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مقدمه

براي شناخت حوادث و تحوالت تاريخي در عرصههاي مختلف ،بهجز كتاب و نشريه ،اسناد
تاريخي جايگاهي بسيارمهم دارند .بهدليل پيشرفت همهجانبة دستگاه اداري و تنوع آن در چند
قرن اخير ،پراكندگي و حجم سوابق اداري ،دولتها را به انديشهای جدی براي چگونگي
نگهداري آن واداشت .بهطوريكه ازچند قرن گذشته ،به ويژه دولتهاي اروپايي و امريكايي،
با در پيش گرفتن شيوههاي نو دست به تشكيل آرشيو ملي زدند.
در اين ميان ،مسئله مهم اين بود كه آیا همه يا فقط بخشي از پيشينههاي اداري را بايد
نگهداري كرد؟ اگر اين حفاظت شامل همة اسناد و مدارك بجا مانده نميشود ،پس چگونه
بايد آنها را تفكيك كرد؟ راه شناخت و عمل در اين زمینه چيست؟ بهنظر ميرسد كه طراحان
سازماناسنادمليايران ،كه سالها بعد از كشورهاي پيشرفته دست به اين كار زدند ،با آگاهي از
مشكالت موجود در بدنة دولت و جامعه و نيز تجربة كشورهاي پيشرو در اين زمينه تا حدّي
مالحظات مختلف و سازوكارهاي الزم براي موفقيت آرشيو ملي بهويژه «شوراي ارزشيابي»
را در نظرگرفته بودند.
اما نكته اينجاست كه شوراي ارزشيابي ،بهعنوان هستة مهم و اولية سازماناسنادملي،
بایدآمال دولت ايران در رهايي از ميليونها پرونده و مدرك را كه درپی دهها سال فعاليت
ادارات دولتي بجا مانده و فضاي زيادي را اشغال و هزينه زيادي را نیز به دولت تحميل
كرده بود  -برآورده سازد .شورای ارزشیابی،همچنین ،ملزم بود اقدام به تشكيل يك آرشيو
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ملي(برای جمعآوري اسناد تاريخي) به شيوة كشورهاي پيشرفته نمايد.
در اين نوشتار ،ضمن بررسي روند شكلگيري شوراي اسناد ملي -بهعنوان تعيينكنندة
سياست و راهبردهاي سازماناسنادمليايران -و بررسي عملكرد آماري آن ،به این موضوع
میپردازیم كه هدف مؤسسان آن تحقق يافته است يا نه؟ آيا جايگاه حقوقي– اداري شورا
توانسته است به روند پيشرفت آن ياري رساند؟ و تركيب اعضاي تشكيلدهندة شوراي اسناد
ملي ،چه تأثيري در موفقيت يا كندي كار آن داشته است؟

فرآیند گردش اسناد و شورای ارزشیابی

با نگاهي به تاريخچة آرشيو ملي كشورهاي پيشگام ،درمييابيم كه همواره در نگهداري اسناد
نوعی غربالگري وجود داشته است .زيرا در چرخة اداري ،سوابق مختلفي توليد ميشود
كه همة آنها قابليت نگهداري ندارند .از طرف ديگر ،حفظ همه سوابق بجا مانده مستلزم
صرف هزينههاي زيادي است و امري غيرممكن جلوه مينمايد .بنابراين ،در همة تشكيالت
آرشيوي همواره يك «شوراي آرشيو ملي» 1يا «شوراي ارزشيابي» 2وجود داشته است .زيرا
ارزشيابي در واقع فرآیند ارزشگذاري ،لزوم ،يا عدم لزوم نگهداري برخي اسناد و مدارك
و تعيينكنندة سياستها و راهبردهاي حاكم بر مراكز آرشيوي است .اين شورا ،با تدوين
آييننامهها و دستورالعملها ،و صدور مجوزهاي الزم ،كار رسيدگي به بايگاني ادارات دولتي
و سياستهاي كلي جمعآوري اسناد دولتي و غيردولتي را تعيين و تسهيل ميكند .همچنين،
اشكال دسترسی ،بايد و نبايدهاي نگهداري ،و استفاده از آنها را مشخص مينمايد.
