
  صنعتي سياست در فكري مالكيت حقوق از حمايت جايگاه

  زاده اميرهوشنگ فتحي

 محسوب پيشرفت و توسعه عوامل از يكي عنوان به ديگر زمان هر از بيش انساني و ي فكر ي ها سرمايه امروزه
 ي توسعه بر كه است ي فكر مالكيت حقوق از حمايت ي، فكر ي ها سرمايه مهم و بارز بسيار وجوه از يكي. شود مي
 به نمايدمي ايفا مؤثري بسيار نقش كشورها اقتصادي توسعه در حقوق اين از حمايت. دارد مستقيم تأثير كشور هر

. است قرارگرفته نظر مطمح كه است موضوعاتي مهمترين از يكي رديف در يافته توسعه كشورهاي در كه ترتيبي
 و افزوده المللبين سطح در آن ارزش و اهميت بر اقتصادي سياستي ابعاد ديگر با موضوع اين وسيع و وثيق ارتباط

 مالكيت به مربوط مباحث ورود. است داشته پي در خصوص اين در جهاني متعدد محافل در را ايپيچيده مذاكرات
 حقوق اين استيفاء كه مدعي اين بر است دليلي خود اروگوئه دور خالل در تجاري چندجانبه مذاكرات به فكري
  .است بوده خاص توجه مورد تجاري مذاكرات از دور اين در كننده شركت كشورهاي براي

 بر ي فكر ي ها مالكيت از حمايت لذا. باشد مي ي فكر ي ها دارائي و خدمات تجارت بر مبتني اكنون هم جهاني اقتصاد
  . نمايد مي فراوان كمك محور دانش اقتصاد پيشبرد
 ي برا الزم ي هاجذابيت اينكه ضمن آورد، مي فراهم را فراوان افزوده ارزش با توليدات موجبات ي اقتصاد چنين

 به توجه مختلف ازمنه در آن ثبات عدم و اقتصاد پويايي به نظر. دارد بدنبال نيز را خارجي مستقيم ي گذار سرمايه
  .باشد مي ي ضرور بسيار توسعه محركه موتور عنوان به محور دانش خالقيت
 اجزاي از اهميتي با موارد با حقوق اين موضوع كه آنجا از. است گوناگوني و مختلف اجزاي داراي صنعتي سياست
 زيستي، تنوع مديريت تجارت،، آموزش، كشاورزي، عمومي، بهداشت بشر، حقوق چون نعتيص سياست
 توجه به نياز كه بوده  پيچيده موقعيتي داراي لذا باشد مي تعامل در اي، رسانه صنايع اطالعات، فناوري زيستي، فناوري
 و بوده مرتبط انساني توسعه هاي زمينه تمامي با فكري مالكيت حقوق از حمايت گفت توان مي شك بي. دارد خاص

 منابع فولكلور، عامه، فرهنگ سنتي، دانش از حمايت. باشد مي فراوان توجه مورد مربوط هايسياستگذاري در
  .باشند جديد اثر منشأ هاحمايت اين سايه در تواند مي كشاورزي محصوالت ژنتيك،
 در بيشتر كه حقوق اين دارندگان كه شكلي به گرفته قرار بيشتر توجه مورد اخير دهه چند در حقوق اين به توجه

سازمان در آن نمودن مطرح و چندجانبه و دوجانبه ي ها نامه موافقت به توسل با اند، گرفته قرار يافته توسعه ي كشورها
  .باشند مي آن تر مطلوب و تر دقيق ي اجرا ضمانت بدنبال المللي، بين ي ها
 هايدارايي سهم افزايش كه است ذكر قابل. است شده آورده هادارايي اين چشمگير مثالهاي از برخي ذيل در

  .آيد حساب به دنيا موفق هايشركت هايشاخص از يكي عنوان به ملموس، هايدارايي به نسبت ناملموس
 هايدارايي( فكري هايدارايي به شركت هايدارايي كل ارزش از درصد 97: سافت مايكرو شركت 

 شركت غيره و تجهيزات و ساختمان به هادارايي كل ارزش از درصد 3 فقط كه دارد اختصاص) ناملموس
  .است شده زده تخمين دالر ميليارد 94/59 ،2004سال در مايكروسافت تجاري نام ارزش. شودمي مربوط



 دالر ميليارد 7/1 بر بالغ خود، ليسانس حق فروش طريق از ميالدي 2000 سال در فقط: ام بي آي شركت 
 زده تخمين دالر ميليارد 37/53 بالغ 2004سال در ام بي آي تجاري نام ارزش. است كرده كسب درآمد
  .است شده

 ساير به تحقيقاتشان نتايج ليسانس حق واگذاري طريق از هادانشگاه اين درآمد: كانادا و آمريكا هايدانشگاه 
  .است بوده دالر ميليارد 1/26 بر بالغ ميالدي 2000 سال در ديگر هايدولت و هاشركت

