديگر از ناظران کمک رساندن، آسيب  برسانند. برخی ديگر از ناظران 
ابراز داشته اند كه در حال حاضر خودتنظيمی از سوی ابراز داشته اند كه در حال حاضر خودتنظيمی از سوی 
جامعة علمی كافی است.  اگرچه جامعة علمی تا کنون جامعة علمی كافی است.  اگرچه جامعة علمی تا کنون 
كار تحسين برانگيزی انجام داده و مسيری محتاطانه كار تحسين برانگيزی انجام داده و مسيری محتاطانه 
برای استفادة عاقالنه از فناوری های ژنتيك ارائه داده 
است؛  اما اين رويكرد كافی نيست. مخاطراتی که در 
صورِت انجاِم کنترل نشدة مهندسی ژنتيک انسانی در 

برابر گونة انسان قرار دارند، بسيارند. 
حاکميت جهانی در بهترين حالت می تواند، منافع 
پيچيده و غالباً متناقض کشورها و گروه های مختلف 
را متعادل  کند. هر ساختار نظارتی مؤثر جهانی برای 
مهندسی ژنتيک انسان، نياز به برقراری توازِن منافع 
همة کشورها دارد. كسانی كه آزادی تغييرات ژنتيكی 
فرزندان آيندة خود را به عنوان يك حق اساسی در 
نظر می گيرند و حتی شايد خود را به انجام آن ملزم 
می دانند، الزم است حداقل با افرادی كه آن را تحقيِر 
عزِت انسانی می دانند، زمينه ای مشترک پيدا كنند. 
يافتن اين تعادل آســان تر است. چالش ها در اصول 

اوليه آغاز می شوند.
اگر می توانســتيم در مورد حقــوق مورد حمايت و 
چگونگی حمايت به اجماع برســيم، به يک ساختار 
نظارتی هماهنگ جهانی می رســيديم که مزايای 
بســياری دارد و می تواند عــالوه بر کاهش احتمال 
درگيــری و نيز جلوگيری از آزمايش روی انســان، 
تســهيل کنندة همکاری هــای بين المللی باشــد، 
هزينه های مربوط به رعايت مقررات را کاهش دهد و 
زمينة همکاری جهانی را برای منافع مشترک فراهم 

کند.
حتی اگر هم اين اتفاق بيفتد، هميشــه بازاری برای 
انواع تغييرات ممنوع در اکثر نقاط جهان وجود خواهد 
داشت. شايد والدين پرخاشگر تصميم بگيرند که به 
فرزندان خود غريزة خطرناک غارتگری بدهند. شايد 
يک کشور خاص تصميم بگيرد با استفاده از مهندسی 
ژنتيک طبقاتی فرعی از مردم خود را به اربابان فوق 
بشری، پيروان ساده لوح يا قاتالن جنايتکار تبديل 
کند. شايد هم بعضی شرکت ها مراکزی افراطی برای 
تقويت ژنتيــک را در آب های بين المللی راه اندازی 

کنند. در اين صورت، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

لزوم آموزش عمومی
با توجه به همة اين چالش ها، ايجاد و اجرای هر نوع 
محدوديت جهانی برای تقويت ژنتيک انسان کاری 
بسيار طوالنی است که برخی برای آن آماده نيستند. 
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مدت طوالنی باز نماند.
يکی از راه هــای برقراری گفت وگوهای گســترده، 
ارتباط و گفت وگوی افراد و جوامع سراســر جهان 
با پيش زمينه ها و ديدگاه هــای مختلف و تراز های 
مختلف تحصيلی در اينترنت است. اين باعث برقراری 
ارتباط بين افــراد يک دنده ای که با تقويت ژنتيکی 
انسان مخالفت می کنند، کسانی که آن را به عنوان 
نوعی اکسير حيات بخش تلقی می کنند و اکثريت 
قريب به اتفاق ديگرانی که هيچ تصوری از اين تغيير و 
تحول ندارند، می شود. اين امر می تواند پتانسيل های 
مثبت تقريبًا غيرقابل تصور اين فناوری ها را برجسته 
کند؛ اما در عين حال در مورد خطرات احتمالی نيز 

صادقانه و صريح باشد.
ائتــالف جهانی دانشــگاه های همــکار، مدارس، 
اتاق های فکر، ســازمان های مذهبی و گروه های 