در واقع «ارزيابي اسناد كاري است دو جانبه كه هم اوراق با ارزش و هم اوراق بيارزش
را معلوم ميكند» (ساكما :گزارش شمارة  4سيروس پرهام  .)1344/3/31از سوي ديگر،
چنانكه تجربة منطقيِ آرشيوهاي دنيا نشان داده ارزشيابي اسناد ،اقدامي دو سويه است كه با
همكاري آرشيو ملي و ادارات دولتي انجام ميگيرد .زيرا ادارات دولتي بهعنوان توليدكنندة،
بهترين مرجع براي تشخيص ارزش اولیه (استنادي) يا امحايي بودن مدارك دولتي هستند
و همچنين ارزش ثانويه و تحقيقي اسناد براي نگهداري دائمي در آرشيو ملي ،بهعنوان سند
تاريخي به تشخيص آرشيويست است .اين كار ،با تدوين آييننامهها ،دستورالعملها ،و
جدولهای تنظيمي از سوي شوراي ارزشيابي انجام ميگيرد .با اين وصف ،بايد ديد كه اين
امر در سير تاريخي سازمان اسناد ملي ايران ،چگونه صورت پذيرفته است؟
1. National Archive Council
2. Appraisal Council
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ديوانساالري و دستگاه اداري تقریب ًا منظمي در ايران مستقر شد كه در واقع دنبالة مكتب
اداري دورة صفويه بود .اما با توجه به تحوالت جهاني ،ابعاد جديدي يافت و در ميانة
حكومت سلسلة قاجار و بهويژه از زمان حكومت ناصرالدين شاه به اوج خود رسيد .در اثر
گسترش ادارات دولتي ،انبوهي از سوابق اداري بهوجود آمد كه نياز به طبقهبندي و استفاده
مجدد داشت .اين مسئله ،باعث توجه به امر بايگاني و نياز مبرم به آن شد .وزارت خارجه
در اين امر پيشقدم شد و در سال  1299قمري ،تشكيالت نويني در پنچ بخش اداري
جديد در وزارت امور خارجه بهوجود آورد كه يكي از آنها آرشيو بود(فلور ،بيتا) .بهقول
ممتحنالدوله شقاقي ،ادارة چهارم وزارت خارجه به نام «ثبت و ضبط اسناد و نوشتجات
و اوراق دولتي» مشهور شد (،1379ص .)12تجربة موفق وزارت خارجه به كمك يك
هیئت فرانسوي – بلژيكي در ساير وزارتخانهها و در فاصله سالهاي  1319قمري تا 1309
خورشيدي انجام گرفت ولي منجر به تأسیس آرشيو ملي نگرديد و در محدودة تنظيم
بايگاني ادارات دولتي باقي ماند.
بعدها در زمان پهلوي اول ،هیئت وزيران در جلسه ، 1309/1/30تعيين مكاني براي
نگهداري اسناد مهم دولتي شامل قراردادها ،امتيازات ،قبالجات ،و خالصجات را -به استثناي
عهدنامههاي سياسي موجود در كاخ گلستان -كه قب ً
ال وزارت ماليه پيشنهاد كرده بود تصويب
كرد .اين مسئله توسط وزارت دارايي ،مجددا ً در تاريخ  1309/2/2مورد بررسي قرار گرفت
و اجرايي شد .اين اقدام ،گام مهمي براي نجات اسناد با ارزش دولتي بود ،ولي باز هم به
مفهوم آرشيو ملي همانند كشورهاي پيشرفته نبود .بهدليل فقدان شرايط مناسب ،تا دو دهه بعد
انديشه ايجاد آرشيو ملي مطرح نشد .از سال  ،1334بهدنبال فروكش كردن التهابات سياسي
بعد از كودتاي  28مرداد ،ايجاد يك بايگاني متمركز دولتي با عناوين مختلفي مانند بايگاني
راكد ،بايگاني ملي ،آرشيو عمومي ،و آرشيوناسيونال مطرح شد و استمرار پيدا كرد؛ زيرا حجم
انبوه بايگاني راكد ادارات دولتي از دورة قاجار تا آن زمان ،مشكالت زيادي را براي دولت
بهوجود آورده بود .فضاي كافي براي نگهداري اين سوابق وجود نداشت ،هزينه زيادي را بر
دولت تحميل ميكرد ،و بازيابي و استفاده مجدد از آنها تقريب ًا غيرممكن بود .طبق آمار سال
 ،1341حدود ده ميليون پرونده راكد در  1270اتاق ادارات ،فضايي متجاوز از  12/000متر
مربع را اشغال كرده بود كه هزينه نگهداري ساالنه آنها بيشتر از  38/000/000ريال در سال
بود (روزنامة اطالعات  )1349/11/14درنتيجه ،دولت در پي آن بود كه هرچه سريعتر از
اين وضع رهايي يابد.
از سوي ديگر ،انديشمندان ايراني كه معموالً از طريق تحصيل و مسافرت در كشورهاي
اروپايي و امريكايي با آرشيو ملي و مزاياي آن آشنا بودند ،همواره دغدغة آن را داشتند كه
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با نابودي اسناد مهم دولتي ،بخشي از تاريخ و گذشتة تاريخي ايران نيز در محاق فراموشي
فرو رود .همچنين ،ميدانستند كه اسناد بهعنوان شواهدی بيواسطه ،بهترين تكيهگاه براي
پژوهشهاي تاريخي ،اقتصادي ،و اجتماعي هستند كه باید بهطور منظم طبقهبندي شوند و
همچون كتابهاي يك كتابخانه قابل دسترسي و استفاده باشند .محسن صبا ،ايرج افشار
يزدي ،و سيروس پرهام از جمله اين افراد بودند كه در تهيه و تدوين متون اوليه قانون اسناد
ملي ايران تالش زيادي كردند.
