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 :اـهابخانهـاست و کتـسی شـش و واکنـکن

  سپتامبر 11ها بعد از وضعیت کتابخانه

 
  آنتونی رز :نوشته

  نادیا کایدی 

   فاطمه پازوکی: ترجمه

  العابدینیزیندکتر محسن حاجی
 

 چکیده

از جمله نهاد کتابخانه  های جامعه،این وقایع تقریبا تمامی بخش. آمیز بوداز جهات مختلفی فاجعه  00 سپتامبر   وقایع 

این تاریخ به عنوان یک کاتالیزور در جامعه کتابخانه عمل کرد و به دنبال  .تحت تاثیر قرار دادندبه طرق گوناگون را 

ای تمامی ارزشها و اصول اخالقی سنتی کتابخانه به چالش سپتامبر، به گونه   فضای سیاسی و قوانین ناشی شده از وقایع 

سپتامبر را در کشورهای ایاالت متحده و کانادا بررسی نموده و    مقاله فضای قانونگذاری بعد از این . کشیده شد

نشان از  هایافته. کندای این دو کشور را مرور میهای صورت گرفته در مقابل این قوانین در بین جامعه کتابخانهواکنش

نتایج به دست آمده برای طرح موضوع و . دو کشور داردای این ای در بین جوامع کتابخانه های در هم آمیختهواکنش

 .اندسپتامبر مورد استفاده قرار گرفته   ها در فضای بعد از تر کتابخانههای گستردهبحث کردن در مورد نقش و مسئولیت

 

 مقدمه

محیطی که در آن سیاسی در خالء حضور ندارند، بلکه تا حدودی تحت تاثیر -ها به عنوان نهادهای اجتماعیکتابخانه

دهد و هم بر ها را تحت تاثیر قرار میمحیط فرهنگی و اجتماعی، هم عملکرد داخلی کتابخانه. کنند، هستندعمل می

و فضای بعد از آن   00 سپتامبر    وقایع (.  99 ،  میکسا)گذارد تر پیرامونشان تاثیر میارتباط آنها با جامعه گسترده

ها را تحت تاثیر مطمئنا مورد استناد چنین متونی هستند که عملکرد و ادراک کتابخانه (به خصوص در ایاالت متحده)

 . دهدقرار می

این وقایع تقریبا تمامی وجوه جامعه، از جمله نهاد کتابخانه را  .بار بودسپتامبر از بسیاری جهات مصیبت   وقایع بعد از 

ها مسائل پر اهمیتی را در خصوص دسترسی، حریم شخصی و قابل خانهسپتامبر، برای انواع کتاب  . تحت تاثیر قرار دادند

.  اتی پدید آوردتری برای متخصصان اطالعهای مشتریان، آزادی اطالعات و مسائل اخالقی گستردهاعتماد بودن پیشینه

ای که ط برجستهدر درون اجتماع کتابخانه، از بسیاری جهات به عنوان یک کاتالیزور عمل کرد و نقا  00 سپتامبر   
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زشیابی مجدد کنند و به بازنگری نقش ها مجبورند که اخالقیات، ارزشها و اصول خود را ار کتابخانه اطالعات جدید،

-ها از پنداشتیک نماد بود زیرا  باعث شد کتابخانه طور خاص برای کتابداران سپتامبر به   . در جامعه بپردازند خویش

طرف در امور ضرر و بیبرداشت سنتی از کتابخانه به عنوان نهادی امن، بی. طرفی معمول خود خارج شوندها یا بی

سیاری از اشخاص و های امنیت ملی جدید، وضعیت را برای بفضای سرشار از سوءظن و سیاست. تغییر کرد سیاسی

 . ها تغییر داده استنهادها از جمله کتابخانه

ساختار این مقاله بر اساس دو خط . کندها را بررسی میسپتامبر بر کتابخانه   های بعد از این مقاله تاثیر قانونگذاری