 حدود در 2000 سال در مختلف هايشركت توسط ليسانس حق اعطاي طريق از شده كسب درآمدهاي 
  . است شده برآورد دالر ميليارد 100

 از جامعه غناي در تواند مي كه بوده فرهنگي و اقتصادي توسعه براي ابزاري فكري  مالكيت حقوق كه است بديهي
  :باشد سهيم ذيل طريق دو

  .باشد خالقانه نوآوريهاي از برگرفته كه جديد  مفيد خدمات و كاالها عرضه )1
  .آيد مي بوجود بازارها نوع اين توسعه اثر در كه خدماتي و كاالها عرضه توليد، شامل اقتصادي فعاليت )2
 منافع آمده عمل به حمايت بواسطه بتوانند حقوق اين دارندگان كه آمد نايل فوق هدف دو به توان مي زماني

 به. كند مي پيدا ارتقاء و رشد خالقيت و نوآوري كه است منافع اين نتيجة در و ببرند حقوق اين از كافي اقتصادي
 از حمايت موضوع كه است اين بر گواه آن از كنندگان استفاده و حقوق اين دارندگان ميان منافع توازن هرحال
  .باشد مي نيز سياسي ويژگي داراي بلكه بوده اقتصادي موضوع يك تنها نه فكري  مالكيت حقوق
 جديدي حقوق است، نموده فراواني تغييرات اخير هاي دهه طي در كه بوده پويا نظامي فكري  مالكيت حقوق نظام

 فكري مالكيت حوزه گسترش و تحول به تاريخي نگاه يك در. باشد مي شدن معرفي آستانه در يا و گرديده تعريف
 سبب را هم اقتصادي يافتگي توسعه و بوده اقتصادي توسعه نتيجه حقوق از رشته اين توسعه كه دريافت توانمي

 تأكيد صادرات توسعه و تجاري مضايق از رفت برون راه عنوان به بنيان دانش اقتصاد بر امروز اگر. است گرديده
 اقتصاد راستاي در شده ابالغ سياستهاي در. است نهفته فكري هايسرمايه از حمايت در آن اصلي كليد گردد مي

  .است شده شايان توجهي فكري مالكيت حقوق از حمايت به نيز مقاومتي
 فكري هاي ازدارايي حمايت و خلق زمينه در هدفمند و هوشمندانه سياستگذاري ضرورت بر پيش از بيش امروزه 

 بين تجاري مبادالت فزآينده رشـد و اقتصـاد شدن جهاني ارتباطي، هايتكنولوژي گسترش كه چرا شودمي تاكيد
 فراهم مشتريان به عرضه براي گوناگوني و متنـوع خـدمات و كاالهـا كـه است شده آن به منجر مختلف كشورهاي

 بازار به كارآمدتري خدمات و محصوالت فكري، هاي دارايـي خلـق مـدد بـه كـه كشورهايي بين، اين در و آيد
  . كنند عمل تر موفق المللي بـين بازارهـاي فـتح در انـد توانسـته كننـد، مي ارايه
 سياست زيربنايي مسايل از يكي به   آن، مختلـف اجـزاي بين تعامل كارآمدي و فكري مالكيت نظام لحاظ، همين به

 از حمايت كه باشند داشته توجه نكته اين به بايد گذاران سياست. است شده تبديل ملي سطوح در اقتصادي نوين
. باشـد مي توسـعه اهـداف بـه كشـور دستيابي براي اي وسيله بلكه نيست هدف خود خودي به فكـري مالكيت
 با فكري مالكيت سياسـت جمله از مختلف هاي سياست بخش اثر سازي يكپارچه كشورها، اصلي چالش بنـابراين
 مالكيت از حمايت مختلف سـطوح و محتـوا ارزيـابي منظـور همـين بـه اسـت كشور پايدار توسعه استراتژي

  .است نياز مورد هدف اين به دستيابي منظور به فكري



 پنجم برنامه ابالغي كلي هايسياست. باشدمي توجه قابل بسيار دستيباال اسناد در حقوق اين به توجه نيز ايران در
 امور به مربوط بخش در ساله بيست انداز چشم سند چارچوب در 1388 سال در انقالب معظم رهبر توسط توسعه
  :است آمده11 و10 و 7 بندهاي در فناورى و علمى
 زير موارد در پژوهش و عالى آموزش نظام در تحول:  

 افزايش و پنجم برنامه پايان تا داخلى ناخالص توليد درصد 3 به پژوهش و تحقيق بودجه افزايش 
  .درصد 20 به تكميلى تحصيالت هاى دوره به كارشناسى دوره آموختگان دانش ورود

 پنجم برنامه در آن تثبيت و منطقه در ورىآ فن و علمى دوم جايگاه به دستيابى.  
 جامعه مربوط هاىبخش و صنعت با پژوهشى مراكز و هادانشگاه بين مؤثر ارتباط.  
 فناورى و علم توليد در مشاركت براى غيردولتى بخش توانمندسازى.  
 نياز مورد پيشرفته هاى فناورى به دستيابى.  