همچنين ،بايد خاطر نشان كرد طبق مواد  114تا  116قانون مجازات عمومي ،هيچكس
حق امحا و نابودي اسناد و مدارك دولتي را نداشت و قانون در اين مورد مجازات سختي را
براي خاطيان در نظر گرفته بود (روزنامة اطالعات  .)1351/7/24در نتيجه ،يافتن راهكارهاي
مناسب بهطور رسمي ،از طرف دولت ،از سال  1343در شوراي عالي اداري شروع شد .دولت،
ايجاد يك بايگاني راكد عظيم مركزي را براي جمعآوري كلية سوابق اداري وزارتخانهها در
نظر داشت ،ولي انديشمندان دانشگاهي ،تأسیس آرشيو ملي بهعنوان يك مكان پژوهشي را
مدّ نظر قرار داده بودند .اين امر ،در متون مختلف سيزدهگانة پيشنهادي از سال  1338تا 1349
انعكاس يافت .سرانجام ،با تالش و اعمال نظر سيروس پرهام ،بايگاني راكد و آرشيو ملي
در متني واحد ،با عنوان «سازمان اسناد ملي ايران» يكجا گرد آمد و با تصويب نهايي آن در
 1349/2/17راه براي تأسیس و اجراي اين آرزوي ديرينه هموار شد.
سازمان اسناد ملي ايران پس از تأسیس ،در چارچوب قوانين موضوعه كشور ،با تدوين
آييننامهها و دستورالعملهاي مورد نياز ،باعث تسهيل و حل مشكالت چند دهة ادارات
دولتي در زمينة بايگاني راكد و انتقال اسناد تاريخي به سازمان شد .در واقع ،وظيفة اصلي و
مهم اين بخش بر عهدة «شوراي اسناد ملي» يا همان شوراي ارزشيابي سازمان بود .بايد ديد
كه اين امر با تشكيل سازمان اسناد ملي ايران چگونه صورت پذيرفت و تالشهاي اين شورا
چه مقدار در رسيدن به اهداف كوتاهمدت و راهبردی سازمان مؤثر بود؟

تشكیلشورایاسنادملی،موفقیتهاومشكالتپیشرو

پس از تأسیس سازماناسنادملی ایران ( ،)1349/2/17وزیر مشاور و دبیر کل سازمان امور
اداری و استخدامی کشور (که سازماناسنادملی ایران در واقع زیرمجموعة اداری آن محسوب
میشد) ،طی نامهای به وزیر علوم و آموزش عالی ،با استناد به بند  6مادة چهارم آن ،درخواست
متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران را برای عضویت در شورای
نمود که دو نفر از اشخاص ّ
سازمان معرفی کند (ساکما :پروندة تأسیس آرشيو ملي ايران  ،فایل  2نامة شمارة /32183د
ح مورخ  .)1349/9/23بیست روز بعد ،بهدلیل عدم دریافت پاسخ از سوی وزیر علوم و

112

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 88

تحلیلعملكردشورایاسنادملی
(1381-1349ش).

آموزش عالی ،نامة دیگری به آن مقام ارسال شد (ساکما :پروندة تأسیس آرشيو ملي ايران،
فایل ،2نامة 2س/الف مورخ .)1349/10/14باالخره ،ده روز بعد ،از سوی وزیر علوم ،محمد
مقدم (معاون اجرایی وزارت علوم) و مهدی محقق (استاد دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران)
معرفی شدند (ساکما ،پروندة تأسیس آرشيو ملي ايران ،نامة  35816مورخ  .)1349/10/23اما
اين انتخاب ،نظر سازماناسنادملی را تأمین نکرد .اعتقاد بر این بود كه اشخاص معرفی شده
باید متخصص در تاریخ دویست  -سیصد سال اخیر ایران باشند ،زیرا عمدة حجم اسناد
کشور مربوط به این دوره بود.
متبحر در فرهنگ
طبق قانون ،تشکیل شورای سازمان منوط به حضور دو نفر از اشخاص ّ
و تاریخ ایران بود .هرچند در مادة قانون تأسیس سازمان ،جزئیات تخصص آنها قید نشده
بود ،نظر سازمان ،داشتن تخصص در تاریخ معاصر ایران بود .بنابراین ،مکاتبه با وزارت
علوم از سر گرفته شد تا اینکه در بهار  1350پس از گذشت یک سال از تأسیس سازمان،
وزارت علوم و آموزش عالی ،عباس زریابخویی و مجتبی مینوی را معرفی کرد .در مرحلة
بعدی ،الزم بود عضویت اشخاص معرفی شده در هیئت وزیران به تصویب برسد و آنگاه به
سازماناسنادملی معرفی شوند .این کار نیز صورت پذیرفت و نتیجه به اطالع وزارت آموزش
عالی رسید (ساکما :پروندة تأسیس آرشيو ملي ايران ،فایل ،2نامة 1692مورخ  )1350/2/25و
در مطبوعات نیز منعکس شد(کیهان  1350/2/28و اطالعات.)1350/2/29
در نتیجه اقدامات مذکور ،زمینه برای تشکیل شورای اسناد ملی سازمان فراهم شد.