به ( شودا را شامل میهکه در اینجا همه انواع کتابخانه)ای های جامعه کتابخانهالعملعکس(  : شکل گرفته است

ای نقش های جامعه کتابخانهاینکه چگونه کنش(  سپتامبر، با تاکید بر ایاالت متحده و کانادا؛ و    قانونگذاری بعد از 

 دهد؟سپتامبر شکل می   در حال تغییر کتابخانه را در جامعه بعد از 

 

 روش

های شود و با بررسی واکنشر ایاالت متحده و کانادا آغاز میسپتامبر د  اریِ بعد از گذاندازی از قانونپژوهش با چشم

(. المللی داردای به صحنه بینو هرگاه که مناسب است اشاره)یابد ای در این دو کشور ادامه میهای کتابخانهسازمان

رگونه اظهار نظری های اصلی کتابداری در ایاالت متحده و کانادا برای ههای سازمانسایتبرای انجام چنین کاری، وب

سپتامبر، مورد جستجو قرار   دهنده پس از در خصوص وضعیت، سیاستها یا دیگر اسناد درباره فضای اطالعاتی و نظم

به بعد   00 از سال   و انجمن کتابداران کانادا  های انجمن کتابداران آمریکاهمچنین مجموعه مقاالت همایش. گرفتند

 .ها مشخص شودسپتامبر در این نشست  عیت اطالعات بعد از فتند تا وضمورد جستجو قرار گر

 

 بحرانها در دوره کتابخانه

هایی اند به چالشها در طول تاریخ معموال مجبور بودهکتابخانه. جدیدی نیست موضوعها تهدید حقوق سنتی کتابخانه

تحده، انجمن کتابداری آمریکا، بیانیه در ایاالت م. که بر اثر رخدادهای سیاسی و اجتماعی پیش آمده است بپردازند

برنامه تفتیش کتابخانه اداره . ارائه کرد  کارتیهای غلط دوره مک(سوء استفاده)را در واکنش به سنت  مطالعهآزادی 

. ها در زمان بحران استدر طول جنگ سرد، نمونه دیگری از اعمال فشار بر کتابخانه  .(آی.بی.اِف)پلیس فدرال آمریکا 

از   (بریتیش کلمبیا)، شهردار ویکتوریا   9 در سال . انادا نیز مانند آمریکا، جنگ سرد اثرات خود را داشتدر ک. است

شد با حزب کمونیست مرتبط شد طرفدار کمونیسم هستند و کتابدارانی که تصور میهایی که  تصور میاز انهدام کتاب

، رئیس بخش کتابخانه سیار کتابخانه عمومی  ارشالیکی از قربانیان چنین اقدامی، جان م. کردباشند، حمایت می

گناهی، هیات امنای کتابخانه این کتابدار را های او برای اثبات بیعلیرغم همه تالش. در آن زمان بود  ویکتوریا گریتر

جایگاه دادن نمایی و از دستاین انفصال از خدمت باعث انگشت. به جرم طرفداری از کمونیسم از کتابخانه اخراج کرد

و استاد   اجتماعی مارشال شد و همین باعث شد که او ادامه دهد و نماینده کمیته آزادی بیان انجمن کتابداری کانادا
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چند دهه بعد، کتابخانه عمومی ویکتوریا گریتر به خاطر تصمیمی که . دوش  کمکی دانشکده کتابداری دانشگاه تورنتو

 .از او عذرخواهی رسمی به عمل آورد ای او شد،باعث تغییر زندگی شخصی و حرفه

که برای قواعد سنتیِ مورد احترام  نددهان، قوانینی را به تصویب رسانهای سراسر جسپتامبر، حکومت  پس از حمالت 

های کنندگان چالشهای مراجعهحرفه کتابداری، نظیر دسترسی به اطالعات، حریم خصوصی و محرمانگی پیشینه

گیری سپتامبر وجود نداشته یا در حال شکل   به معنای این نیست که چنین قوانینی قبل از  این. وجود آوردجدیدی ب

