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 بحثي در امنيت ملي و جريان آزاد اطالعات  كتمان علم

 
 فهرست 
 مقدمه  
 الف: ساختار تعارض  
 : علم، تكنولوژي و امنيت ملي ب 
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 : كنترل ارتباطات در بخش صنعت ح 
 : وضعيت پس از جنگ سرد و 
 
 چكيده 
دست آمده در طول تاريخ متعلـق بـه    كه كشفيات علمي و دستاوردهاي نتايج تحقيقاتي به در حالي 

فيات علمـي و  آمده در هر نقطـه جهـان، بـر كشـ     تمام بشريت است و دستاوردهاي علمي به دست
طـرف و   هاي پيشينيان در ساير نقاط جهان استوار بوده است، طبيعي است كه نتايج علمي، بـي  يافته

جدا از گرايشهاي سياسي در جهان باشند و بـاال بـردن سـطح آگاهيهـا و رفـاه و زدودن رنجهـا و       
 محروميتهاي همه انسانها را در تمامي اعصار هدف قرار دهند.

ي علمي در شرق و غرب جهان همـواره آميختـه بـا سياسـت بـوده اسـت و ايـن        متأسفانه فعاليتها
المللـي، بـه ويـژه در     ناپذيري علم از سياست را در روابط اقتصادي، سياسي، نظـامي و بـين   تفكيك

ايم. امروزه حاكميت سياستهاي جهاني بـر فعاليتهـاي علمـي امـري      دوران بحراني تاريخ شاهد بوده
هاي ظاهرفريبي چون كمكها و همكاريهـاي   اعمال سياستها نيز غالبا به بهانه انكارناپذير است و اين

گيرد. مقاله حاضر تالشي هرچند نـاچيز   علمي و فرهنگي و دفاع از آزادي و حقوق بشر صورت مي
 بر اين روشنگري دارد.

 
 :مقدمه

ين كشـور  از نخستين روزهاي تشكيل كشور آمريكا تا سرآغاز جنگ دوم جهاني، سياست دولت ا 
حمايت از ارتباطات آزاد، مبادله آزاد اطالعات و انتشار گسترده آن در تحقيقات علمي و مطالعـات  



دانشگاهي بود. تجربه جنگ دوم جهاني، رهبران كشورها را به ارزش فعاليتهاي علمـي در دفـاع از   
. ظـاهرا  كشور واقف گردانيد، هرچند كه با شروع جنگ سرد اين شناخت به فراموشي سـپرده شـد  

حدي براي تعداد و انواع كمكهاي علمي كه به تعبير مقامات فدرال براي امنيت ملي اياالت متحـده  
رغـم   شدند و كنترل دسترسي به آنها ضروري بود، وجود نداشت. در نتيجـه علـي   حياتي قلمداد مي

رديـد. در  اعتراضات جامعه علمي امريكا، محدوديتهاي مختلفي در مورد ارتباطات علمـي برقـرار گ  
المللـي و سياسـت همكـاري     كه جنگ سرد ضدكمونيستي جاي خود را به تجـارت بـين  1960 دهه

وسيعتر با اتحاد جماهير شوروي و پيمان ورشو داد؛ در كنترلهاي امنيتي مذكور گشايشي پيدا شـد؛  
رق روابط با بلـوك شـ  1970 هرچند مجوز كنترل چونان ميراثي از گذشته، باقي ماند. در اواخر دهه

زدايي انجاميـد. بـه تـدريج     رو به تيرگي گذاشت و تهاجم شوروي به افغانستان به پايان روند تنش
محدوديتهاي سابق در مورد ارتباطات علمي بار ديگر برقرار شدند و اعمال كنترلهاي جديـدي نيـز   

ش قابـل  ،دانشمندان امريكـايي شـاهد افـزاي   1980 رو در نيمه اول دهه در مدنظر قرار گرفت. از اين
توجهي در كنترلهاي مربوط به امنيت ملي در مورد ارتباطات، آموزش و سخنرانيهاي تخصصي خود 
بودند. بسياري از متخصصان هم به داليل اعتقادي و هم از روي احساس مسؤوليت با افزايش ايـن  

فراينـد   كنترلها مخالفت كردند. براي آنها، اشاعه آزاد اطالعات و بحث آزاد، بخشهايي ضـروري از 
 هاي علمي، دسترسي عموم به آنها ضروري بود. علمي بودند و به منظور انتقاد، اصالح و يا رد يافته

اي را به تحقيق و پيشرفت علمي وارد كردنـد. بسـياري از اعضـاي     اين محدوديتها لطمات گسترده
ـ   اي مـي  جامعه علمي، براي حفظ امنيـت ملـي پيشـرفت در علـم را پشـتوانه      ه مخفـي  دانسـتند و ن

نگهداشتن آن را و عقيده داشتند كه امنيت ملي و علم لزوما در تضـاد بـا يكـديگر قـرار ندارنـد و      
شـود. در گذشـته دانشـمندان و     جـو مشـخص نمـي    امنيت ملي تنها با توان نظامي كشورهاي ستيزه

 رهبران سياسي درك عميقي از مفهوم امنيت ملـي داشـتند كـه نـه تنهـا كاربردهـاي نظـامي، بلكـه        
 گرفت. شناسي را نيز دربرمي مالحظات اقتصادي، فرهنگي و روان

كه در برگرفتن يك راهبرد بـراي مبـارزه بـا تشـديد      ، دانشمندان در حالي1980طي نيمه اول دهه  
كنترلهاي مربوط به امنيت ملي مردد بودند، توان خالصي از محـدوديتهاي جديـد را نيـز نداشـتند.     

از محدوديتهاي ارتباطات را كه داراي آثار مهم آموزشي (از جملـه در  مقامات فدرال انواع مختلفي 
هـاي شخصـي،    زمينه موضوع، شركت دانشجويان، سـمپوزيومها و كنفرانسـهاي تخصصـي، نوشـته    

اختيارات تحقيقاتي و ارتباطات شخصي و شغلي) بودند، به كار گرفتند. به زودي آشكار گرديد كـه  
كردنـد، بـا مقـدرات در حـال تحـول       ر كه مقامات فدرال تصور ميطو گونه كنترلها همان اعمال اين

امنيت ملي مرتبط است. مالحظات موردنظر ممكن است ديپلماتيك باشند (و مستلزم تغييـر روابـط   
اياالت متحده با ساير كشورها)، يا نظامي باشند (با توجه به اهميت دفاعي يـك كشـف علمـي يـا     



در زمينـه تغييـر قـانون، وضـعيت آزاديهـاي مـدني، يـا        نتيجه يـك تحقيـق)، يـا حقـوقي باشـند (     
استانداردهاي خودمختاري دولت)، يا تاكتيكي باشـند (شـامل واكنشـها در برابـر ابتكـارات جديـد       
قدرتهاي خارجي جهت كسب آگاهيهاي مهم علمي)، يا سياسي باشند (ناشـي از انتخـاب رهبـران    

مقام قدرتمنـد). اخـتالف عقيـده در مـورد      جديد) و يا شخصي باشند (ناشي از ديدگاه مكتبي يك
اوضاع متغير جهاني، دانشمندان و رهبران دولت را به مخالفت با ضرورت كنترل ارتباطات علمي از 

 انگيخت. نظر امنيت ملي برمي
،دانشمندان در نتيجه تغيير اوضاع كه خارج از اختيار آنها بود، شاهد تعـديالتي  1980 تا پايان دهه 

مربوط به امنيت ملي و تحوالتي در منافع امنيت ملي بودند. شماري از مقامات دفـاعي  در كنترلهاي 
كردنـد، از   كه شخصا از برقراري مقررات شديدتر امنيت ملي در مورد ارتباطات علمي حمايت مـي 

پنتاگون كناره گرفتند. در عين حال نگرانيهاي جديد درباره جايگاه بازرگاني كشور موجب شـد تـا   
سياستهاي رقابتي اياالت متحده در بازارهاي جهاني و نرمش در محدوديتهاي مربوط به  حمايت از

 امنيت ملي در مورد بسياري از كاالها و خدمات تكنولوژيكي، تشويق گردد.
در اين ميان با مطرح شدن اصالحات ميخائيل گورباچف تحـت عنـوان پروسـترويكا كـه بـه طـرز       

اي  ش به تشكيل حكومتهاي ملي در بلوك شرق به طور گستردهمؤثري به جنگ سرد پايان داد، گراي
 باال گرفت و روابط بين اياالت متحده و اتحاد جماهير شوروي را به نحو چشمگيري بهبود بخشيد.

در آغاز دهه بعد، مجموعه ديگري از شرايط درحال تحول پديدار گرديد. بـار ديگـر پنتـاگون بـه      
هاي وسيعي از دانش علمي و تكنولوژيهـا (از جملـه    ان به مقولهمنظور جلوگيري از دستيابي بيگانگ

افـزار، پـردازش اطالعـات و مـواد      هادي و مدارهاي ميكروالكترونيك، قابليت توليـد نـرم   مواد نيمه
مركب) اقدام به برقراري محدوديتهاي شديد در زمينه امنيت ملي كرد. بعضي تكنولوژيهـاي ديگـر   

فرايندهاي بيوتكنولوژي) نيز در يك رقابـت نظـامي و اقتصـادي بـراي      (مانند ابر رساناها و مواد و
حفاظت از امنيت ملي به توجه درآمدند. وخامت اوضاع و فروپاشي اتحاد شوروي و افزايش تضاد 
بين سياستگذاران در مورد اقدامات تجاري ژاپـن، از جملـه عوامـل مهمـي بودنـد كـه در شـرايط        

 ملي اياالت متحده را متأثر ساختند.مختلف، تنظيم مجدد وضعيت امنيت 
با روي كارآمدن دولت كلينتون وضعيت روشنتر شد، گرچه موقعيت كلي امنيت ملي اياالت متحده  

بـراي   1993جمهور كلينتـون در اواخـر سـپتامبر     ها حل نشده باقيماند، ليكن رئيس از بسياري جنبه
ور، ابتكارات خاصي را اعالم كـرد كـه از   رونق گرفتن تجارت كامپيوتر و تجهيزات ارتباطات راه د

آن جمله، كاستن از محدوديتهاي صادراتي مربوط به اين تكنولوژيها در زمان جنگ سرد بود؛ با اين 
آنكه كاهش چنداني  حال، اختيارات دولت براي كنترل ارتباطات علمي به خاطر مالحظات امنيتي بي

 .مانده است پيدا كند همچنان محفوظ باقي



كه  ع اين كتاب، مخفي نگهداشتن علم در امريكا به منظور حفظ امنيت ملي است و در حاليموضو 
پردازد، با ماهيـت   مي انگيز سياست عمومي در عصر حاضر به كاوش درباره اين مسأله مهم و بحث

پيچيده مفهوم امنيت ملي، شيوه تنظيم و بيـان سياسـتهاي امنيـت ملـي، حفاظـت در برابـر افشـاي        
در سخنرانيها و انتشارات و از جمله ارتباطات علمي سنتي در اياالت متحده نيز به مقابلـه  اطالعات 

 خيزد. برمي
اي در تحقيقات علمي، حمايت  در اولين فصل از كتاب، قبل از پرداختن به اهميت ارتباطات حرفه 

لح ملـي،  دولت فدرال از علوم و تكنولوژي و نظارت بر آن و روابط بـين علـم، تكنولـوژي و مصـا    
 اند. بعضي مفاهيم مهم به كار رفته در كتاب بررسي شده

هاي تاريخي آن و گسـترش جنـگ سـرد، شـيوه      فصل دوم به بررسي امنيت ملي و از جمله ريشه 
 پردازد. تنظيم و بيان، تكوين قانوني و سياسي و رابطه متقابل آن با علوم و تكنولوژي مي