جامعة مدنی می توانند اين گفت وگوها را در مراکز 
بزرگ و کوچک سراســر جهــان برگزار کنند. هر 
سازمان همکار می تواند اتاق های گفت وگوی خود 
و نيز گفت وگوهای واقعی و مجازی را بر اساس اين 
سئواالت ترتيب و يافته های خود را به کميسيون 

گزارش دهد.
در يک تراز دموکراتيک تــر، افراد با انگيزه و هر نوع 
گــروه ديگر می توانند بر اســاس همان ســئواالت 
محوری، گفت وگوهای خود را سازماندهی کنند. اين 
صدها، هزارها يا حتی ميليون ها گفت وگو را می توان 
در سالن های کنفرانس، کالس های درس، عبادتگاه ها، 
آرايشگاه ها،  اتوبوس،  ايســتگاه های  آشــپزخانه ها، 
ميدان های شــهر، ســالن های اتحاديه ها، اتاق های 
اينترنتی، اجتماعات روستاها، دنياهای  گفت وگوی 
مجازی، اتاق های گفت وگوی اجتماعی برگزار کرد. 
انجمن های رسانه ای و تعداد بی شماری از مکان های 

بود، تا اينکه جنبش ضد برده داری در قرن نوزدهم 
در انگلســتان نيرو گرفت. اين جنبش از يک جرقة 
کوچک در دانشگاه کمبريج آغاز شد و تا موقعی که 
قوانين انگلستان را تغيير داد به رشد خود ادامه داد. 
برده داری در اياالت متحده و کشورهای ديگر لغو و 
انديشة برده داری به طور فزاينده ای به تابو تبديل شد. 
برده داری، قبل از اينکه انديشة ضدبرده داری قانونی 
شــود، در برخی جوامع احساسی عمومی و رويه ای 
در حال رشــد بود. گفته های افراد، تفکرات عميق، 
تحقيقات و جســت وجوها، گفت وگوها، ائتالف ها و 
در نهايــت مبارزات و حتی جنگ های داخلی مانند 

گلوله ای برفی به اين انديشه نيرو دادند. 
«مارگارت ميد» انسان شناس فرهنگی گفته است: 
«هرگز شــک نکنيد که گروه کوچکی از شهروندان 
متفکــر و متعهد می توانند جهان را تغيير دهند. در 
واقع، اين تنها چيزی است که تاکنون بوده است». به واقع، اين تنها چيزی است که تاکنون بوده است». به 
اين نوع فراينِد ايجاِد هنجار نياز داريم تا گونة انسان اين نوع فراينِد ايجاِد هنجار نياز داريم تا گونة انسان 
با کمک ارزش های خود بتواند تعادل مناســب در با کمک ارزش های خود بتواند تعادل مناســب در 
مهندسی ژنتيک انسان پيدا کند. بايد مجموعه ای از مهندسی ژنتيک انسان پيدا کند. بايد مجموعه ای از 
مکالمات محلی، ملی و جهانی را که می توانند به مرور مکالمات محلی، ملی و جهانی را که می توانند به مرور 
زمان درگير هنجارهای جهانی شوند، به طور مداوم زمان درگير هنجارهای جهانی شوند، به طور مداوم 
پرورش و پايه و اســاس آگاهانه ای برای تصميماتی 

جمعی آينده را تشکيل دهيم.
اگر هرگز گفت وگوی گسترده ای دربارة آيندة خود 
انجام نداده ايم؛ پس چگونه توانستيم با ظهور انقالب 
صنعتی، در قرن هجدهم گفت وگويی جهانی ترتيب 
دهيم؟ در آن زمان فقط حدود ۱۰ درصد از جمعيت 
جهانی باسواد بود و وسيلة اصلی ارتباطات بين المللی 
ارسال الکپشتی نامه بود که ماه ها طول می کشيد تا 
۱۹۴۵به مقصد برســد. حتی در سال ۱۹۴۵به مقصد برســد. حتی در سال ۱۹۴۵ در سپيده دم 
دوران هســته ای، فقط حدود ۳۰ درصد از جمعيت 
جهان باســواد بودند و تعداد تلفن های ثابت اندک و 
کمياب بود. امروزه ، حدود ۸۵ درصد از مردم جهان 
باسوادند، دو سوم آنان تلفن همراه دارند، اينترنت در 
دسترس نيمی از آنان است و اين تعداد رو به افزايش 

است.