را  "همه چیز تغییر کرده است"ای این تصور که سپتامبر، به طور گسترده  ای وقایع در واقع، پوشش رسانه .نبوده است

هایی چون نظارت و افزایش هجوم شیوههای مدنی که در حقیقت تداوم کاهش تدریجی آزادیترویج کرد، در حالی

، با تمامی آنچه قبل از این در  00 سپتامبر    وقایع . مدت طوالنی قبل از آن روز آغاز شده بود سفت و سخت

های مدنی منحصر به فرد های دولت و آزادیآمریکای شمالی اتفاق افتاده بود، تفاوت داشت، اما اثرات آن بر واکنش

دوستی آمریکا در ایاالت متحده و پیشنهاد دسترسی ادهای جدیدی که بر اثر قوانینی نظیر سند میهنروید  پَرنتی. بود

 ...کندتوصیف می "سقوط بلند و آرام در قفسی نرم"قانونی در کانادا، رخ داده را 

 

 سپتامبر 11قانون بعد از واقعه 

ت متحده امریکا و در دیگر نقاط دنیا از جمله کانادا، قانونی مرتبط در ایاال  سپتامبر به بعد،  از زمان وقوع حادثه 

 . اتحادیه اروپا، انگلستان، چین، روسیه و بسیاری از کشورهای آفریقایی وضع گردید

های معمولترین زمینه. بلکه در کل به جامعه نیز مربوط می گردد  تنها مربوط به کتابخانه می شود،نه  نتایج چنین قانونی،

است و اساسا مسائلی مثل مرتبط های کتابخانه سنتی آمده به ارزش پدیدتیجه چنین قانون جدیدی نگرانی که در ن

بررسی مختصر قانون اصلی که در  .گیرد نقض حریم شخصی و آزادی تفکر را در بر می  دسترسی آزاد به اطالعات،

( لزوماتی)است که چنین قانونی ضروریاتی همچنین گویای این امر ( و یا پیشنهاد گردیده)امریکا و کانادا وضع گردیده 

 .را برای کتابخانه در نظر گرفته است

 

 در ایاالت متحده  جدید نیانوق

امری کامال مشهود بود و این امر در   سپتامبر این که واکنش امریکا بعدی وسیع خواهد داشت،  بعد از حمالت 

( تغییر در روند تمرکز و گسترش حیطه قدرت  ولیتهای جدید،مسئ  مثال،)برگیرنده ساختارسازی مجدد سازمانی و اداری  

 .و نیز چارچوب قانونی جدیدی بود

"ملیسازمان امنیت "  معیارهای امنیتی جدید دولت امریکا، نمادمشخص ترین 
است که بر اساس قانون ایجاد امنیت    

 ....( مدبصورت یک قانون در آ  00 نوامبر سال    و در . )تشکیل گردید کشوربرای 

مبرا می شده گویی بر حسب قانون آزادی اطالعات در خصوص اطالعات جمع آوری پاسخاین قانون، سازمان را از 

اگرچه  . بنابر این هرگونه دسترسی به اطالعات جمع آوری شده و جوابگویی در این رابطه را محدود می نماید. کند

های سپتامبر بوجود آمد، بسیاری از سازمانها و نمایندگی   دثه ، سازمان جدیدی بود که بعد از حاملیسازمان امنیت 

دو مورد مهم از قوانین . تحت تاثیر این امر قرار گرفتندموجود نیز بخاطر نگرانی فزاینده دولت در خصوص امنیت ملی  

و سیستم پیش (  00  اکتبر   مصوب )سند وطن پرستی امریکا : سپتامبر عبارتند از  وضع شده در امریکا بعد از واقعه 
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سند  .که توسط سازمان امنیت حمل و نقل پیشنهاد گردیده است.(  است  ILو  I که در دو نوع )دید  رایانه ای مسافران 