محدوديتهاي مربوط به امنيت ملي در مـورد ارتباطـات    در فصل سوم، مروري تاريخي بر پيدايش 
علمي سنتي، با تأكيد بر دوره زماني از جنگ اول جهاني تاكنون طرح شده است. مروري بر قـوانين  
جاري كنترل عملي، ماهيت كلي و هدف از اين قبيل كنترلها و حفاظتهـا نيـز در ايـن فصـل مـورد      

 .اند مالحظه قرار گرفته
نجم به تالشهاي دولت فدرال در زمينه اعمال كنترلهاي مربوط به امنيت ملـي در  فصول چهارم و پ 

مورد ارتباطات علمي، تحقيقات علمي دانشگاهي، و تكنولوژيها و اطالعات فني برخاسته از صنايع 
پردازند و واكنشهاي جامعه تخصصي، صنعت، جامعـه تكنولوژيهـاي جديـد و كنگـره را      امريكا مي

 دهند. ميمورد توجه قرار 
فصل آخر كتاب، تهديدات جديد و احياء شده بر ضد امريكا پس از فروپاشي اتحاد شوروي را كه  

توانند دست يازيدن دوباره به كنترلهاي مربوط به امنيت ملي و تنظيم مجدد اهداف و سياستهاي  مي
 .كند امنيت ملي در زمينه ارتباطات علمي را موجب شوند، بررسي مي

 :باشد از دو منظر براي ما مهم ميمطالب كتاب  
 اول) ارائه يك الگوي كالن درخصوص نسبت امنيت و جريان اطالعات 
بر ايران به عنوان يكي از كشورهاي در حال توسـعه كـه بـه خـاطر      دوم) تأثيرگذاري الگوي فوق 

 .هاي مذكور شده است مالحظات سياسي، مشمول بسياري از ممنوعيت
لف درباره مالحظات امنيتي پديده موسوم بـه جريـان آزاد اطالعـات در    حال به بررسي نظرات مؤ 

 .پردازيم عصر حاضر مي
 
 الف) ساختار تعارض 



، تالشهاي دولت در جهت اعمـال كنتـرل بيشـتر بـر ارتباطـات علمـي دانشـمندان        1980طي دهه  
ين عامل به امريكايي به داليل حفظ امنيت ملي، عمدتا براساس دو مالحظه كلي صورت گرفت. اول

شد. با تـداوم تـنش بـين دو ابرقـدرت، اهـداف تهـاجمي سياسـت         روابط شرق و غرب مربوط مي
ناشي از كسب برتري نظامي شوروي بر قابليتهاي دفاعي اياالت متحـده،   خارجي شوروي و تهديد

اين عقيده مطرح شد كه محدود ساختن دسترسي به بعضي از اطالعات علمـي بـه صـالح ايـاالت     
 است.متحده 

اين كار از طريق اعمال شديدتر كنترلهاي صادراتي يا كاهش رسمي سطح همكاريهاي علمي انجام 
 .گرديد شد و نوع اطالعات علمي مشمول اين محدوديت، به دست دولت تعيين مي مي
در مورد عامل دوم زيرعنوان پاسداري مسؤوالنه، عقيده بر اين بود كه دانشمندان بخش خصوصي  

صنعتي، از طريـق انتقـال آزادانـه اطالعـات      -در جوامع علمي و چه در جوامع تجاري امريكا چه 
حساس علمي در نشريات، كالسهاي درس و كنفرانسهاي تخصصي، به جريان تكنولوژي در شريان 

اند. قضاوت در مورد ميزان حساس بـودن چنـين دانـش فنـي از نظـر       بلوك كمونيستي كمك كرده
ت بود و دانشمندان ملزم به رعايت اين محدوديتها و گرفتن نظر مشـورتي  امنيت ملي، عمدتا با دول

اي بسـيار   دولت در موارد مشكوك انتقال آزادانه اطالعات حساس بودنـد. بـه ايـن ترتيـب مناقشـه     
پيچيده و حياتي براي امريكا و علم درگرفت كه سرانجام نيز به هيچ راه حل سياسي نرسيد. انجـام  

جايي معاني و  مات زيرعنوان حفاظت از امنيت ملي، برداشتي مبهم ناشي از جابهگونه اقدا گرفتن اين
تغيير مفاهيم در قوانين فدرال و سياستهاي دولت بود. ارتباط علمي به معني انتقال آزاد اطالعات يا 

باشـد.   اي مـي  دانش علمي به وسيله يك يا چند نفر به يك يا چند نفر ديگـر بـراي مقاصـد حرفـه    
علمي نيز حاصل روش علمي است كه شامل دانش استفاده عملي براي توليد فراينـدهاي  اطالعات 

باشند. گرچه در اصـل، پديدآورنـدگان    هايي براي مقاصد دولتي يا شخصي مي مفيد، كاالها يا برنامه
كننـد، افـراد ديگـري چـون گزارشـگران،       اطالعات علمي معموال نخستين ارتباط را نيز برقرار مـي 

كنندگان كار انتقال نيز به طرق مختلف در فراينـد ارتبـاط علمـي دخالـت دارنـد.       تسهيلمفسرين و 
اي (تأييـد، انتقـاد، بهبـود و اصـالح و پيشـرفت       گونـه ارتباطـات عمـدتا بـراي مقاصـد حرفـه       اين

گيرند. نوع ديگري از انتقـال يعنـي انتقـال تكنولـوژي، واگـذاري يـك فـرآورده         دانش)صورت مي
، خدمت يا اطالعات) يا فرايند (اسرار تجاري) به دست يك شخص يا گـروه بـه   تكنولوژيكي (كاال

گيرد. بررسي مطبوعات و نشريات  اي صورت مي ديگران است كه غالبا براي مقاصد تجاري يا حرفه
نظر چنداني در مورد اعمـال كنتـرل دولـت در     تخصصي بيانگر آن است كه در حال حاضر اختالف

نولوژي ( از جمله مهمات، ادوات جنگي و يا نوآوريهايي كـه صـرفا جنبـه    چند زمينه از علوم و تك
نظر بر سر اين كه آيا شرايط فعلي، تشديد كنترلهاي مربوط  شود. اما اختالف نظامي دارند) ديده نمي



كند يا نه و نيز بر سر دامنه محدوديتهاي جديـد و پيامـدهاي نـامطلوب     به امنيت ملي را ايجاب مي
 فت علم و تكنولوژي در اياالت متحده، همواره وجود داشته است.آنها بر پيشر

وظيفه اصلي جامعه علمي، باال بردن سطح دانش (شامل توضيح، تفسير، گسـتراندن و ارزيـابي آن)   
است و اين كار در مقياس وسيع، از طريق برقراري ارتباط آزاد و پخـش آزادانـه اطالعـات تحقـق     

پردگي علم براي پيشرفت دانش و در عـين حـال    ي باز بودن و بييابد. ثابت شده است كه ويژگ مي
پردگي همواره يك ويژگـي علـم نبـوده     براي تشخيص و رفع خطا ضروري است. با وجود اين، بي

توانستند به اسرار علم پي ببرند؛ اعتقاد بر اين بود  است؛ مثال در جامعه يونان باستان تنها نخبگان مي
شوند. قرون وسـطي شـاهد آغـاز بـه كـار برخـي        دان مقدس آشكار ميكه اسرار مقدس فقط بر مر

كردند. ارتباطات ضـعيف   پردگي در علم را تشويق مي مؤسسات و تكنولوژيها بود كه باز بودن و بي
بين محققان و دانشمندان با اختراع ماشين چاپ بهبود چشمگيري يافت و به دانشمندان اجـازه داد  

د. تا قرن نوزدهم، حساسيت شـديد نسـبت بـه ذات كشـفيات جديـد      تا مستمعان بيشتري پيدا كنن
برداري) و روش افشاي آنها (انتشار، گزارش و نمايش)، خصيصه  (اصالت، آفرينندگي و قابليت كپي

شد؛ اما در قـرن بيسـتم ايـن نگـرش رواج      گرايي علم و تكنولوژي محسوب مي رايجي از تخصص
نام دانش جديد، بايد در مطابقت با  از تهيه جهت انتشار به يافته است كه دستاوردهاي تحقيقاتي قبل

 بعضي انتظارات، آشكارا و كامل عرضه شوند.
 
 ب) علم، تكنولوژي و امنيت ملي 
نام امنيت ملي، اساس بيشـتر تالشـهاي دولـت فـدرال را در      ، يك مفهوم سياسي به1980طي دهه  

داد. درك بسـياري از افـراد از امنيـت     شكيل ميكنترل ارتباطات سنتي مربوط به علم و تكنولوژي، ت
اي مبهم، اشاره به ايمنـي يـا بقـاي كشـور      گونه باشد. امنيت ملي به ملي به طور مستقيم يا حسي مي

دارد؛ كه شايد توجيه متفكرانه آن مشكل باشد. اين موضوع كه امنيت ملي همواره به سـادگي قابـل   
نقطه قوت و هم نقطه ضـعف ايـن مفهـوم سياسـي     تعريف، تفسير، يا درك نيست ممكن است هم 

پذيري قابل توجهي را بـراي   تواند انعطاف محسوب شود. از يك طرف ماهيت كلي و نادقيق آن مي
معني سازد و يا  اقدامات دولت فراهم سازد؛ از سوي ديگر ابهام آن ممكن است عبارت مذكور را بي

به مخاطراتي گردد كه براي حقوق و منافع  در معرض سوءتعبير عمدي يا سهوي قرار دهد و منجر
توان انجام داد كه در  شهروندان زيانبخش هستند. تحت لواي حفظ امنيت ملي، كارهاي بسياري مي

 شرايط ديگر انجام دادن آنها مقدور نيست.
نهفته است و ظاهرا امنيت ملـي   "مصلحت نظام"اساس فكري مفهوم امنيت ملي در فلسفه سياسي 

باشد؛ وزارت دفاع تعريف نسبتا محدودي از امنيت ملـي، بـه ترتيـب     ي امنيت كشور ميفقط به معن
 زير بيان كرده است:



 برتري نظامي يا دفاعي نسبت به هر كشور خارجي يا گروهي از كشورها .۱
 يك وضعيت مطلوب روابط خارجي .۲
آشـكار   انهدامي آميز در مقابل دشمن و يا عمليات يك موضع دفاعي قادر به مقاومت توفيق .۳

 و پنهان از داخل يا خارج كشور
ملي، بازتاب ديدگاههاي گوناگوني نيز هستند؛ از جمله اين  بايد گفت كه تعاريف گوناگون امنيت 

 تعاريف عبارتند از:
 دهد كه به تخصيص  سياست امنيت ملي بخشي از سياست خارجي يك كشور را تشكيل مي

الت سركوبگري در جهت نيل به منافع آن مربوط منابع براي توليد، آرايش و به كارگيري تسهي
 .شود مي
   انجام دادن هر عملي براي افزايش ايمني مؤسسات اجتماعي، اقتصادي و سياسي در مقابـل

 .تهديدهاي ناشي از ساير كشورهاي مستقل
    دربرگيرنده داراييهاي جاري، منافع ملي و منابع قدرتي است كه آينده كشور بـه آن بسـتگي

از اين داراييها ملموس و مادي و بقيه روحي و فكري هسـتند و طيـف وسـيعي از     دارد. بعضي
اي حقوق اتباع امريكـايي، مؤسسـات سياسـي و روابـط      ماده داراييهاي سياسي (مانند اعالميه ده