تالشی که دولت و دستگاههای دولتی بیصبرانه منتظر نتایج آن بودند ،تا با تدوین آییننامه و
دستورالعملهای الزم ،به مشکل بزرگ انبوه سوابق متراکم در بایگانیهای راکد ادارات دولتی
که دست و پاگیر ،پر هزینه و در عین حال غیر قابل رجوع (بهدلیل در هم ریختگی) و در
حال فنا و نابودی بود ،رسیدگی کند .امري که درواقع از اهداف اصلی و مهم تأسیس سازمان
بهشمار میرفت و از یک دهة قبل زمینههای ایجاد آن با تدوین متون قانون مقدماتی(که با
تغییر و تحوالت زیادی همراه بود) پی گرفته شد.
باالخره ،پس از فراهم شدن مقدمات الزم« ،نخستین جلسه شورای سازمان اسناد ملی،
یکسال پس از تأسیس سازمان ،در روز دوشنبه 10خرداد( »1350فیروز ،1386 ،صص -149
 )143با حضور اعضای مشخص شده در قانون ،تشکیل شد .قانونگذار در انتخاب اعضای
شورا (وزيرامورخارجه،دادستان كل كشور ،وزير فرهنگ و هنر ،دادستان ديوان محاسبات،
دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور ،و دو نفرمتبحر در فرهنگ و تاريخ ايران)،
دقت بهعمل آورده بود که مقامات ارشد اداری ،قضایی ،مالی ،سیاسی ،علمی ،و پژوهشی در
کنار هم قرار گیرند تا بتوانند به هدف مهم تأسیس سازمان (از نظر دولت و استادان صاحبنظر
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عالقهمند به آیندة پژوهش و تاریخ و فرهنگ) نایل آیند .یعنی اینکه هم دستگاههای دولتی را
از نگهداری انبوه سوابق راکد (که تعداد آنها از صدها میلیون برگ متجاوز بود) برهاند و هم
بستر مناسبی را برای گردآوری و سازماندهی اسناد ملی برای استفادة پژوهشگران در عرصة
فرهنگ ،تاریخ ،اقتصاد ،سیاست ،و مسائل اجتماعی ایران در آینده فراهم کند.
طبق مادة هفتم قانون تأسیس سازمان ،نخستین اقدام شورای سازمان ،بحث و بررسی
دربارة«آییننامه ارزشیابی و امحاء اوراق زائد و ترتیب امحاء آنها» بود که پیشتر توسط رئیس
سازماناسنادملی تدوین و اصالح و برای اظهار نظر نهایی به دفتر حقوقی سازمان امور اداری
و استخدامی کشور ارجاع شده بود (معاونتاسناد ،1376 ،ص .)6آییننامه مذکور ،پس از
طرح در جلسات شورای سازمان ،سرانجام در جلسه  1350/4/7شورا تصویب شد و برای
تصویب در مجلس شورا و سنا برای نخست وزیر ارسال گردید (معاونتاسناد،1376،ص.)7
نخست وزیر ،آن را در تاریخ  ، 1350/7/5در کمیسیون «رسیدگی به طرح لوایح قانونی
و تصویبنامه» مطرح کرد (معاونتاسناد  ،1376 ،ص  )14و پس از تصویب در تاریخ
، 1350/9/15آن را به مجلس شورای ملی ارجاع نمود (معاونتاسناد  ،1376 ،ص  .)14در
نتیجه ،به دستور رئیس مجلس در کمیسیونهای فرهنگ و هنر ،دارایی ،علوم و آموزش عالی،
دادگستری ،و سازمان امور اداري و استخدامي ،مطرح و با اندکی تغییر در اواخر همان سال
و ابتدای سال بعد به تصویب رسید .در ادامه ،برای تصویب نهایی به مجلس سنا ارسال و
مقرر شد در جلسة کمیسیون دارایی آن مجلس در روز دوشنبه 1350/12/16مطرح شود.
سرانجام ،پس از تصویب در مجلس سنا ،در سال  ، 1351توسط رئیس مجلس شورای ملی
به نخست وزیری ابالغ شد (معاونتاسناد  ،1376 ،ص  .)14بیست روز بعد ،این موضوع
از طریق مدیر کل دفتر وزیر مشاور و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به
سازماناسنادملیایران ارجاع شد(معاونتاسناد  ،1376 ،ص  ،)14تا زمینة مهمترین هدف
سازمان عملی گردد.