گفت وگو
با توجه به درصد فزاينده ای از جمعيت جهان که به 
روش های مختلف به شبکة اطالعات متصل می شوند، 
اکنون فرصت بی ســابقه ای بــرای گردهم آمدن و 
ايجاد فرايند گروهی پرمعناتری نســبت به گذشته 
وجود دارد. با توجه به مسير علم و انشعاب سياسی 
موضوعات، ممکن است پنجرة گفت وگوی سازنده به 
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يکی از راه های برقراری 
گفت وگوهای گسترده، 

ارتباط و گفت وگوی افراد 
و جوامع سراسر جهان با 

پيش زمينه ها و ديدگاه های 
مختلف و تراز های مختلف 
تحصيلی در اينترنت است

محدود هستيم و خواهان روزی در آينده هستيم تا از  
اين سيارة دارای محدوديت زمانی عبور کنيم.اين سيارة دارای محدوديت زمانی عبور کنيم.

دانســتن چگونگی کاربرد فناوری هــای ژنتيک به دانســتن چگونگی کاربرد فناوری هــای ژنتيک به 
روش هايــی که باعث افزايش عــزت و احترام ما به روش هايــی که باعث افزايش عــزت و احترام ما به 
يکديگر می شود، ما را ملزم می کند که به ارزش های يکديگر می شود، ما را ملزم می کند که به ارزش های 
انسانی خود نزديک شويم؛ تنوع، برابری و انسانيت انسانی خود نزديک شويم؛ تنوع، برابری و انسانيت 
را بپذيريــم، به آن ها احترام بگذاريــم و روی آن ها را بپذيريــم، به آن ها احترام بگذاريــم و روی آن ها 
سرمايه گذاری کنيم. فناوری های مهندسی ژنتيک سرمايه گذاری کنيم. فناوری های مهندسی ژنتيک 
جديدند؛ در حالی که اغلب ارزش ها و فلســفه های جديدند؛ در حالی که اغلب ارزش ها و فلســفه های 

عاقالنة مورد نياز ما بسيار قديمی اند.
اگــر بخواهيم در اين لحظة گذار بهترين ارزش ها را اگــر بخواهيم در اين لحظة گذار بهترين ارزش ها را 
برای گونة انسان به کار ببنديم، نيازمنديم بدانيم چه برای گونة انسان به کار ببنديم، نيازمنديم بدانيم چه 
روی می دهــد، چه پيش خواهد آمد، چه چيزی در روی می دهــد، چه پيش خواهد آمد، چه چيزی در 
معرض خطر اســت و هر يک از ما چه وظيفه ای در معرض خطر اســت و هر يک از ما چه وظيفه ای در 
ســاختن آينده دارد؛ آينده ای کــه از لحاظ فناوری ســاختن آينده دارد؛ آينده ای کــه از لحاظ فناوری 

پيشرفته و متعلق به همة ماست. 

سخن پايانی
جان بخشی به گفت وگوها برای توسعة هنجارهايی که جان بخشی به گفت وگوها برای توسعة هنجارهايی که 
به شيوة مطلوب بين المللی تبديل شوند و در نهايت به شيوة مطلوب بين المللی تبديل شوند و در نهايت 
وضع مقررات جهانی، راهی طوالنی و دشوار خواهد وضع مقررات جهانی، راهی طوالنی و دشوار خواهد 
بود و حتی ممکن است در نهايت غيرممکن باشد؛ اما بود و حتی ممکن است در نهايت غيرممکن باشد؛ اما 
تالش های ساده باعث می شوند افراد بيشتری برای تالش های ساده باعث می شوند افراد بيشتری برای 
تعيين آيندة بشــريت فراخوانده شوند. ما نخواهيم تعيين آيندة بشــريت فراخوانده شوند. ما نخواهيم 
توانست پيشرفت های ژنتيکی گونة انسان را متوقف توانست پيشرفت های ژنتيکی گونة انسان را متوقف 
کنيم؛ اما خواهيم توانســت بــر آن تأثير بگذاريم و کنيم؛ اما خواهيم توانســت بــر آن تأثير بگذاريم و 
اميدوار باشيم که اين تحول عملکرد بهتری داشته اميدوار باشيم که اين تحول عملکرد بهتری داشته 