المللي) تا بسياري از داراييهاي اقتصادي را كه از يك اقتصاد ملي بسيار كارآمـد بـا    دوستانه بين
گيرند. نياز مبـرم بـه حفاظـت از     اند، دربرمي منابع طبيعي در سراسر جهان پراكندهپشتوانه غني 

 سازد. بخشد و آن را ضروري مي چنين ارزشهايي، به نقش امنيت ملي مشروعيت مي
 المللي مشخص شود. دولت  امنيت ملي يك كشور بايد در متن محيط خارجي آن و نظم بين

تا بـه روشـي مناسـب بـراي مراقبـت از مؤسسـات        در جستجوي خود براي امنيت، سعي دارد
سياسي،اجتماعي و اقتصادي باارزش خود، با محيط خـارج رابطـه برقـرار كنـد. چـون امنيـت       
معياري از نبود تهديدهاي عملي بر ضد ارزشهاي به دست آمده و عدم هراس از مـورد تهديـد   

حـالتي از افكـار مـردم و    واقع شدن چنين ارزشهايي است، بنابراين امنيت تا حدودي، چونـان  
 رود (كه لزومي ندارد يكسان باشند). رهبران آنها به شمار مي

گيـري ديـدگاه امنيتـي يـك كشـور ايفـا        ويژگيها، سنتها و تعصبات ملي، مهمترين نقش را در شكل
 .كنند مي
    المللـي (از جملـه امـور خارجـه، دفـاع،       امنيت ملي عمال بايد تمامي ابعـاد فعاليتهـاي بـين

المللـي،   ات، سياست تحقيق و توسعه، فضاي خارجي، سياست اقتصـادي و تجـاري بـين   اطالع
هاي بازرگـاني و كشـاورزي) را دربرگيـرد.     سياست پولي و حتي دسترسي به قلمرو وزارتخانه

 جمهوري را منعكس سازد. براي رسيدن به چنين هدفي، امنيت ملي بايد ديدگاه رئيس



 :از اقدامات يا وقايعي است كه يك تهديد بر ضد امنيت ملي عبارت 
براي مدت زمان نسبتا كوتاهي كيفيت زندگي ساكنين يك كشـور را بـه شـدت تهديـد بـه       .۱

 .كاهش نمايد
به طور چشمگيري محدوده انتخابهاي سياسي موجود را براي دولت يا مؤسسات خصوصي  .۲

 .غيردولتي (اشخاص، گروهها و شركتها) در داخل كشور محدود سازد
نظر در ديدگاههاي دوران جنگ سـرد در مـورد مفهـوم امنيـت ملـي، اكثـر ايـن         اختالفبا وجود  

تـوان تعـادل    ديدگاهها معتقدند كه امنيت ملي داراي يك بعد نظامي است و بايد ديد كه چگونه مي
صميمي بين امنيت ملي و آزادي فردي، در يك بحران مسـتمر دفـاع ملـي برقـرار كـرد. بعضـي از       

 يتي امريكا در دوران جنگ دوم جهاني به شرح زير مشخص شده بود:معايب ساختار امن
 سياست خارجي و سياست نظامي همواره به طور دقيق يكپارچه نبودند. 
       در آغاز جنگ، تجهيزات كافي براي بسيج منابع مـادي، تـوان توليـدي و نيـروي انسـاني و

 .نداشت همچنين براي سازگاري زندگي اقتصادي مردم با نيازهاي جنگي وجود
 در تفسير طرحهاي راهبردي به طرحهايي براي مواد و پرسنل، شكاف زماني وجود داشت. 
 ريزي نيازهاي مـادي و دوبـاره كـاري در تـداركات اعـم از داخلـي و بـين         در زمينه برنامه

 .هاي نظامي، نقاط ضعفي وجود داشت وزارتخانه
 مل و دقيق نبودهاي جنگي كا هاي نظامي و ساير بودجه هماهنگي بين بودجه. 
   اولين آزمايش هر طرح براي آينده امنيت ملي اين است كه تا چه حد تجارب گذشته را بـه

 :زيروجودداشت ضرورت 8از  فهرستي ملي گيرد. براي سنجش هر طرح امنيت كار مي
 روش سازمان داده شده براي تركيب سياست خارجي و سياست نظامي .۱
 نعتي و هماهنگي آن با منابع طبيعيموجود براي هدايت بسيج ص سازمانهاي .۲
 پرسنلي يك سازمان كارا براي تبديل نيازمنديهاي راهبردي به نيازمنديهاي مادي و .۳
 هاي جنگ هاي نظامي با ساير بودجه تدارك براي هماهنگي بودجه .٤
كـاري بـين    دوباره هاي نظامي و جلوگيري از شيوه مؤثر براي حذف ضايعات در وزارتخانه .٥

 آنها
هـا و   وزارتخانـه  رسـاني بـه تمـام    ن اطالعاتي هماهنـگ و كـارا بـراي خـدمات    يك سازما .٦

 سازمانهاي دولتي
نظـامي و بـين    هـاي  يك روش سازماني براي تشويق تحقيق و توسعه علمي در وزارتخانـه  .۷

 سازمانهاي غيرنظامي



منظـور پيشـبرد    هاي خدمات نظـامي بـه   فراهم ساختن امكانات كامل براي هريك از رسته .۸
 خصصي آنهاوظايف ت

سوي، رؤساي جمهور  گرانه نظامي و خارجي از دوران جنگ سرد بدين در ادامه سياستهاي مداخله 
كه روزبروز از قدرت قـوه مقننـه كاسـته     اند و در حالي امريكا آزادانه از اختيارات خود استفاده برده

سـاي جمهـوري   شد، قدرت قوه مجريه باال رفت و چارچوبي از امنيت ملي شكل گرفت كه رؤ مي
انـد و   شده خود بوده ريزي تحت لواي آن در جستجوي آزادي براي دنبال كردن روند اقدامات طرح

اي  اختيارات امنيت ملي رياست جمهوري به اختياراتي تبديل شده است كه در زمان صلح به گونـه 
ز ابهام كه به بعد در دنيايي ا1945 كند كه گويي كشور در حال جنگ است. حداقل از سال عمل مي

ثباتي جهان، پايدار بوده است، رؤسـاي جمهـور    در آن تفاوتهاي بين جنگ و صلح نامشخص و بي
امريكا براي استفاده از اختيارات ويژه مربوط به امنيت ملي خود، از هرگونه شاخص راهنماي عيني 

خوكهـا، فاجعـه   اند واين كشور حوادث ناگوار امنيتي مانند: رسوايي حملـه بـه خلـيج     بهره بوده بي
ويتنام، ماجراي واترگيت و ايران كنترا را به خود ديده است. بـه عقيـده يكـي از دانشـمندان علـوم      
سياسي، گرچه قوه مجريه مسؤول اصلي بررسي و متعادل كـردن سياسـتهاي امنيتـي اسـت، لـيكن      

ياسـتهاي امنيتـي   كنگره، دادگاهها و مردم يا افكار عمومي نيز به همان اندازه مسؤولند. چون تمام س
مستلزم خطرپذيري هستند، مصالح عمومي در گرو محاسبه ميـزان ريسـك روشـي اسـت كـه هـر       

سـاز   رسد كه افكار زيـادي كمـك   كند و به قضاوتي مي سياستي را در قبال سياست ديگر متعادل مي
 اند. آن، بوده

گيـرد و آنهـا را در    مـي اي كه عقايـد مخـالف را درنظـر     تواند با استفاده از شيوه مصالح عمومي مي
تواند بـا امنيـت    كاري نمي دهد، حفظ شود. پنهان معرض بحث و رويارويي با دانش موجود قرار مي

چـه   ملي يكسان تلقي شود و اصوال دليلي وجود نداد كه تصور كنيم دانشمندان كشورهاي ديگر، آن
 دانيم دوباره كشف نكنند. را كه ما اكنون مي

امنيت ملي، به يك اشاعه وسيع دانش علمي متكي اسـت كـه از طريـق آن     بنياني مستحكمتر براي 
تواند صورت گيرد تا در يـك سياسـت محـدوديت كـه مـانع از       پيشرفتهاي بعدي امريكا آسانتر مي

شود، به اين اميد كه دشمنان بالقوه نخواهند توانست خود را به ما برسانند. بـا   پيشرفتهاي بعدي مي
دانستند كه كاميابي و پيشرفت علمي در جوي به اوج شكوفايي خود  لتي ميكه مقامات دو وجود آن

پذير بود و طـي دوره جنـگ، پيشـرفتهاي     رسيد كه دسترسي به نتايج تحقيقات و ارتباط آزاد امكان
علمي هم به طور مستقيم و هم به طور غيرمستقيم به امنيت كشور كمـك كـرد، پـس از بازگشـت     

قيانوسيه، از طريق يك سياسـت حفاظـت از كشـفيات و دانـش علمـي بـه       صلح به اروپا و آسيا و ا
كاري و يا از طريق يكي از علوم پيشرو با حمايت از روشهاي سـنتي گسـترش فـراوان     وسيله پنهان



اي بـر سـر تحقـق امنيـت ملـي در       ها، نتايج و تفاسير، انتقاد آزاد، اصالح و رد احتمالي، مبارزه يافته
هنگامي كه مقامات فدرال محدود ساختن بعضي از ارتباطـات در  1980 دههواشنگتن آغاز شد. در 

كننـدگان در كنفرانسـهاي تخصصـي علمـي و      مورد تحقيقات علمي دانشگاهها، مقاالت يا شـركت 
آموزش برخـي موضـوعات علمـي بـه بعضـي دانشـجويان خـارجي را آغـاز كردنـد، دانشـمندان           

داماتي اين بود كه بعضي اطالعات و آگاهيها كه از نظر مخالفتهايي نشان دادند. دليل منطقي چنين اق
يافتنـد و بـراي جلـوگيري از ايـن      شدند، به طور ناصحيحي انتقال مـي  امنيت ملي حساس تلقي مي

كرد. مقامات فدرال با اين تشخيص كه در شرايط  انتقال، دولت از اختيارات قانوني خود استفاده مي
، از طريق اعمال كنترلهاي شديدتر و تفسير مجـدد مجوزهـاي   امنيت ملي تغييراتي ايجاد شده است

موجود (از جمله قوانين كنترل صادرات، حقوق قـراردادي تحقيقـات، اختيـارات محرمانـه امنيتـي،      
كاري اختراعات) در مقياس وسيع، ابتكار عمل را در دست گرفتند.  قانون انرژي اتمي و قانون پنهان

عمال كنترلهـا در گذشـته دچـار سسـتي شـده اسـت و ارزيابيهـاي        كردند كه ا آنها چنين توجيه مي
اطالعاتي حاكي از تالشهاي جديد و تهاجمي كشـورهاي دشـمن، بـه منظـور دسـتيابي بـه دانـش        

باشد و يا اين كه به دليـل بـه وخامـت     حساس علمي و تكنولوژيكي امريكا به هر وسيله ممكن مي
(ماننـد كشـورهاي بلـوك شـرق)، اصـالحات در       گراييدن روابط اياالت متحده با بعضي كشـورها 

 سياستهاي امنيتي ضرورت دارد.
اكثر دانشمندان و مهندسان دانشگاهي عقيده داشتند كه ارتباطات آزاد براي يك محـيط تحقيقـاتي    

خالق كامال ضروري است و محدوديتهاي مربوط به ارتباطات علمي، استحكام و حيات تالشـهاي  
سـازد.   ه اساس تكنولوژي حال و آينده كشور بر آن قرار دارد، نـاتوان مـي  آموزشي و تحقيقاتي را ك

اين محدوديتها همچنين با جامعه آزاد و حقوق اوليه مندرج در قانون اساسـي ناسـازگارند. امنيـت    
آيد و نبايد صرفا بر  ملي به مفهوم ارتقاي اساس تكنولوژيكي آن با مبادله آزادانه عقايد به وجود مي

وژي يا قدرت نظامي تعريف شود؛ در اين ميان بسياري موارد ديگر نيز وجود دارند كه حسب تكنول
 بايد درنظر گرفته شوند.