همانگونه که مالحظه شد از زمان شروع بررسی «آییننامه تشخیص اوراق زائد و
ترتیب امحاء» در شورای سازمان تا تصویب در مجلسین ،یک سال به طول انجامید .با
احتساب انتظار برای معرفی افراد متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران برای تشکیل شورای اسناد،
در مجموع دو سال بعد از اعالم رسمی تأسیس سازماناسنادملی ایران ،تصویب این آییننامه،
که درواقع مبنای کار قانونی سازمان بود ،طول كشيد .بهطور قطع ،به درازا كشيدن اين امر از
نظر زماني براي حل مشكالت دولت در رسيدگي به بايگاني راكد ادارات دولتي و انتقال اسناد
تاريخي و توسعة كلي سازمان ،مانعي بزرگ بهشمار ميآمد كه متأسفانه برخالف ميل رؤساي
سازمان ،اين مسئله همواره تكرار ميشد و دليل آن بوروكراسي اداري و تا اندازهاي عدم توجه
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دولت به وظايف سازمان اسناد ملي بود .بههر روي ،اين آييننامه شامل پنج ماده و سه تبصره
بود كه تمامی وزارتخانهها و مؤسسهها و شرکتهای دولتی را موظف میساخت براساس
دستورالعملهای صادره از سوی سازماناسنادملی (براساس آییننامة مذکور و تصمیمات
شورای اسناد سازمان) با همکاری آن سازمان و نظر شورا ،اوراق موجود در بایگانی راکد خود
را طبق جدولهای زمانی مشخص -به روشی که شورا تعیین میکند -امحا و اسناد ارزشمند
را (طبق قوانین سازمان اسناد ملی) برای انتقال به آرشیو سازماناسنادملی آماده کنند.
نخستین دستورالعمل سازمان ،برای تشخیص اوراق زائد و ترتیب امحای آنها ،کمتر از
یک ماه بعد از ابالغ نهایی آییننامه ،آماده شد و خالصه آن در مطبوعات درج گردید (کیهان،
 .)1351/12/28در همان هنگام که آییننامة تشخیص اوراق زائد به مجلس ارجاع شد ،رئیس
سازماناسنادملی در نامهای به وزیر مشاور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور،
پيشنهاد ایجاد «مدیریت امور اسناد» در دستگاههای دولتی برای تنظیم و انسجام امور مربوط به
بایگانی راکد و تشخیص و امحا یا انتقال اوراق راکد را -که زیر نظر معاون اداری وزارتخانهها
یا رئیس مؤسسه دولتی قرار میگرفت – ارائه کرد .در مرحلة بعد ،وظایف مدیر امور اسناد نیز
بهطور جزئی و مشخص از سوی رئیس سازمان به نگارش درآمد که در پایان آن با توجه به
برآوردهای سالهای  1346-1345تعداد پستهای مورد نیاز هر وزارتخانه و مؤسسة دولتی
در مدیریت اسناد ،مشخص و با توجه به پستهای کارشناسی و رشتههای تحصیلی مرتبط،
بهطور جزئی مشخص گردید .حتی نیاز به آموزشهای الزم نیز در آن پیشبینی شد (معاونت
اسناد ،1376،صص .)32-20در صورت تأیید این پیشنهاد و تبدیل آن به صورت بخشنامة
اداری ،راه برای مأموریت مهم سازمان و شورای اسناد ملی باز میشد.
از سال  ،1351دستورالعملها و فرمهای تنظیمی از طرف سازمان و نظرات شورا آماده
شد و برای اجرای عملی مادة اول قانون سازماناسنادملی و «آییننامه تشخیص اوراق زائد و
ترتیب امحاء آنها» مصوب همان سال ،به دستگاههای دولتی ارسال شد .در نتیجه ،کار امحا
و انتقال اسناد و اوراق دولتی ،رسم ًا از سوی سازمان شروع شد .بدیهی است که بررسی و
تصویب آییننامهها و دستورالعملها ،طبق مادة پنجم قانون سازمان برعهدة شورای سازمان
بود که الزم بود طی بحث و گفتوگو در جلسات خود تصویب نماید.