باشد. 
اين روندی دشوار، دردناک و پردرگيری خواهد بود؛ اين روندی دشوار، دردناک و پردرگيری خواهد بود؛ 
اما هيچ جانشينی وجود ندارد. همة ما بايد مشارکت اما هيچ جانشينی وجود ندارد. همة ما بايد مشارکت 
کنيم. وقت برای تلف کردن نداريم. ای انسان ها بياييد کنيم. وقت برای تلف کردن نداريم. ای انسان ها بياييد 

باهم گفت وگو کنيم!
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ديگر انسان ها را به هم می رسانند.
اجالس های دوره ای مجازی جهانی را می توان برگزار اجالس های دوره ای مجازی جهانی را می توان برگزار 
کرد تا مردم از همة گفت وگوهای مختلف در سراسر کرد تا مردم از همة گفت وگوهای مختلف در سراسر 
جهان باخبر شوند و شبکه ای از گفت وگوها می تواند جهان باخبر شوند و شبکه ای از گفت وگوها می تواند 
هم به يادگيری و مشارکت جالب، هيجان انگيز و در هم به يادگيری و مشارکت جالب، هيجان انگيز و در 
دسترس کمک کند و هم سئواالت اصلی را که بايد دسترس کمک کند و هم سئواالت اصلی را که بايد 

به آن ها توجه شود، جمع آوری کند.
هنگامی که اين گفت وگوی جهانی ســاختار يابد و 
گفت وگوهای آگاهانه در مورد آيندة مهندسی ژنتيک 
انسانی به اندازة کافی مردمی می شوند، می توان ساز و 
کار گفت وگوی مداوم را ايجاد کرد تا به سيستمی شدن 
بيشتر اين فرايند و رسيدن به سطح بعدی کمک کند. 
اين سازمان می تواند محتوای گفت وگوهای جهانی، 
نظرات کارشناسان و ورودی های ملی، غيردولتی و 
ســاير جوامع را در مجموعه ای از توصيه های مداوم 

متخصصان و مردم جمع آوری کند.
اين نوع  فرايند درگيرکننده می تواند با گذشت زمان 
به افــراد، جوامع، کشــورها و جامعة جهانی کمک 
کند تا انقالب ژنتيک و ســاير انقالب های علمی را 
بهتر بشناسند، در فرايند تصميم گيری در سرنوشت 
آيندة مشترک انسان فعال تر شرکت کنند و شروع 
به تعريف محدوديت ها و خطوط قرمزی بکنند که 
احساس می کنيم گونة انسان حداقل حتی لحظه ای 

نبايد فراتر از آن برود.
گفت وگوی گسترده دربارة آيندة مهندسی ژنتيک 
انســانی ممکن است در مقايســه با بزرگی دريای 
چالشــی که انقالب ژنتيک ايجاد می کند، قطره ای 
بيش نباشد. اگر تعداد نسبتاً کمی از متخصصان حتی 
اگر خيرخواه هم باشند، انقالب ژنتيکی انسانی را که 
بر اکثر افراد مؤثر اســت و نهايتًا مسير تکاملی گونة 
انسان را بدون مفهوم سازی، اطالع رسانی و ورودی 
زودهنگام از سوی ديگران، از بند رها کنند، واکنش 
عظيم عليه انقالب ژنتيک بر نقش تاريخی آن غلبه 
خواهد کرد. انسان ها بايد انقالب ژنتيکی را بپذيرند 
و از آن استقبال کنند؛ اما اگر اين کار را با هم انجام 

دهيم، بسيار بهتر خواهد بود.

خدمات انقالب ژنتيک انسانی
انقالب ژنتيک يکی از بزرگ ترين فرصت ها را برای 
پيشبرد ســالمت و رفاه انسان در تاريخ گونة انسان 
ايجاد خواهد کرد. ما خواهان دسترسی به فناوری های 
ژنتيکی برای خود و فرزندان مان به عنوان گام بعدی 
در مبارزة هميشگی انسان با  طبيعت بی رحم و تحقق 
بزرگ ترين آرزوهای مان برای عبور از زيست شناسی 