بخشي از جامعه علمي امريكا كه به يكباره با افزايش كنترلهاي مربوط به امنيت ملي مواجـه شـده    
ش نشـان دادنـد. البتـه    بودند، از طريق نمايندگاني كه و بهبود وضع را درنظر داشتند از خـود واكـن  

تالشهاي آنها به علت وجود مشكالت متعدد با شكست روبرو شد و آنها دريافتنـد كـه فاقـد يـك     
 مجمع سياستگذاري يا امكان مبارزه كارامد هستند.

امنيت ملي مفهوم مبهمي است كه اكثر مقامات مسؤول دولتي درك عميقـي از آن ندارنـد و فاقـد     
تواند مفهومي خطرناك و علت وجودي براي اعمالي باشد كه ممكـن   تعريف قانوني است. حتي مي

است براي اتباع يك كشور آزاد به قيمت از دست رفتن زندگيها و آزاديهاي بسياري تمام شـوند. از  



) تا اولين دوره رياست جمهـوري نيكسـون كـه در    1937دومين دوره رياست جمهوري روزولت (
وابط خارجي ايـاالت متحـده، اختيـارات رياسـت جمهـوري      خاتمه يافت، با توجه به ر1972 سال

اي يافت كه بخش اعظم آن به نام امنيت ملي صـورت گرفـت. كنگـره بـه داليـل       سابقه گسترش بي
گيريهاي رياست جمهوري به نحوي فزاينده در  متعددي به اين توسعه اختيارات تن در داد و تصميم

ها و اقدامات امنيـت ملـي بـه دسـت نخبگـاني از قـوه       كاري فرورفت. تعيين سياست اي از پنهان هاله
گيريهايشان و داليل آنها بسـيار حسـاس و رازدار    مجريه افتاد كه در برابر هر پرسشي درباره تصميم

 بودند.
 جنگ ويتنام و حمالت نيروهاي مسلح ارتـش امريكـا بـه كـامبوج و الئـوس در نيمـه دوم دهـه        

،قطعنامـه اختيـارات   1973 اين وضـع برانگيخـت. در سـال    ،واكنش مردم و كنگره را در برابر1960
جنگي در مورد يك وتوي رياست جمهوري به تصويب رسيد. ماجراي واترگيت نيز پرده از اعمال 
ناشايستي برداشت كه به داليل امنيت ملي در داخل مرزهاي اياالت متحده انجام شده بود؛ در ايـن  

بـه تصـويب رسـيد، اسـتفاده رياسـت جمهـوري از        1976ميان قانون فوريتهاي ملي كـه در سـال   
 العاده را محدود ساخت. اختيارات فوق

هـا و   هاي تحقيقاتي موقتي را براي رسيدگي به اتهامات مربوط به سوءاسـتفاده  هر دو مجلس، كميته
هـايي دائمـي بـراي رسـيدگي      فعاليتهاي خالف سازمانهاي اطالعاتي امريكا تشكيل دادنـد و كميتـه  

گاهي نيـز   يجاد كردند و يك تصويب اعتبار ساالنه براي جامعه اطالعاتي برقرار شد كه گاهمخفيانه ا
اصالحات الزم در اين زمينه به عمل آمده است. در واقع كنگره در زمينه موضوعاتي مانند سياسـت  

 تر شده است. بااين حال قوه مجريه و خارجي، اختيارات جنگي و امنيت ملي بسيار فعالتر و گستاخ
به ويژه رئيس جمهور، از روي رغبت، وضع برتر خود را رها نكرده و به آسـاني كنگـره را چونـان    
شريكي همسان در اين موضوعات سياسي نپذيرفته است. شواهد فراواني از تـنش و كشـمكش در   

رو  باره بين دو قوه، طـي دوران زمامـداري فـورد، كـارتر، ريگـان و بـوش وجـود دارد؛ از ايـن         اين
اني چون محققان، مهندسان يا بازرگاناني كه در پي تعديالت يا تغييراتي در سياست امنيـت  شهروند

هاي شطرنج در  اند و به پياده يابند كه در رقابت بين دو قوه گرفتار شده ملي هستند، به سرعت درمي
زه خـود  توانند هرطور كه بخواهند در مبار اند كه بازيكنان مي يك بازي كالن سياسي تبديل گرديده

كميته مجلس نماينـدگان پيشـنهادهاي زيـر را در زمينـه      1982برداري كنند. در تابستان  از آنها بهره
 تعين سياست امنيت اطالعات عرضه داشت:

  هر طرحي به منظور اصالح مقررات محرمانه امنيتي در آينده، چه با دستور اجرايي و چه به
 برسد. الع عموموسيله هر اقدام اجرايي ديگر كه باشد، به اط



    روزه در  60هرگونه پيشنهادي براي تغيير مقررات محرمانه امنيتي، حداقل بـراي يـك دوره
 .سطح عموم انتشار يابد و ديدگاههاي مردم مورد پذيرش رئيس جمهور قرار گيرد

   هرگونه پيشنهادي براي اصالح مقررات محرمانه امنيتي با وقت كافي براي كنگره تهيه شـود
هاي مربوط بتوانند بدان توجـه كننـد و ضـمن برگـزاري جلسـات بحـث و مشـاوره،         تا كميته

 اظهارنظرهاي خود را آماده سازند.
  محرمانـه امنيتـي نهـاد رياسـت      مشاور امنيت ملي يا هر مقام ديگري كه در مورد مقـررات

جمهوري مسؤوليت سياسي دارد، پيشنهادهاي كتبي خود را با ذكر تفصيلي مشكالتي كه هريك 
 از تغييرات پيشنهادي در مقررات محرمانه امنيتي، 

درصدد حل آن هستند و توضيحات كتبي در مورد هدف و محدوده هريك از تغييرات پيشنهادي را 
ها و توضـيحات محرمانـه باشـند، بايـد يـك گـزارش        چه يافته براي كنگره و مردم تهيه كند؛ چنان

حرمانه براي عموم تهيه شـود. ايـن پيشـنهادها    هاي مجلس و يك گزارش غيرم محرمانه براي كميته
هرگز به طور قانوني پيگيري نشدند و قوه مجريه آنها را ناديده گرفت. اين وضعيت بيـانگر وجـود   

را  باشد كه سرچشـمه آن  تنشها و اختالفات بين دو قوه در زمينه تعيين سياستها و اقدامات امنيتي مي
 فت.توان در اصول قانون اساسي يا عمدتا مي

 ج) پيدايش و اعمال كنترلها
براي اعمال كنترل بيشتر در مورد ارتباطات علمي، متكـي بـه   1980 تالشهاي دولت فدرال در دهه 

احكام قانوني مختلفي در زمينه امنيت ملي بود كه طي ساليان متمادي بـه تصـويب رسـيده بودنـد.     
ه بـه ارزش نظـامي علـوم و    ترين آنها ريشه در جنگ اول جهـاني داشـت، يعنـي زمـاني كـ      قديمي

طور كلي اين مجوزهـا چهـار نوعنـد: قـانون جزايـي،       گرديد. به تكنولوژي، به نحو بهتري توجه مي
هـاي   دستورهاي رياست جمهوري، مقررات اداري و شرايط قرارداد، كه در اين ميـان گـاهي بيانيـه   

ادآور اين موضوع مهم هسـتند  اند. چنين احكامي، ي قضايي اثر آنها را تقويت كرده يا بهبود بخشيده
باشند، گرچه شركت در محاكمات جنـايي يـا    كه اين اختيارات در برابر دعاوي حقوقي مصون نمي

آورد. چنين احكامي بايد مطابق بـا مـتن    مدني احتماال اشتياق كمتري در سرپيچي از قانون پديد مي
درسـتي تفسـير شـوند.     آنها به طور صحيحي تدوين شده باشند و در اجراي قانون اساسي باشند، به

تكامل، وضع قانوني و شرايط و مقتضيات اين مجوزهاي قانوني و نيز حمايتهاي قانوني مربوط بـه  
ارتباطات علمي در اياالت متحده موضوعات مورد بحث در اين فصل هستند. اين فصل با مـروري  

ي جامعـه علمـي و   شـود كـه بسـياري از اعضـا     اجمالي بر تجربيات جنـگ اول جهـاني آغـاز مـي    
كار گرفتند. برخي از سازوكارهاي سـازماني   تكنولوژيكي استعدادهاي خود را براي دفاع از كشور به

سنگي را براي مقامات فدرال فراهم ساختند تا بـا ارزشـهاي نظـامي بالفعـل و      مهم، فرصتهاي گران



بـه يادگـار گذاشـت. بـه      بالقوه علوم و تكنولوژي آشنا شوند. تجربه جنگ، كنترلهاي دولتي را نيـز 
محض اعالن جنگ به وسيله كنگره، رئيس جمهور دستور نظارت بر كليه وسايل ارتبـاط راديـويي   
امريكا و كليه تلگرافها، تلفنها و مكالمات كابل زيردريايي به داخل و خارج از كشور را بـه نيـروي   

 دريايي صادر كرد.
يم يا كنترل اظهـارات مختلـف فـراهم كـرد.     نيز، اساسي را براي تنظ 1917قانون جاسوسي مصوب 

قانون تجارت با دشمن مصوب همين سال، محدوديتهاي مشابهي را دربرداشت و ضـمن برقـراري   
جمهور اختيار داد كه هرگاه طي جنگ به صالح امنيـت عمـومي    كنترلهاي صادراتي وسيع، به رئيس

كند، ارتباطات از طريق پست،  تواند طبق قوانين و مقرراتي كه ممكن است وضع تشخيص دهد، مي
تلفن، راديو و ساير وسايل ارتباطي موجود بين اياالت متحده و هر كشور خارجي را كـه مشـخص   
سازد و يا حمل هر محموله با كشتي يا ساير وسايل حمل و نقل را به مقصد يا از مبدأ هـر كشـور   

رد يا از آن خارج شود، سانسـور  اي از خاك اياالت متحده وا خارجي كه به هر بندر، محل يا منطقه
كند. طبق اين قانون، چاپ، انتشار، توزيع و يا فراهم ساختن موجبات چاپ، انتشـار و توزيـع هـر    
خبر، مقاله يا موضوعات چاپي ديگر به هر زبان خارجي در مورد اياالت متحده يا هر كشور ديگـر  

جنگ آنها و يا هر موضـوعي در ايـن   المللي، اوضاع و رهبري  درگير در جنگ، سياستها، روابط بين
كـه قبـل از    زمينه به وسيله هر شخص، شركت، صنف يا انجمن، غيرقانوني اعالم گرديد، مگر ايـن 
 شد. پست كردن، يك ترجمه صحيح و كامل از آن به اداره كل پست محل انتشار، تحويل مي

 :ار كيفر دانست، اظهارات مختلفي به شرح زير را سزاو1918قانون آشوبگري مصوب سال  
    سركشـي، خيانـت،   "ايجاد يا تالش براي ايجاد و نيز برانگيختن يا تالش بـراي بـرانگيختن

 "شورش و خودداري از انجام وظيفه در نيروهاي ارتش و دريايي اياالت متحده
   تـوهين، خيانـت، فحاشـي و بـدزباني     " بيان كردن، چاپ كردن، نوشتن، يا انتشـار هرگونـه

درباره دولت اياالت متحده، قانون اساسي، نيروهاي ارتش و دريايي، پرچم، يا اونيفورم ارتـش  
 ."آبرويي تحقير، تمسخر،اهانت يا بي"و نيروي دريايي، يا بر زبان آوردن هريك از آنها با 

  اي تداوم جنگكاهش توليد، ضروري بر"درخواست، ترغيب يا حمايت از هرگونه". 
اين قانون به اداره كل پست اختيار داد تا از استفاده از سيستم پستي به وسيله هر شخص يا شركت  

كه بخواهد هريك از مفاد اين قانون را نقض كند، خودداري ورزد. به اين ترتيب دريافت بعضـي از  
ان خـارج از كشـور   نشريات تخصصي خارجي تحت تأثير قرار گرفت و ارتباط با برخي از همكـار 

هاي فني مانند: عصر موتور و مجله خدمات هـوايي از نظـر درز    ها و فصلنامه دشوارتر شد. ماهنامه
 اطالعات مهم نظامي به دقت مورد رسيدگي قرار گرفتند.