طبق تبصرة سوم مادة چهارم قانون تأسیس سازمان ،برای چگونگی برگزاری جلسات
شورا ،ترتیب انتخاب رئیس ،و نحوة تصمیمات باید آییننامهای تدوین و به تصویب شورا
برسد .بنا براین ،آییننامه در هفت ماده تدوین و به تصویب شورا رسید .طبق این آیین نامه،
جلسات ماهانه شورا با دعوت کتبی ،در محل سازماناسنادملی و با حضور حداقل پنج عضو
(از هفت عضو) تشکیل میشد .رئیس شورا ،با رأی اکثریت انتخاب میشد و در غیاب وی،
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شورا میتوانست شخصی را برای این کار انتخاب کند .بهجز جلسات ماهانه ،در صورت
ضرورت ،جلسات فوقالعاده نیز میتوانست در برنامة شورا قرار گیرد و تصمیمات شورا با
اکثریت آرا اتخاذ میشد .رئیس سازمان اسناد ملی ،دبیر شورا بود و در جلسات شرکت میکرد،
ولی حق رأی نداشت (معاونت اسناد ،1376،ص  .)36بههر صورت ،جلسات شورای اسناد
بهطور منظم تشکیل میشد و با صدور ردیف و مجوزهای امحا برای دستگاههای دولتی،
راه امحای اوراق زائد و سبک کردن بار بایگانیها و انتقال اسناد ارزشمند تاریخی به سازمان
را هموار میکرد .آمارها حكايت از موفقيت شوراي اسناد ملي سازمان در رسيدن به اهداف
كالن خود يعني امحا و انتقال بايگاني راكد ادارات دولتي داشت .گزارش سال  1352دربارة
حجم و نوع مدارك امحا شده چنين است 811/149« :برگ سند 7/674/715 ،پرونده (هريك
بهطور متوسط يكصد برگ) 2759 ،كالسور(هريك محتوي هشتصد تا هزار برگ)51/452 ،
كارتن 91/560 ،پوشه 614 ،بسته 1385 ،گوني(هريك محتوي پانزده تا شانزده هزار برگ)،
 99/938دفتر و نزديك به يكصد هزار كاتولوگ و بروشور ،فيلم ،و شيشه عكاسي (ساكما:
گزارش سال  .)1352در عين حال ،دهها هزار سند با ارزش تاريخي از ادارات دولتي تهران و
استانهاي فارس ،خراسان ،و بوشهر به سازمان اسناد ملي ايران منتقل شد .در كنار آن ،اسناد
شخصي نيز به شكل اهدايي اشخاص و خاندانهاي مهم و برخي نيز خريداري و به آرشيو
ملي اضافه شد .در سال  ،1352حدود يك سوم حجم بايگاني ادارات ارزشيابي شد .اين
روند ،در سال  1353نيز ادامه پيدا كرد ،بهطوريكه تا چهار پنجم حجم بايگاني ادارات دولتي
مورد رسيدگي قرارگرفت كه تخمين زده ميشد فضايي بالغ بر  14/500متر مربع را اشغال
كرده بود ( ساكما :گزارش سال .)1353
آمار ذكر شده بهخوبي گوياي شروع خوب سازمان در رسيدن به اهداف خود بود.
شايان ذكراست كه بهرغم وقفة طوالني در تشكيل شوراي اسناد ملي ،اين شورا توانست با
تركيب متنوع خود از مقامات قضايي ،اداري ،و سياسي بهخوبي از عهدة وظايفش برآيد و
سازمان از اين حيث موفق عمل كرد.
پس از اتمام دورة سهسالة عباس زریابخویی و مجتبی مینوی بهعنوان اعضای متبحر
در فرهنگ و تاریخ ایران ،مطابق بند  6مادة چهارم مربوط به «شورای اسناد» از قانون تأسیس
سازماناسنادملی ایران ،هیئت وزیران در جلسة مورخ  ، 1353/3/18عضویت آنان را در
شورا برای سه سال دیگر تمدید کرد (پروندة تأسیس آرشيومليايران ،نامة  3490مورخ
 )1353/3/19و توسط وزارت علوم و آموزش عالی به سازماناسنادملی ابالغ شد (پروندة
تأسیس آرشيومليايران ،نامة  61/1482مورخ .)1353/3/26
سازماناسنادملی ،عالوه بر اینکه جدولهای زمانی و ردیفهای مجوز امحاي اوراق
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زائد و دستورالعملهای مربوط را به دستگاههای دولتی نظیر وزارتخانهها و مؤسسههای
دولتی در مرکز ارسال میکرد ،برای استانداریهای کشور نیز به شکل موردی و یا بنا به
درخواست آنها ،نسبت به ارسال جدولهای مذکور اقدام میکرد .نمونه آن ،ارسال جدول
زمانی عمومی شمارة  1مصوب جلسة  1352/9/27و جدول شمارة  2و  3و  4مربوط به سال
1355به استانداری فارس است (ساکما .)350002660:روند رسيدگي به بايگانيهاي ادارات
تا سال  1355بيوقفه ادامه پيدا كرد و شوراي ارزشيابي ،تجربة خوبي از كار خود اندوخته
بود .دولت ،به نتايج مثبت تأسیس سازمان اسناد ملي وقوف پيدا كرد .ازطرفي ،انعكاس منظم
كاركرد سازمان در مطبوعات كشوري در اين سالها ،باعث جلب توجه مردم به وظايف و
كاركردهاي سازمان شد.