هفته بعد از  به این خاطر که دقیقا   تا اندازه ای که،  وطن پرستی امریکا شناخته شده ترین قانون ضد تروریسم می باشد،

 .سپتامبر توسط کنگره امریکا تقریبا بدون هیچگونه جدل و یا بررسی دولتی به تصویب رسید   حمالت تروریستی 

قوانینی را در خود لحاظ دارد که ( شود نیز نامیده می IIپرست  که به عنوان وطن)قانون ارتقا یا تقویت امنیت داخلی 

 .فراهم می آورد آوری اطالعات را به صورت دایم امکان بررسی و جمع

دید  ، سیستم پیشاستسپتامبر    و بخش دیگری از قانون که نشات گرفته از واقعه  امریکا پرستی وه بر قانون وطنعال

هدف از . سازمان امنیت حمل و نقل عرضه شده است در وای ساختاری است  برنامه که (II)ای مسافران شماره دو  رایانه

بینی و ارزیابی مسافرینی است که ممکن است خطری را برای سیستم حمل و نقل هوایی ایجاد  پیش (II)این سیسم 

 .نمایند

باشد  سپتامبر می   قانون یک مورد برنامه ضدتروریستی دیگر در امریکا که مربوط به دوره بعد از  دعالوه بر این دو مور

رییس آژانس پروژهشهای تحقیقی پیشرفته   ین دکسترجان پوئ. (TIA)برنامه آگاهی اطالعاتی کلی قابل ذکر است  و

های  دهد تا بتواند به پرونده این برنامه به دولت امکان می. نظارت داشته است TIAبر اجرای برنامه  (Darpa)  دفاعی

نه و اهای اطالعاتی تجاری و دولتی و نیز اطالعات محرم شخصی شهروندان براساس اطالعات موجود در پایگاه

را  TIA ،کنگره ،گرچها. دکنیابی پیدا  دست( های امنیتی و تایید اعتباری برای صحت هویت یک فرد روش)یک بیومتر

به علت آن که مشکالت زیادی را ممکن است در مورد ورود به حریم شخصی و امکان اشتباه در شناخت افراد فراهم 

 .آورد عودت داد

 

 هاي جامعه کتابخانه العمل عکس

های  ای در مورد حریم خصوصی و نگرانی الذکر دارای معنای گسترده دی و وضع شده قانون فوقهای پیشنها بخش

دسترسی آسان به  به نسبت. باشد ها می مرتبط با دستیابی به اطالعات در کل و به صورت ضمنی در خصوص کتابخانه

یابی به  یگر محدود کردن دستباشد و از طرف د اطالعات و سوابق کتابخانه و آن چه که مربوط به اعضای آن می

ت دها و اهداف سنتی و بلندم درست در جهت مخالف ارزش( شود حاضر اجرا میکه در حال )اطالعات دولتی 

که بین  آن اعتماد الزم و پایداری امر موجب شد تااین . ک سازمان اطالعاتی قرار گرفتیدر جایگاه  ، این نهادکتابخانه

بررسی بعضی از  .گیردمورد تهدید قرار وجود دارد ها  ده کنندگان از خدمات کتابخانهها و استفا مسئولین کتابخانه

سپتامبر نشانگر بعد درگیری    المللی به قانون بعد از  امریکایی، کانادایی و بین  های کتابخانه های سازمان العملعکس

ها در دهد که آن نشان می داریی اصلی کتابها انجمن  العمل بررسی عکس ،مریکادر آ .باشد آنها با چنین معضالتی می

سپتامبر ظهور کرده    حوادث خصوص عدم موافقت و نگرانی خود که نسبت به معیارهای محدود کننده که بعد از 

های  رزشدو سند معتبر دارد که به صورت وسیعی ا (ALA)  امریکا داریانجمن کتاب. اند بودند سکوت اختیار نکرده

انجمن  اخالقیضوابط تعیین . ه به مسایلی مثل حریم خصوصی و دسترسی به اطالعات بیان داشتندسازمان را با توج