اي بـود كـه تواناييهـاي يـك      چون شامل مقاله "ساينتيفيك امريكن"يك نشريه علمي امريكا به نام 
داد،  هاي تفنـگ، تفنـگ شـكاري و مسلسـل شـرح مـي       صحيح و كنترل كاليبر لولهدستگاه را براي ت

نشريه تجاري و فني امريكايي كه از طريق انگلستان به كشورهاي  92تعطيل شد. همچنين از ارسال 
هايي از نشريات: عصر موتور، مروري بـر تجـارت آهـن و     شد، از جمله شماره اروپايي فرستاده مي

ه عمل آمد. گرچه با پايان جنگ اول جهاني، اقدامات سانسور دولـت فـدرال   كار جهان جلوگيري ب
در زمينه دفاع ملي كاهش يافت، ليكن جنگ دوم جهاني، رهبران كشـورها را بـه ارزش فعاليتهـاي    
علمي و تكنولوژيكي براي دفاع از كشور آگاه ساخت و با ورود امريكا به جنگ بار ديگـر كنترلهـا   

رفته افزايش يافت. اين افزايش با آغاز دوران جنگ سرد به نوع ديگري ادامـه   برقرار گرديد و رفته
پيدا كرد و كنترل قانوني ارتباطات علمي و تكنولوژيكي در سالهاي بعد حـادتر گشـت. بـه منظـور     
حفاظت از امنيت ملي به احكام قانوني موقتي قديم، جنبه دائمي داده شد. در زمينـه تعـداد و نـوع    

و تكنولوژيكي كه مقامات فدرال آن را براي امنيت ملي اياالت متحده حياتي تلقـي  كمكهاي علمي 
رو كنترل دسترسي به آنها ضروري بود، محدوديتي وجود نداشت. با آغـاز رشـد    كردند و از اين مي

گذاريهاي دولت فدرال در زمينه تحقيق و توسعه (به ويـژه بـه وسـيله سـازمانهاي نظـامي)،       سرمايه
يد قانوني افزايش يافت. با آن كه جنگ سرد ضدكمونيستي جاي خـود را بـه تجـارت    اقدامات جد

پيمانـان آن   المللي و سياست خارجي فعال و همكاري وسيعتر با اتحاد جماهير شـوروي و هـم   بين
كشور داده بود، ليكن مجوزهاي كنترل ارتباطات علمي به قوت خود بـاقي ماندنـد. بـا تيـره شـدن      

لوك شرق به خاطر لشكركشـي شـوروي بـه افغانسـتان، يـك دولـت بـه شـدت         روابط امريكا با ب
ضدكمونيستي در واشنگتن بر سـر كارآمـد و آتـش زيـر خاكسـتر اقـدامات كنترلـي را بـار ديگـر          

بنـدي، تفـويض    هاي اطالعـات قابـل طبقـه    دولت ريگان با گسترش رده1982 برافروخت. در سال
بنـدي مجـدد، بـر حـذر داشـتن       اعطـاي اختيـار طبقـه    بندي اطالعات در اين مقوالت، اختيار طبقه

بنـدي و حـذف نظـام خودكـار علنـي سـاختن اطالعـات         كنندگان از خطا در هنگام طبقه بندي طبقه
محرمانه و سري، روند محدودسازي را دگرگون كرد. يك دستوركار صـادره ريگـان كـه بـه طـور      

بنـدي و   در آن بر اقـدامات طبقـه   ضمني به محدوديت ارتباطات علمي دولت نيز اشاراتي داشت و
بنـدي آن تأكيـد جـدي شـده بـود، امكـان كـاربرد بيشـتر و          هاي طبقـه  افزايش تعداد و وسعت رده

 تر پنهانكاري رسمي را براي تحقيقات علمي دولت فدرال فراهم ساخت. گسترده
ار گرفتنـد،  بندي مورد توجـه قـر   هاي اطالعاتي كه در چارچوب اين دستور براي طبقه از جمله رده

پـذيريها   عبارت بودند از: موضوعات علمي، تكنولوژيكي، يا اقتصادي مربوط به امنيت ملي و آسيب
ها يا طرحهاي مربوط به امنيت ملي. طبق اين دستور بـراي   و تواناييهاي سيستمها، تأسيسات، پروژه

خطار شد كه در صـورت  كنندگان كمكهاي دولت ا اولين بار به پيمانكاران، صاحبان امتياز و دريافت



استفاده ناصحيح از اطالعات سرّي، تحت كيفر قرار خواهند گرفت. تعداد زيادي از دانشمندان كـه  
كردند، دريافتند كه تحقيقاتشان سري تلقي شده و بحث درباره آنها با  از كمكهاي دولتي استفاده مي

اي  اطالعات حفاظت شده هر كسي ممنوع است (به جز كساني كه صالحيتشان براي دريافت چنين
رو  تأييد گرديده است و يا داراي مجوز اطالع به حد لزوم در مورد تحقيق خاصي هسـتند)؛ از ايـن  

نارضايتي از كنترل اطالعات علمي حساس ولي غيرمحرمانه به وسيله دولت، گسترش يافت. طبـق  
يك حق امتياز از نظر مـأمور  قانون پنهانكاري اختراعات، هرگاه انتشار يا افشاي اختراعي با اعطاي 

ثبت اختراعات براي امنيت ملي مضر تشخيص داده شود، او درخواست ثبت اختراع را براي بررسي 
دهد. در صورتي كـه يكـي از ايـن سـازمانها      مجدد در اختيار سازمانهاي دفاعي تعيين شده قرار مي

آور اسـت،   راي امنيت ملي زيانتشخيص دهد كه انتشار يا افشاي اختراع با اعطاي يك حق امتياز، ب
دهد كه اختراع مخفي نگهداشته شود و از اعطاي حق امتيـاز بـراي    مأمور ثبت اختراعات دستور مي

مدت معيني خودداري خواهد كرد. اين قبيل فرمانهاي پنهانكاري نه تنهـا در مـورد اختراعـاتي كـه     
كننده كمـك   ارمند و يا فرد دريافتدولت فدرال در مالكيت آنها ذينفع است (مانند اختراعات يك ك

از دولت)، بلكه در مورد آنهايي كه دولت در آن ذينفع نيسـت، ولـي حفاظـت از حـق امتيـاز آنهـا       
آيد. براساس اين قانون، فردي كه اختـراعش فاقـد مجـوز مـأمور      توصيه شده است، نيز به عمل مي

ت ثبـت اختـراع در كشـورهاي    ماه از تشكيل پرونده حق درخواس 6ثبت اختراعات است، تا مدت 
سـازد تـا قبـل از افشـاي اختـراع در       خارجي را ندارد. اين مدت، مأمور ثبت اختراعات را قادر مي

خارج از كشور، صحت دستور پنهانكاري را به دقت بررسي كند. نقض دستور پنهانكاري از طريـق  
قـدي و زنـدان را بـه    درخواست غيرمجاز براي ثبت اختراع در خارج، مجازاتهايي چـون جريمـه ن  

همراه خواهد داشت. البته اكثر دادخواهيهاي انجام شده تاكنون، در زمينه ادعاي خسارات زيانهـاي  
ناشي از يك دستور پنهانكاري و يا استفاده از يك اختراع به وسيله دولت بـوده اسـت و نـه نقـض     

 قانون پنهانكاري اختراعات.
مـورد در   290جديد مبني بر پنهـان كـردن اختـراع، از    رغم پايان جنگ سرد، تعداد دستورهاي  علي

 3600گونـه دسـتورهاي عملـي از     رسيده و كل تعداد ايـن  1991مورد در سال  774به  1979سال 
افزايش يافته است. قانون صادرات مصوب سـال   1991مورد در سال  5900به  1979مورد در سال 

ونيستي، در تاريخ تجاري اياالت متحده نقطـه  ،با رد عقيده پيشين جنگ اقتصادي با بلوك كم 1969
عطفي پديد آورد و قرار شد اين كنترلها در مورد كاالها و تكنولوژيهايي كه آزادانه از منابع خارجي 
قابل دسترسي بودند و تنهـا در نهايـت ارزش نظـامي داشـتند، لغـو شـوند. در ايـن قـانون بعـدها          

جمهـوري در   و حفـظ قابليـت انعطـاف رياسـت    تجديدنظر شد و هدف آن حفاظت از امنيت ملي 
اعمال كنترلهاي سياست خارجي و تشويق تجارت در بيشترين حد ممكن بـود. نگرانـي شـديد در    



مورد كسب برتريهاي نظامي و تاكتيكي بلوك كمونيستي از طريق دستيابي غيرمجاز بـه تكنولـوژي   
قانون، جهت پرداختن به اين تصور پيمانانش، موجب تغييرات جديدي در  مفيد اياالت متحده يا هم

شد. از جمله اين تغييرات، برقراري روشها و معيارهاي متفاوت براي اعمـال كنترلهـاي مربـوط بـه     
امنيت ملي و سياست خارجي بود. اين قانون عالوه بر اعطاي اختيـار بـه وزارت بازرگـاني جهـت     

قانون صادرات، به وزارت دفاع نيز  تعيين يك فهرست كنترل كاال از كاالها يا تكنولوژيهاي مشمول
اجازه داد تا فهرست تكنولوژيهاي مهم نظامي را گسترش دهد. اين فهرست بايد با فهرست كنتـرل  

شد. گرچه فهرست تكنولوژيهاي مهم نظامي گسترش يافت، ليكن  كاالي وزارت بازرگاني ادغام مي
امنيتي محرمانه باقي مانـد. در سـال    تنها، عنوانهاي مندرجات آن منتشر شد و فهرست كامل از نظر

اي تهيه شد؛ ادغام فهرست تكنولوژيهاي مهم نظامي با فهرسـت كنتـرل    فهرست غيرمحرمانه 1986
كاال فورا ميسر نگرديد و سرانجام هر دو، بدون آن كه ادغام شوند، به طور جداگانـه بـاقي ماندنـد.    