سال  1356پایان دورة تمدید شدة دو عضو متبحر در تاریخ و فرهنگ ایران از سوی
وزارت علوم و آموزش عالی بود .بنابراین ،با تقاضای سازمان از آن وزارتخانه ،ایرج افشار،
آشنا به مسائل آرشیوی و از طراحان متون اولیة الیحة بایگانی راکد کشور و رئیس کتابخانة
مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ،و خانبابا بیانی ،مشاور وزیر امور خارجه ،برای تأیید
عضویت به هیئت وزیران معرفی شدند (ساکما :پروندة تأسیس آرشيومليايران ،فایل  ، 2نامة
 ،18837مورخ .)1356/7/26
اشخاص معرفی شده ،در جلسة  1356/9/20هیئت دولت تأیید شدند (ساکما :پروندة
تأسیس آرشيومليايران ،تصویبنامة 92524مورخ )1356/9/20و به سازماناسنادملی ایران ابالغ
شد .رئیس سازمان نیز برای نفرات انتخاب شده ،آییننامه تشخیص اوراق زائد و ترتیب امحای
آنها ،آییننامة طرز تشکیل جلسات شورا و دستورالعملهای پنجگانة سازمان را جهت آشنایی
با شیوة کار شورای اسناد سازمان ارسال کرد ( ساکما :پروندة تأسیس آرشيومليايران ،نامههاي
 5478و  5168مورخ  .)1356/9/20شوراي سازمان تا سال  1357كه با پيروزي انقالب مردم
ایران همراه بود ،با تشکیل  28جلسه و تدوین آییننامه و دستورالعملهاي امحا و انتقال اسناد
بایگانی راکد ادارات ،به رسالت خود ( طبق متن قانون سازمان اسناد ملی) عمل کرد.
بي شك ،اقدامات شوراي اسناد و بخش ارزشيابي نتايج جالب توجهي را بهدنبال داشت.
آمار پنجسالة شوراي اسناد ملي ( )1357-1352حكايت از تالشي چشمگير در تحقق اهداف
عالية سازمان و بنيانگذاران آن دارد .گزارش سال  1352سازمان چنين است« :با همكاري
 13وزارتخانه و  25مؤسسة دولتي حدود  28/000متر كرباسي (طول) از حدود یکصد هزار
متر کرباسی ،اوراق زائد موجود در بایگانی راکد ادارات در تهران به کارخانههای مقواسازی
ارجاع ومعدوم شده و در واقع به کاالی مفید دیگر تبدیل شده است .حجم بایگانیهای راکد
تهران دراواسط سال  ،1352یکصد و سی هزار متر کرباسی(متر طول) بوده است که تا پایان
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سال جاری ( 6 )1353تا  8درصد افزایش یافت ،از اين مقدار یکصد هزار متر کرباسی آن
قابل امحا و مابقی قابل نگهداری است .اين اوراق ،فضايي بالغ بر 14/500متر مربع را اشغال
كرده بود .همچنین ،هزینه نگهداری ساالنه هر متر کرباسی اوراق دولتي  235ریال است که
با تدابیر سازماناسنادملی ایران در انهدام اوراق زايد ،به  58ریال در سال رسیده است و نیز
تعداد فضاهاي اداري درگیر بایگانی راکد ،سه چهارم تا چهار پنجم کاهش یافت که در این
رابطه صرفهجويي قابل مالحظهاي صورت گرفته است .در نتیجة اقدامات چند سالة سازمان
در امحای اوراق زائد 300 ،اتاق در مؤسسههای دولتی خالی شد که در آیندهای نزدیک
با این روند به  1000اتاق میرسد .در نتيجه بیست هزار متر مربع به فضای اداری کشور
افزوده خواهد شد و در هزینههای فضاهای استيجاری برای بایگانی راکد ادارات نیز کلی
صرفهجویی میشود»(ساكما :برنامة سال .)1353
در مجموع ،نتیجة اقدامات پنج ساله سازمان ،جالب توجه و تا حد زیادی موفقیتآمیز
بود .در این مدت «تقریب ًا  650اتاق  12متری از وجود این پروندهها و سندهای بیمصرف
پاک شد .اگر در هر اتاق یک میلیون برگ ،کاغذ جا گرفته باشد ،جمع ًا  650میلیون برگ
کاغذ غیر الزم و بی ارزش از بین برده شد  ...اگر قرار بود با این  650میلیون برگ کاغذ،
سطح جادهای را بپوشانیم میتوانستیم یک جاده  10متری (عرض) را تا  1600کیلومتر کاغذ
پوش کنیم» .ازسوي ديگر ،پنجاه و يك هزار سند از اشخاص خریداری شد(روزنامة كيهان،
 .)1356/2/26اقدام دیگری كه توسط شورای اسناد سازمان ملی صورت گرفت ،كاهش
مدت نگهداری اسناد مالی و حسابداری ادارات تا ده یا مواردی پانزده سال بود که میتوانست
2درصد تا 25درصد از حجم بایگانی ها را بکاهد و بطور تخمین  750اتاق بایگانی تخلیه
ميشد» (روزنامة آيندگان.)1355/11/20 ،
اقدامات انجام گرفته حكايت از فعاليت مستمر و قانوني شوراي اسناد ملي دارد .اين
شورا در جلسات متعدد ،طبق قوانين موضوعه كشور و جايگاه حقوقي افراد شركتكننده با
تدوين آييننامهها ،دستورالعملها ،و صدور مجوز ،سازمان اسناد ملي را در مأموريت مهم
خود در امحا و انتقال اسناد ومدارك دولتي و نيز جمعآوري و خريد اسناد شخصي ياري
رساند.