 منزلت ارتقاء: طريق از فناورى و علمى نوآوران و نخبگان از معنوى و مادى هدفمند حمايتهاى گسترش 
 آزمايشى و پژوهشى مراحل در مالى خطرپذيرى دغدغه رفع مهارتى، و علمى سطح ارتقاء اجتماعى،
  .آنان دستاوردهاى سازى تجارى به كمك ها، نوآورى

 كشور علمى جامع نقشه اجراى و تكميل.  
 و علم به توجه ضرورت به مختلف موارد در دستي باال سند اين در شود مي توجه فوق بندهاي در كه همانطور
  .است شده اشاره نخبگان و نوآوران از الزم هايحمايت و مربوطه پژوهشهاي و فناوري
 1382 آبان 13 تاريخ در كه شمسي؛ هجري 1404 افق در ايران اسالمي جمهوري ي ساله بيست انداز چشم درسند
 انداز چشم اين افق در ايراني ي جامعه. است آمده شد ابالغ گانه سه قواي سران به انقالب معظم رهبر توسط

 در اجتماعي ي سرمايه و انساني منابع برتر سهم بر متكي فناوري، و علم توليد در توانا پيشرفته، دانش از برخوردار
  .بود خواهد غربي جنوب آسياي ي منطقه سطح در فناوري و علمي اقتصادي، اول جايگاه به يافته دست ملي، توليد
 الزم ابزارهاي لذا. است گرفته قرار توجه مورد كلي بطور علم توليد و فناوري و علم به دسترسي نيز سند اين در

  .گردد ايجاد بايد اهدافي چنين به رسيدن براي
 كشور علمي جامع نقشه شده اشاره آن به توسعه پنجم برنامه كلي هايسياست در كه مهم اسناد از ديگر يكي
  :است كشورآمده علمي جامع نقشة مقدمه در. باشد مي
 توسعه و جامعه مفاهيم گيريشكل. است برخوردار راهبردي و مهم بسيار جايگاه از فناوري و علم كنوني؛ جهان در

 پيشرفت و رشد براي كشوري هر حاضر قرن در كه است ايگونه به شرايط و مدعاست اين بر گواهي بنيان دانش
  .باشد مي فناوري و علم عرصة در مدون ايبرنامه و طرح نيازمند شك بي جانبههمه
  :است شده اشاره ذيل موارد به به مختلف بندهاي در نقشه بر حاكم كلي رويكردهاي و هاارزش قسمت در

 اسالمي، شاخصهاي و اهداف با متناسب فناوري و علم در پيشتازي و علمي جامعيت سوي به حركت  
 نوآوري، و خالقيت تكاملي، انديشه خودباوري، خوداتكايي، فرهنگ گسترش  
 معنوي، مالكيت حفظ با همراه علم زكات اداي و دانش نشر  



  :است گرديده تبيين ذيل شرح به كشور نوآوري و فناوري علم، توسعه براي كلي هايسياست بخش در
 علم؛ و فناوري نوآوري، ملي هايسياست با اقتصادي و صنعتي توسعه هايسياست ساختن همسو  
 موقعيت و منطقه در نخست جايگاه كسب و ملي اقتدار افزايش هدف با نوآوري و فناوري علم، توسعه 

 تكميل  هدف با ملي) نوآوري و فناوري علم،( نفع نظام در  نهادي  اصالحات طريق از دنيا، در برجسته
  نوآوري؛ چرخه

 بنيان؛ دانش فرآيندهاي انتخاب با داخلي ناخالص توليد در فناوري بر مبتني هاينوآوري سهم افزايش  
 و موجود رقابتي و نسبي هايمزيت از گيريبهره هدف با جهان فناوري و علمي پيشرفته مراكز با سازنده تعامل
  مالي؛ و انساني دانشي، هاي سرمايه حوزه در جهاني بازار در رقابتي و نسبي جديد هايمزيت آفرينش و كشف

 به دستيابي و ايتوسعه و كاربردي راهبردي، تحقيقات توسعه براي بسترسازي و معنوي مالكيت از حمايت 
  راهبردي؛ و پيشرفته هايفناوري

 حقوق از حمايت به توجه نيازمند نيز شد بيان فوق در آن هاينمونه كه قانوني الزامات تحقق براي ترتيب اين به
 .هستيم كشور در فناوري و علم و صنعتي سياست با آن نزديك تعامل و ي فكر مالكيت