ابت، قانون صادرات را اصالح كرد و آن با تصويب كليات قانون تجارت و رق 1988كنگره در سال 
را به نحو چشمگيري تغيير داد. قانون ديگر كنترل صادرات، قانون كنترل صدور تسليحات است كه 

شود و ارسـال   المللي تسليحات، به وسيله وزارت خارجه اعمال مي از طريق مقررات داد و ستد بين
به هرطريقي به جز مسافرت فرد آگاه از اطالعات يا انتقال اطالعات فني به خارج از اياالت متحده، 

گيـرد.   فني به خارج از اياالت متحده و افشا يا انتقال اطالعات فني به يك فرد خارجي را در برمـي 
اين قانون، صدور كاالها، خدمات يا دانشـي را كـه اسـتفاده مسـتقيم و صـرفا نظـامي دارد، كنتـرل        

انه در قانون صـادرات كـه ظـاهرا بـراي انـواع بيشـتري از       كند. كنترلهاي مربوط به استفاده دوگ مي
رود، براي ارتباطات علمي سنتي بسيار پر دردسـرتر بـوده    اطالعات علمي و تكنولوژيكي به كار مي

 است.
در مورد انرژي اتمي قابل ذكر است كه پس از پايان جنـگ دوم جهـاني، كنتـرل تحقيـق و توسـعه      

گرفت به غيرنظاميـان سـپرده شـد، ولـي رعايـت       صورت ميانرژي اتمي كه به دست دولت فدرال 
شديد مقررات امنيتي و رازداري پروژه مانهاتان )كـه طـي آن ارتـش امريكـا بـه دسـتور روزولـت        

كـه  1954 مسؤوليت طراحي و توليد يك بمب اتمي را برعهده گرفت( همچنان ادامه يافت. در سال
اي تحقيـق انجـام دهنـد، از     دهاي نيـروي هسـته  به صنايع خصوصي اجازه داده شد تا درباره كاربر

كاســـته شـــد. بـــا وجـــود 1946 شـــدت كنترلهـــاي قـــانون انـــرژي اتمـــي مصـــوب ســـال
قانون،دولت فدرال در مورد اطالعـات محـدود شـده، اختيـارات انحصـاري       اين براساس هنوزهم اين

 دهد: مي فدرال دولت زيررابه
 طراحي، ساخت يا استفاده از تسليحات اتمي .۱
 اي مواد ويژه هستهتوليد  .۲



 استفاده از ماده مخصوص اتمي در توليد انرژي .۳
العاده سرّي است؛ يعني از لحظه به وجود آمدنش بدون توجه به ايـن   اطالعات در اين مقوله، فوق 

كه در كجا قرار گرفته است، از نظر رازداري تحت حفاظت رسـمي قـرار دارد و فقـط بـا تصـميم      
انه خارج شود. به اين ترتيب دولت فدرال با تحميل محـدوديتهاي  تواند از وضعيت محرم دولت مي

شـود بـه اطالعـات     پنهانكاري، بر ضد گروههاي خصوصي اعم از دانشمندان و غيره كـه ادعـا مـي   
اي در زمينه نحـوه كـاركرد يـك     اند، اقدام كرده است (براي مثال از چاپ مقاله محرمانه دست يافته

جلوگيري نمود). قانون انـرژي اتمـي شـامل مفـاد ديگـري       "يوپروگرس"بمب هيدروژني در مجله 
اي و مراقبـت از   درباره كنترل صادرات، حفاظت از اطالعات مربوط به ايمنـي نيروگاههـاي هسـته   

 باشد. اي نيز مي تأسيسات نيروگاهها و مواد هسته
ات علمـي محققـان   اي براي تأمين اعتبار تحقيقـ  در زمينه كنترل قراردادها، دولت فدرال منبع عمده 

دانشگاهي بوده و در دهه گذشته وزارت دفاع بخش اعظم اين اعتبارات را كنترل كرده است. گرچه 
اكثر دانشگاهها اساسا قادر و يا مايل به انجام دادن تحقيقات محرمانه نيستند، ليكن بسياري از آنهـا  

دهنـد كـه نتـايج حاصـل از      تمايل دارند تا به امضاكنندگان قراردادهـاي تحقيقـاتي فـدرال اجـازه    
 تحقيقات غيرمحرمانه تحت حمايت دولت را براي بررسي، قبل از انتشار عرضه بدارنـد. در سـال  

حراست "ابتكار ديگري در قراردادها صورت گرفت و دولت ريگان دستوركاري تحت عنوان 1983
 طور علني انتشار داد كه شامل موارد زير بود: به "از اطالعات امنيت ملي

يه كاركنان فعلي و آتي قوه مجريه كه مجازند به اطالعات محرمانه و حسـاس دسترسـي   كل .۱
اي مبني بر  داشته باشند، ملزم به امضاي يك توافقنامه رازداري هستند. اين توافقنامه داراي ماده

نويسهاي آمـاده انتشـار، بـه منظـور اطمينـان از حـذف        مرور قبل از انتشار متون دولتي و دست
 .باشد حساس و ساير اطالعات محرمانه مياطالعات 

كاركنان شاخه اجرايي در هر زمان مقتضي در جريان تحقيقات مربوط به افشـاي غيرمجـاز    .۲
سنج  جمله اطالعات حساس، الزم است مورد آزمايشهاي دستگاه دروغ اطالعات محرمانه و از

 .قرار گيرند
بي را جهـت كنتـرل تماسـهاي    ها و سـازمانها، سياسـتها و خـط مشـيهاي متناسـ      وزارتخانه .۳

نمايندگان وسايل ارتباط جمعي با كاركنان شاخه اجرايي تدوين و در پـيش گيرنـد تـا امكـان     
 .افشاي عمدي يا غيرعمدي اطالعات محرمانه را كاهش دهند

 
 د) كنترل ارتباطات علمي در محيط دانشگاهها 
كالجهـا و دانشـگاهها اساسـا     تا قبل از جنگ دوم جهاني، حمايت نظـامي از تحقيقـات علمـي در    

گـذاري دفتـر    گرفت. در طول جنـگ، دانشـمندان و مهندسـان دانشـگاهها بـا سـرمايه       صورت نمي



تحقيقات و توسعه علمي كه نهادي وابسته به رياست جمهوري بود، تحقيقـاتي را بـراي نيروهـاي    
فـدرال بـراي    گـذاري دولـت   مسلح انجام دادند. پس از جنگ پيشرفتهاي مهم وجديدي در سرمايه

گرفتن تحقيقات علمي صورت گرفت كه از آن جمله اعطـاي اعتبـار بـه اسـتادان دانشـگاهها       انجام
جهت اجراي تحقيقات بنيادي بود كه اين شيوه تـاكنون نيـز پابرجـا باقيمانـده اسـت. در حقيقـت       

يـل دهـه   دانشگاهها به سرعت به يك منبع ارزشمند و پرثمر تحقيقات بنيادي تبـديل شـدند. از اوا  
اي از تحقيق و توسعه فـدرال، تحـت نفـوذ وزارت دفـاع      بخش عمده 1960تا نيمه اول دهه  1950

قرار داشت. مخالفتهاي فزاينده دانشگاهها يا جنگ ويتنام همراه با حمايت فعالتر تحقيقاتي بنياد ملي 
كننده  تعيين علوم، توسعه ملي بهداشت و اداره ملي هوانوردي و فضانوردي، در نهايت كاهش نقش

از كـل اعتبـارات تحقيـق و توسـعه      8دانشگاهها فقـط %  1975وزارت دفاع را در پي آورد. تا سال 
كردند. در پايان دوره رياست جمهوري ريگان، تعهـدات تحقيـق و    فدرال را از پنتاگون دريافت مي

از كـل   70% توسعه دفاعي كه با اعتبارات وزارت دفاع و وزارت انرژي انجـام شـده بـود، بـيش از    
، دانشـجويان و  1960اعتبارات فدرال براي اين منظور را به خـود اختصـاص داد. در اواسـط دهـه     

ها در بسياري از دانشگاهها فعاالنه به اعتراض شديد بـر ضـد درگيـري امريكـا در جنـگ       دانشكده
 ويتنام پرداختند.

ر روبه فزونـي نهـاد. ايـن    نفرت و بيزاري نسبت به تشكيالت ارتش در كالجها و دانشگاههاي كشو
حالت با افزايش مخالفت با عمليات امريكا در جنوب شرق آسيا، اعتـراض بـه سـربازگيري، عـدم     

شـد و ايـن برداشـت كـه هرگونـه       رضايت از تحقيقات سري دانشگاهها كه براي پنتاگون انجام مي
غـايرت دارد،  حضور وزارت دفاع در دانشگاهها غالبـا بـا وظـايف و مسـؤوليتهاي يـك دانشـگاه م      

تر گرديد. اين جو فكري، رؤساي دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالي را برانگيخـت تـا        وخيم
اقدامات مختلفي را براي محدودسازي تحقيقات اعم از تحقيقـات محرمانـه يـا غيرمحرمانـه مـورد      

كه  حمايت وزارت دفاع در مراكز دانشگاهي به عمل آورند. بعضي از مراكز آموزشي تصميم گرفتند
شان، آنها  مطالعات محرمانه از نظر امنيتي را انجام ندهند و بعضي ديگر هم اعالم كردند كه اساسنامه

دارد. در بعضي مـوارد، بنيادهـايي در خـارج از     را از درگير شدن در هر نوع تحقيقات سرّي باز مي
ان دانشـگاه در  دانشگاهها تأسيس شده بودند تا بتواننـد بـدون نقـض مقـررات دانشـگاه، از اسـتاد      

اي نيـاز داشـتند،    فعاليتهاي تحقيق و توسعه مورد حمايت وزارت دفاع كه بعضا به نظام امنيتي ويژه
استفاده كنند. دانشمندان و مهندساني كه مشغول مطالعات مهم نظامي تحت حمايت فـدرال بودنـد،   

و  1979ن در سـال  به خوبي از ضرورتهاي حفاظتي كار خود آگاهي داشتند. با فروكش كردن بحـرا 
تيرگي روابط بين اياالت متحده و اتحاد جماهير شوروي، استادان دانشگاههاي امريكا متوجه شدند 

 بنـدي امنيتـي يـا محـدوديتهاي     نظر از طبقه هاي تحقيقات و دانش علمي صرف كه بعضي از زمينه



اولـين امـور    قراردادي وزارت دفاع، مشمول كنترلهـاي مربـوط بـه امنيـت ملـي هسـتند. از جملـه       
تأثير ايـن موضـوع قـرار گرفتنـد، عرضـه مقـاالت تحقيقـاتي در كنفرانسـهاي          دانشگاهي كه تحت

هـا و   تخصصي و سپس فعاليتهاي دانشگاهي بعضي از دانشجويان ميهمان خارجي و سرانجام برنامه
زيربـار   هاي تحصيلي موجود براي دانشجويان برخي از كشورها بود. اما بسياري از دانشگاهها دوره

چنين درخواستي نرفتند. رؤساي دانشگاههاي كرنل كاليفرنيا و استانفورد و انسـتيتوهاي تكنولـوژي   
هـاي   بـه وزارتخانـه   1981نامه مشـتركي كـه در اواخـر سـال      ماساچوست و كاليفرنيا، طي اعتراض

مينـه  بازرگاني، خارجه و دفاع فرستادند، خواستار روشن شدن بعضي محـدوديتهاي صـادراتي در ز  
فعاليتهاي آموزشي و تحقيقاتي دانشگاههاي امريكايي شدند. آنها در اين اعتراضيه نگرانيهاي عميـق  

المللـي معـامالت    خود را از تالشهاي اخيري كه سعي داشت دانشگاهها را مشـمول مقـررات بـين   
 تسليحاتي و قانون صادرات كند ابراز داشتند.
ربرد شديدتر كنترلهاي مربـوط بـه امنيـت ملـي را در     بعضي از گروههاي علمي و دانشگاهها كه كا

مورد ارتباطات علمي سنتي مشاهده و يا تجربه كـرده بودنـد، بـه منظـور اجتنـاب از مشـاجرات و       
اختالفات احتمالي با بنيادهاي فدرال كه اعمـال محـدوديتها بـه دستشـان بـود، مبـادرت بـه خـود         