های کتابخانه سنتی را دارند و حتی قبل  قانون حقوق کتابخانه هر دو سعی در ارتقای ارزش تصویبمریکا و داری آکتاب

مبر و قانون سپتا   کا با توجه به حادثه یامر یکتابدارگرچه موقعیت انجمن . اند وجود داشتهنیز مبر سپتا   از حادثه 

شود  می ای مثل آن چه که در مسایل و امور حمایتی آن یافت های ویژه ها و نگرانی ها، سیاست متعاقب آن توسط بیانیه

                                                 
1 John Poindexter 
2
 Defence Advanced Research Projects Agency  

3
 American Library Association  



 5 

و های مدنی، آزادی اندیشه، احترام به حریم خصوصی  لی مثل آزادیئکه در ارتباط با مسا شود کامالً نشان داده می

هایی را برای دخیل  ای نیز تالشهای کتابخانه عالوه بر جامعه کتابخانه امریکا، دیگر سازمان .باشند می اطالعات دولتی

مبر ایجاد شده سپتا   ای در محیطی که بعد از وقایع  های حرفه کردن اعضایشان در موضوع جدل در خصوص نگرانی

توان در تعدادی از  را می (ARL)  های تحقیقاتی نجمن کتابخانهعالقه سیاسی و دخیل شدن ا. اند است معمول داشته

 .های تابعه آنها مشاهده کرد ها و بخش بیانیه

نیز در این راستا فعال و سخنگو بوده است، مخصوصاً از طریق بخش  (AALL)  های حقوقی امریکا انجمن کتابخانه

نماید و نظرات انجمن  اری، قضایی و قانونی را پایش میگذ های قانون خود، دفتر امور واشینگتن که فعالیت "نظارتی"

(AALL) که مورد تایید هیئت اجرایی انجمن  هایش را برحسب سیاست روابط دولتی و قطعنامه(AALL)  یا اعضا

 تخصصیهای  هنانجمن کتابخا ،در نهایت .نماید قرار گرفته است منعکس می
 (SLA)  نیز در این حیطه سیاسی و قانونی

   بیانیه این انجمن مسایل مختلفی را در مورد قانون وضع شده بعد از . قوی برای خود ایجاد کرده است حضوری

های تند و قوی که در  و واکنش واضعو م ها برعکس بیانیه .دهد های اطالعاتی مورد خطاب قرار می سپتامبر به شکل بیانیه

سپتامبر که به    ص وقایع تری در خصو و فکری آرامکانادا موضع سیاسی داری مریکا صورت پذیرفت انجمن کتاب

  و اطالع رسانی داریها و موسسات کتاب لمللی انجمنا فدراسیون بین ...گشت اتخاذ کرد ای مربوط می های کتابخانهتفعالی

(IFLA) سپتامبر به صورت فعالی دخیل بوده است، و روی موردهای   ای بعد از حوادث  در خصوص مسایل کتابخانه 

،  کنفرانس تعدادی گزارش (IFLA)این فدراسیون  .پرستی اظهارنظرهایی را بیان داشته است مثل قانون وطن یقانون

یابی به اطالعات و آزادی  گیری و ابزارهایی را که در مورد موضوعاتی مثل حریم خصوصی، دست های موضع بیانیه

  .کردباشد صادر  تفکر می

 

 ها تحلیل واکنش

از آن  حاصلسپتامبر و جو    در سراسر دنیا نسبت به وقایع  های کتابداریاز جانب انجمن( لب محدوداغ)های  واکنش

هایی که این امر در مورد وجود آنها و عملکرد روز به روز آنها ایجاد کرده است هر دو هم گویا و هم مهم  و چالش

سپتامبر وضع شد    جمی که بعد از حوادث و تهاامریکا نسبت به قانون محدود کننده  های کتابخانه  واکنش .هستند