از جامعه علمـي مقبوليـت يافـت. شـماري از      سانسوري كردند و چنين اقدامي ظاهرا در بخشهايي
دادند و در بعضي موارد تمام كنفرانسها فقط به شهروندان  انجمنها به محدود كردن جلسات ادامه مي

امريكايي اختصاص داشت. انگيزه براي محدوديتها، اغلب از مؤلفـان مقـاالت ناشـي شـده اسـت.      
ن كه آيا نتـايج ممكـن اسـت مشـمول كنتـرل      اندكي ترديد در فكر محقق يا مديريت او در مورد اي

رو  دولت شـود، اغلـب كـافي اسـت تـا از طـرح آن از يـك تريبـون آزاد جلـوگيري كنـد؛ از ايـن           
خودسانسوريهاي ناشي از ارعاب گذشته، آثار كنترلهـا را افـزايش داده اسـت. اعتراضـات اسـتادان      

بهانه حفظ امنيـت ملـي تـا دور     دانشگاهها در مورد اعمال كنترل بر ارتباطات علمي و تخصصي به
انجمـن علمـي و تخصصـي، طـي نامـه      12 رؤسـاي 1985 دوم دولت ريگان ادامه داشت. در سـال 

مشتركي به وزير دفاع نگرانيهاي خود را در زمينـه كنترلهـاي جديـدي كـه وزارت دفـاع در مـورد       
كنترلها موجب اخالل  گونه كرد، خاطرنشان سازند. به عقيده آنها اين اطالعات غيرمحرمانه اعمال مي

ريزي كنفرانسهاي فني و معرفـي دسـته جديـدي از جلسـات فنـي شـده كـه         در برگزاري و برنامه
محرمانه نيستند ولي دسترسي به آنها محدود است. همچنين اشاره كردند كـه ايـن كنترلهـا وظيفـه     

زيرنظر آنها برگزار  رو در مورد جلسات يا كنفرانسهايي كه دولت است و نه انجمنهاي آنها، و از اين
شود هيچ مسؤوليتي را نخواهند پذيرفت و آنها را محدود نخواهند سـاخت. هرچنـد ايـن نامـه،      مي

نارضايتي مهمترين انجمنهاي علمي و تخصصي امريكا را از ابتال به خودسانسوري و يا مراقبـت از  
كرد، ليكن از توجه  مي جلسات خود جهت ممانعت از ناديده گرفتن احتمالي قانون امنيت ملي بيان



اي كـه بـراي    شديد دولت در زمينه دستيابي به اطالعات فني و تكنولوژيكي حساس اما غيرمحرمانه
 ضربه زدن به امنيت ملي اياالت متحده مورد عالقه بيگانگان بود، به هيچ وجه كاسته نگرديد.

 
 ح) كنترل ارتباطات در بخش صنعت 
وژيكي به جز دانشگاهها و مؤسسات وابسته به آنها، حـداقل در  در امريكا تحقيقات علمي و تكنول 

 گيرد.  دو محدوده ديگر يعني اختراعات مستقل و صنعت نيز صورت مي
يـابي بـه    آل پرداختن به علم محض است كه مطالعات را در جهت دست سنت دانشگاه به طور ايده

كند. نتايج  تجاري آن هدايت مي تر ساختن ذخاير علمي بدون توجه به منافع كشفيات جديد و غني
تحقيقات نيز با كمترين تشريفات مربوط بـه حفاظـت از مالكيـت معنـوي منتشـر شـده اسـت، تـا         
خالقيت، ضرورت و اصالت آن را ثابت كند و به آن رسميت دهد. با وجود اين طي نيمه دوم قـرن  

جـام شـده و همچنـين    حاضر، به جز تحقيقات محض، تحقيقات ديگري نيز در محيط دانشگاهها ان
تحقيقات علمي و تكنولوژيكي به دست مخترعان مستقل امريكايي صورت گرفته اسـت. مخترعـان   

كه در قيد و بنـد مقـررات سـازماني     گشاي مسائل علمي بودند، بدون اين مستقل، دانشمندان مشكل
بردند  ي بهره ميكردند و از روشهاي متنوع باشند. آنها درباره موضوعات مورد عالقه خود تحقيق مي

تا بين انسان و محيط او سازگاري ايجاد كنند و امكان كنترل و تسلط بيشتر او را بر محيط اطرافش، 
كـم بـه    فراهم سازند. با پايان يافتن دشمنيها در اروپا پس از جنگ اول جهاني، مخترعان مستقل كم

عتي بودنـد، جـاي آنهـا را    فراموشي سپرده شدند و گروه ديگري از پژوهشگران كه دانشمندان صـن 
گرفتند و به طور وسيعي چهره جهان مادي را با تبديل مداوم اختراعات امريكايي از شكل انقالبـي  
به يك شكل تكاملي دگرگون ساختند. دانشمندان صنعتي نه تنها تكنولوژيها را براي توليد كاالهـا و  

توليد يعني ارسال كـاال بـه بـازار بـه     خدمات بهتر به كار گرفتند و توسعه دادند، بلكه جهت بهبود 
رو فرايند ساخت و سيستم توليـد نيـز    مقدار بيشتر و با قيمت كمتر نيز از آنها استفاده كردند؛ از اين

اهميتي ويژه يافت. ممكن است تصور شود كه صادركنندگان در جامعه تجاري، نسبت به حفاظـت  
تجاري آنها نيـز همسـويي داشـت، اعتـراض     از دانش فني بسيار مهم طراحي و ساخت كه با منافع 

اي در مـورد فهرسـت    گونـه مناقشـه   اند. همچنين ممكن است تصور شود كـه هـيچ   چنداني نداشته
تكنولوژيهاي مهمي كه براي كنترل كيفيت كاالهاي مورد اسـتفاده وزارت بازرگـاني جهـت تنظـيم     

مورد اعتراضاتي به عمل آمد. يكي آيد، وجود نداشته باشد، در حالي كه در هر دو  صادرات الزم مي
هيچ راهي وجود ندارد كه يك نهاد دولتـي بتوانـد بـه انـدازه     "گويد:  از دانشمندان در اين زمينه مي

كافي درباره پويايي دانش در تكنولوژيهاي به سرعت در حال تجاري شدن، كسـب اطـالع كنـد تـا     
محـدود گـردد، برگزينـد. نتيجـه،      بخشهاي اصلي و بسيار مهم دانش را كه ممكن است سودمندانه



كند، بدون آن كه ارزش  سيستمي است كه بر كارايي جريان اطالعات را در جامعه ما تهديد وارد مي
 "دفاعي چنداني براي ما داشته باشد.

نگراني دولت در مورد درز كردن اطالعات فني حساس به شكلهاي الكترونيكـي، در اواخـر اولـين    
ن آشكار گرديـد. دولـت ريگـان پيشـتر يـك سياسـت محدودسـازي        دوره رياست جمهوري ريگا

رياسـت جمهـوري،   145 پايگاههاي اطالعاتي را تنظيم كرده بود. در دستورالعمل امنيت ملي شماره
سياست ملي در مورد امنيت سيستمهاي ارتباطات راه دور و سيستمهاي اطالعـات خودكـار تعيـين    

داد تا استانداردهاي امنيتي كامپيوتر و ارتباطـات راه دور را   شده بود و به اداره امنيت ملي اختيار مي
توانسـتند از رسـيدن اطالعـات     مشخص سازد. اثر فوري دستورالعمل اين بود كه ادارات فدرال مي

گونـه   كه متعهد شوند كه اين حساس به دست فروشندگان اطالعات تجاري جلوگيري كنند، مگر آن
العاتي قابل دسترسي براي شهروندان امريكايي نگهـداري كننـد.   اطالعات را فقط در پايگاههاي اط

نظرها در زمينه افزايش كنترل ارتباطات علمي و انتقال  اي از اختالف ، تا اندازه1980 در اواسط دهه
تكنولوژي در زمينه امنيت ملي كاسته شد. كنترل صادرات، با محدود ساختن فروش و در نتيجه بـا  

و افزايش هزينه معامالت مجاز، پيامدهاي نـامطلوبي بـر صـنايع پيشـرفته     كاهش عايدات و اشتغال 
امريكا داشت. همچنين آثار بازدارنده كنترل صادرات بر جريان اطالعات، به مثابه يك هزينـه ويـژه   

كننده بـه همـان انـدازه كـه از تكنولـوژي محافظـت        مورد مالحظه قرار گرفت، زيرا اقدامات كنترل
كاهد و نيروهاي پديدآورنده نـوآوري را تضـعيف    سازد و از كاربرد آن مي ي ميكند، آن را منزو مي
كند؛ همچنين از پيشرفت علم و توسعه تكنولوژيهاي جديدي كه اهميت تجاري و نظامي دارند،  مي

كند و بهترين دانشمندان را از بسياري ميدانهاي عمل كه از نظر امنيت ملي بسيار مهم  جلوگيري مي
اند و با اصول بنيادي يك جامعه آزاد در تضاد است. طبق يك بررسـي انجـام شـده از    ر هستند، مي

 واحد صنعتي در زمينه صنايع هواپيماسازي، الكترونيك، ابزارسازي و ماشين ابزار، كه حـدود  170

) از كل فروش تكنولوژيهاي پيشرفته امريكا را به خود اختصـاص داده بودنـد،   28ميليارد دالر (36%
 ير به دست آمد:نتايج ز
 52از شركتهاي باتجربه به علت اعمال كنترل بر صادرات، فروش خود را از دست دادند %. 
 26   كه داراي مشترياني در جهان آزاد بودند به علت كنترل صادرات، از معـامالت تجـاري %

 .خودداري كردند
 38ديگري كه آنهـا   % از مشتريان موجود ترجيح دادند كه براي تأمين نيازهاي خود، به منابع

 .سازد، روي آورند را با كنترلهاي صادرات امريكا درگير نمي
 بر ارقام مذكور افزوده شود50% ظرف دوسال بعدي، رفت كه انتظار مي. 



بايد گفت كه اياالت متحده در دوران پس از جنگ سرد با چالشهاي مهم اقتصادي و تكنولوژيكي  
 :زير روبرو بوده است

 : صاد جهانيتغيير ساختار اقت 
پيشرفتهاي انقالبي در تكنولوژيهاي اطالعات و ارتباطات، شركتهاي چندمليتي را قادر ساخته است  

گيري بـراي انتخـاب محـل     پذيري زياد در تصميم تا در مورد عمليات در بازارهاي جهاني، انعطاف
هـاي   زمينـه استقرار تأسيسات تحقيق و توسعه و ساخت، كاهش ظرفيت اياالت متحـده در بعضـي   

 گونه شركتها و تكنولوژيهاي آنها اقدام كنند. كليدي تكنولوژي و محو هويتهاي ملي اين
 : گسترش پرشتاب تكنولوژي جهاني 
يابند و تأسيسات  المللي جديد دست مي طور كه شركتهاي چندمليتي، همواره به بازارهاي بين همان 

كننـد.   رش پرشـتاب تكنولـوژي كمـك مـي    سازند، به گست خود را در كشورهاي مختلف مستقر مي
همين عمل از طريق توسعه تكنولوژي و ظرفيت توليد روبه رشد بسياري از كشـورهاي پراكنـده از   

 .شود نظر جغرافيايي نيز انجام مي
 : برتري روبه زوال اياالت متحده 
نزولـي  برتري تكنولوژيكي و ساختاري امريكا، اخيرا سيري قهقرايـي داشـته اسـت و ايـن رونـد       

همچنان ادامه دارد. با گذشت زمان، بخشهاي زيربنايي تحقيق و توسعه و توليد اين كشور به تزريق 
 هاي جديد نياز پيدا كرده است. اي سرمايه ميزان قابل مالحظه

 : رقابت فزاينده كشورهاي آسياي شرقي 
بي و تـايوان موجـب   كنگ، سنگاپور، كره جنو دانش فزاينده تكنولوژيكي و توليدي در ژاپن، هنگ 

هاديها و لوازم برقي مصرفي در  اي از بازار فوالد، اتومبيل، نيمه تسلط اين كشورها بر بخشهاي عمده
اياالت متحده شده است. باال رفتن سريع ژاپن به جايگاه يك ابرقدرت اقتصادي به كمك يك نظام 

مـدت از رشـد بلندمـدت    مالياتي و كنترل واردات صورت گرفته است كه بـه جـاي منـافع كوتـاه     
 كند. حمايت مي



 تغيير در توزيع قدرتهاي اقتصادي و مالي جهان : 
بدهكارترين كشـور جهـان بـود، همچنـان گرفتـار كسـري تـراز         1986اياالت متحده كه در سال  

پرداختهاي خود با چندين شريك عمده تجاري از جملـه ژاپـن، كـره جنـوبي و تـايوان اسـت. بـه        
بانك  10بانك از  7شود كه اكنون  و مالي روبه رشد ژاپن از آنجا آشكار مي عكس، قدرت اقتصادي

 .بزرگ جهان ژاپني هستند
 : تضعيف بنيان صنايع دفاعي امريكا 
شمار زيادي از شركتهاي كوچك و متوسط امريكـايي بـا توجـه بـه عـواملي ماننـد سـود انـدك،          

فرساي دولت، بخـش فروشـهاي دفـاعي را     نانگيزگي در نظام تداركات فدرال و ساير قوانين توا بي
كنند. وابستگي پنتاگون به منابع خارجي براي كاالها و تكنولوژيها، با آثار مختلف امنيت ملي  رها مي

از جمله ضعفهاي مربوط به عرضه و كمك به تضعيف قابليتهاي تحقيق و توسـعه و توليـد ايـاالت    
 متحده همراه بوده است.

 : ر افزايش توان اقتصاديافزايش صادرات به منظو 
كننده جهان است و به زودي مانند رقباي عمده خـود بـه    اياالت متحده همچنان بزرگترين تجارت 

 .صادرات وابسته خواهد شد
ديدگاههاي جامعه علمي امريكا در مخالفت با افزايش كنترلهاي مربوط بـه امنيـت ملـي در زمينـه      

ملي به مفهوم واقعي آن نبايد به تنهايي به وسيله قابليـت   ارتباطات علمي حاكي از آن بود كه امنيت
طور عميقي درك شود. امنيت ملي بـا پيشـرفت    گر تعيين گردد، بلكه بايد به نظامي كشورهاي ستيزه

يابد و نه با پنهان ساختن آن. امنيت ملي ناشي از توزيع گسـترده دانـش علمـي و     در علم تحقق مي
عه چنين دانشي از طريق انتقاد و اصالح و بهبود و يا بـراي كسـب   تكنولوژيكي، چه به منظور توس

باشـد. كنتـرل قـانوني     درآمد اقتصادي از طريق فروش آن در بازارهاي داخل و خارج از كشور مـي 
صادرات از نظر امنيت ملي، فقط يكي از انواع مجوزهاست كه از ديرباز براي جلوگيري از جريـان  

ترين آنهـا بـه زمـان جنـگ اول      كه منشأ قديمي اند. در حالي ار رفتهدانش علمي و تكنولوژيكي به ك
گردد، افزايش مداوم آنها مرهون رواج جنگ سرد بود؛ اما اكنون كـه آن عصـر سـپري     جهاني بازمي

گونـه   آيد كـه ايـن   المللي پديدآورنده آنها تغييريافته است، اين پرسش به ميان مي شده و شرايط بين
 ن جهاني از چه اهميتي برخوردارند؟كنترلها در نظام نوي

 و) وضعيت پس از جنگ سرد
در واپسين فصل كتاب، پس از بررسي وضعيت ايجادشده در نتيجه پايان جنگ سـرد و فروپاشـي    

اتحاد جماهير شوروي، واكنش امريكا در مقابل اين تغييرات و تهديدهاي جديد و نيـز سياسـتهاي   
 گردد. وضعيت در پيش گرفته است، بررسي مي جديدي كه امريكا در رويارويي با اين



با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و منتفي شدن تهديد نظامي آن، ديگر دليلي نداشت كه ايـاالت   
اش قـرار   متحده در حمايت از اقتصاد نيرومند ژاپن، منافع راهبردي خود را مقدم بر منـافع تجـاري  

زرگاني ژاپن به ايجاد يك احساس ناامني كمـك  دهد. چنين وضعيت تجاري با توجه به موقعيت با
، نارضايتي كنگره از عدم دسترسي به اطالعات علمي و فني ترجمه شده ژاپنـي  1986كرد. در سال 

منجر به برپايي برنامه متون فني ژاپني در وزارت بازرگاني گرديد. همچنـين نگرانـي و ناخشـنودي    
كشورهاي حوزه اقيانوس آرام در قانون بازرگاني  كنگره از شيوه عمل بعضي از صنايع ژاپن و ساير

اي كلـي، خـاص يـك     منعكس شد. اين قانون بيشتر بـا برخـورداري از جنبـه    1988و رقابت سال 
هـاي سياسـتگذاري    كشور، صنعت يا شركت نبود و به جاي تحول در سياسـت بازرگـاني و شـيوه   

بعدي اين قانون و يا فشار براي حـل  موجود، تمايل به اصالح و بهبود آنها داشت. اما سياست تك 
نگري به ويژه از طريق  جانبه امريكا و سرپيچي از چندجانبه و فصل اختالفات از طريق اقدامات يك

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ژاپنيها را نگران سـاخت و اقـداماتي تجـاري را برانگيخـت كـه      
شد بلكه براي امنيت ملي آن نيـز تهديـدآميز   بسياري از آنها نه تنها موجب خشم و ناراحتي امريكا 

اياالت متحده و ژاپن در پيش گرفتند ناشي  1993تلقي گرديد. مواضع تجاري جديدي كه در سال 
نظرهاي شديد بين دو كشور بود. در اين ميان همزمـان بـا تغييـرات اساسـي در اوضـاع       از اختالف

گيري تعريـف امنيـت    دشمني ديرين كه در شكل المللي، مفهوم امنيت ملي نيز درحال تغيير بود. بين
شـدند. در   گشت وليكن تهديدات جديدي به جاي آن پديدار مي ملي نقش مهمي داشت ناپديد مي

كار خود  نفري بازرگاني و صنعتي اياالت متحده، همكاران محافظه 1500،رئيس شوراي  1991سال 
اد رهاساخته و از يـك سياسـت اقتصـادي    را برانگيخت تا اعتقاد سنتي خود را نسبت به تجارت آز

خارجي پشتيباني كنند كه منافع امريكا را در مورد ابرقدرتهاي جديد اقتصادي و طالبـان قـدرت در   
تواند دسترسي به دانش علمي و تكنولوژيكي اياالت متحده  اولويت قرار دهد. چنين سياستي نيز مي

 را به داليل امنيت ملي محدود سازد.
د جماهير شوروي موجب شد تا بسياري از دانشمندان آن كشور راه درآمد و معيشت فروپاشي اتحا

توانست موجب تعارضـات   خود را از دست بدهند. مهاجرت اين دانشمندان به كشورهاي ديگر مي
جديدي نسـبت بـه امنيـت ملـي امريكـا گـردد. دانشـمندان مهـاجر شـوروي، گذشـته از توسـعه            

ي و بيولوژيكي، ممكن بود در تبـديل تكنولوژيهـاي دومنظـوره بـه     اي، شيمياي افزارهاي هسته جنگ
آور براي امنيت ملي امريكا كمك كنند. پنتاگون با در نظر گرفتن چنين روندي، نسـبت   مقاصد زيان

به حفاظت از بخشي از دانش علمي و تكنولوژيكي امريكا كه داراي كاربرد بالقوه نظامي بودنـد (از  
بخشـي بـر    كـه اثـر بـالقوه زيـان     ربرد دوگانه نظامي و غيرنظامي) و يا ايـن جمله تكنولوژيهاي با كا

تكنولوژيهاي ضروري مورد استفاده آن داشتند، حساسيت بيشتري از خـود نشـان داد. ايـن راهبـرد     



ظاهرا با طرحهاي پنتاگون براي حفظ برتري نظامي امريكـا در جهـان و ممانعـت از پيـدايش يـك      
ان نيز سازگار بود. در رويارويي با تهديدات جديد، با توسل به كليـات  ابرقدرت در هر نقطه از جه

قانون امنيت ملي كه از آن براي محدود كردن ارتباطـات علمـي و تكنولـوژيكي سـنتي در گذشـته      
اي به آن داده شد. سياسـت ديگـر، اصـالح قـانون صـادرات در مـورد        گرديد، جان تازه استفاده مي

هاي فرهنگستان ملي علوم بود كه محدوديت دسترسي به  ، طبق توصيهارتباطات علمي و امنيت ملي
 كرد: تحقيقات دانشگاهي اعم از پايه و كاربردي را در موارد زير توصيه مي

 باشند و فاصله زماني بين علم پايه تا مرحلـه   تكنولوژيهايي كه به سرعت در حال توسعه مي
 .كاربرد در آنها كوتاه است

 انـد و فراينـد يـا     داراي كاربرد دوگانه صا كاربردهاي نظامي دارند ياتكنولوژيهايي كه مشخ
 .گيرند فنون مربوط به توليد را دربرمي

 مـدت برتـري نظـامي     جو، در كوتـاه  تكنولوژيهايي كه در صورت انتقال به يك قدرت ستيزه
 .اي به آن بدهند قابل مالحظه

 شور، كه سيستمهاي كنترلي يكسـان  تكنولوژيهايي كه اياالت متحده و يا ديگر دوستان آن ك
 .با امريكا دارند، تنها منبع اطالعات درباره آن هستند

شيوه ديگر، جلوگيري از سوءاستفاده از كنترلهاي قانوني ارتباطات علمـي سـنتي در زمينـه امنيـت      
علمـي  گونه كنترلها در زماني غير از جنگ رسمي نيز بتواند در مورد ارتباطات  كه اين ملي بود و اين

 سنتي اعمال شود.
يافت  به خارج از جامعه علمي نيز بسط مي "تجارت آزاد عقايد"يك شيوه مطمئن ديگر موسوم به 

جمهور را در تنظيم تبادل اطالعات در مسافرت به خارج از كشور يا مسافرت از  تا اختيارات رئيس
مليتهاي خارجي به وسـيله   خارج به داخل و نيز مبادالت آموزشي و فرهنگي با كشورهاي بيگانه و

توان قانون قدرتهاي بزرگ  تمامي شهروندان امريكايي، محدود سازد. از جمله قوانين مؤثر ديگر مي
را نام  1961المللي، قانون صادرات، قانون تجارت با دشمن و قانون كمكهاي خارجي  اقتصادي بين

ژيكي و برقـراري حمايتهـاي   برد. تقويت حمايتهاي تجاري موجود از اطالعـات علمـي و تكنولـو   
گذاران خارجي) را نيز نبايد از نظر دور داشت. با اصـالح و   جديد در اين زمينه (مثال كنترل سرمايه

بهبود حمايتهاي تجاري، نقش بخشهاي بازرگاني و صنعتي امريكا در ايجاد مانع بر سـر راه كسـب   
 1علم و تكنولوژي توسط بيگانگان افزايش يافت. 