به منظور آن که کتابخانه . اند این مسایل اتخاذ کردهبا ها برای مقابله  نشانگر جایگاه فعال و گویایی است که آن سازمان

هایی  گاهیچنین درگیری و نیز آامعه اطالعاتی ادامه حیات بدهند واقعی در جایگاه مهم و نیز ارتقا یافته خود در جهای 

 ...باشد الزم می

سپتامبر در ایاالت متحده امریکا، کانادا و در سطح    های جامعه کتابخانه به قوانین و ابداعات بعد از  بررسی واکنش

آیا : نماید یک سئوال را مطرح می( IFLAهای کتابخانه  المللی جوامع و سازمان برحس نظر فدراسیون بین)جهانی 

تواند به صورت نسبی جواب  ؟ این سئوال در این برهه زمانی فقط میباشندستند تا بتوانند اثرگذار ها آنقدر قوی ه واکنش

آید  می است که به نظر فرآیند جاریاین امر یک  و ها یا پیشنهادات جدید همیشه امکان عرضه دارند داده شود، طرح

ماند این است که آیا کتابخانه  بحث گردید باقی میچه که چه که برای بررسی با توجه به آنآن. قصد توقف نداردفعالً 

خود در این محیط اطالعاتی ارزش های مجدد  کسب برایرا تالش کافی ( به عنوان یک نهاد اجتماعی و فرهنگی)

یابی به  کتابخانه مثل حریم خصوصی و محرمانگی، دست( یا اصلی)داشته است؟ اصول بنیانی  معمول جدید و سیاسی
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نمایند تا  ی آنها کمک میباشند که تمام ای می اصلی خدمات کتابخانه یها آزادی تفکر بعضی از پایهاطالعات، یا 

آیا حریم خصوصی و آزادی دسترسی به . ها و استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه ایجاد شود بین کتابخانه اطمینان

 ای های موجود جامعه کتابخانه توان در ارزش ا میبه این سئواالت ر هاپاسخاطالعات محکوم به سقوط هستند؟ بعضی از 

ساختاری قوی بگیرند و به چرخه عمل که در حال حاضر بیشتر از هر زمانی نیاز به ارتقا دارند و مطمئناً بایستی  یافت

بیشتر از همیشه با یکدیگر همکاری نمایند و بین داری کتابباشد که جامعه  در حال حاضر نیاز می. انداخته شوند

 ...ایجاد نمایند قویجغرافیایی یک تشکل  -ها و بدون توجه به مرزهای سیاسی کتابخانه

نوع و .نیز عملکرد داشته است ها در جامعه کتابخانه "یادآوری کننده" سپتامبر به عنوان عامل  در بسیاری از جهات 

غییراتی است که مشمول همه بعد ت نشان دهندهحوادث آن روز  ها مخصوصا دولت آمریکا به  دولتسرعت واکنش 

های آنها نیز حفظ  اند باقی بمانند و ارزش د به صورتی نسبی در موقعیتی که بودهنها بخواه ر کتابخانهگا. چیزها شده است

 .العملی خوب داشته باشند عمل و عکس می بایست درک باشندشود و در جامعه نیز مورد 

 

 نتیجه 

هم حتی مورد تعریف مجدد قرار شاید  واقع شود ومدرن بایستی مورد توجه دقیق ها در جامعه اطالعاتی  نقش کتابخانه

های  حفظ ارزشبه منظور داریجامعه کتابکنونی های  تالش. و نه این که توسط اراده و عملکرد دیگران تعیین شود گیرد

 .هد بوداها در آینده خو بخانهی نقش کتا ه خدماتشان تا حد بسیار زیادی تعیین کنندهائان تاریخی در ارنیسنتی و اطم

است به آن حوادث در حدی   واکنش کتابخانه. سپتامبر تغییر کرده است  امعه اطالعاتی در نتیجه حوادث انداز ج چشم

 . های عصر حاضر را پذیرا باشد به عنوان یک موسسه اطالعاتی بایستی چالش که