اقدامات شورا بعد از انقالب اسالمی تا پایان جنگ تحمیلی ()1367-1357

پس از پیروزی انقالب تا نیمة سال بعد ( ،)1358کشور دستخوش تحوالت و تغییرات
مربوط به سرنگوني رژیم پیشین و جایگزینی حکومت جدید و حوادث بعد از آن بود.
طبیعی است که در چنین شرایطی که مسائل مهمي نظير تغییر و تحوالت در سطوح باالی
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حکومتی مطرح است ،نمیتوان انتظار داشت که در سطح سازمانها (پائینتر از وزارتخانهها)
فعالیتهای عادی از سر گرفته شود؛ بهویژه اینکه اعضای قبلی شورا بهدلیل وابستگی به رژیم
گذشته نمیتوانستند در جلسات شورا شرکت کنند و از نظر حکومت جدید وجاهت قانونی
نداشتند .درنيمة دوم سال  ،1358فعالیت سازماناسنادملی ایران با ریاست سیروس پرهام
(نخستین رئیس آن) از سر گرفته شد.
از طرف وزیر ،مشاور و سرپرست سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به ابقا
یا تغییر دو نفر از اعضای متبحر در تاريخ وفرهنگ ایران ( موضوع بند  6مادة چهارم قانون
تأسیس سازمان) از وزارت فرهنگ و آموزش عالی استعالم شد (ساکما :پروندة تأسیس
آرشيوملـيايران ،نامـة  1236مورخ  .)1358/7/1این موضـوع ،توسط دبیر کل آن سازمـان
دنبال شد .پس از چهارماه و نیم پیگیری ،باالخره پرویز ورجاوند و محمد جعفر محجوب
جهت عضویت در شورای اسناد سازمان ،توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی معرفی
شدند (ساکما :پروندة تأسیس آرشيومليايران ،نامة شمارة  3076/33مورخ .)1358/11/16
دعوتنامههایی به وزیر امور خارجه و دادستان کل کشور برای تشکیل جلسه ارسال شد.
نخستین جلسة شورای اسناد ملی ،بعد از انقالب ،درتاريخ  1359/6/2یعنی با گذشت نزدیک
به یک سال و نیم از وقوع انقالب تشکیل شد(فیروز  ،1386،صص .)149-143
درحالیکه امـور جـاری سازمان دوباره روال طبیعی و پیشیـن خود را طی میکرد،
ن ، 1359همزمان با سی و دومین جلسـه شورای اسنـاد ،سیروس پرهام تقاضای
در بهم 
بازنشستگی کرد و از منصب خود کنار رفت و معاون سازمان بهطور موقت به جای وي
انجام وظیفه نمود (ساکما :پروندة تأسیس آرشيومليايران،نامة  5786مورخ .)1358/11/19
در تیر ،1360سی و سومین جلسه شورا در مورد رسیدگی و تصمیمگیری برای فهرستهای
اوراق زائد ،وزارت کار و امور اجتماعی ،شرکت مخابرات ایران ،راه آهن دولتی ،وزارت
کشاورزی و عمران روستایی ،و شهربانی جمهوری اسالمی ایران تشکیل شد .ولی بعد از این
جلسات ،بهدلیل عدم حضور منظم اعضا و مکاتبات مختلف سازماناسنادملی برای جایگزینی
و عدم موفقیت در این مورد ،جلسة بعدی شورای سازمان هشت ماه به تعویق افتاد (ساکما:
پروندة تأسیس آرشيومليايران ،فایل 2مکاتبات مرداد تا بهمن .)1360
در دی  ،1360عباس نورصالحی به ریاست سازمان رسید و بهعنوان دبیر شورای اسناد
ملی انجام وظیفه نمود .مکاتبات متعدد سازمان امور اداری و استخدامی با وزارت آموزش
عالی برای معرفی دو نفر از استادان متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران ،پس از نزدیک هشت
ماه به نتیجه رسید و هیئت وزیران در تاریخ  1360/12/15علینقی (کمال) خرازی و مهدی
حجت را بهعنوان اعضای متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران ،به مدت سه سال در شورای سازمان
ّ
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اسناد ملی ،انتخاب و معرفی کرد (ساکما :پروندة تأسیس آرشيومليايران،تصویبنامة وزیران،
128872مورخ  .)1360/12/15سرانجام ،سی و چهارمین جلسة شورا در 16اسفند1360
تشکیل شد (فیروز ،1386 ،صص .)150-143بهطور قطع ،یکی از مشکالت شورای اسناد
ملی ،عدم معرفی به موقع اعضای متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران از سوی وزارت فرهنگ
و آموزش عالی بود که در طول حیات سازمان همواره برای تشکیل جلسات منظم آن،
مشکلآفرین بود .هرچند که اصل وجودی آن برای اعتبار شورا و آیندة آرشیو اسناد ملی و
تاریخ ایران ،اهمیت بسیاری داشت.
جلسات شورای اسناد ،طبق آییننامه ،باید ماهانه تشكيل شود؛ ولی در این زمان بهدلیل
تعویق هشت ماههای که پیشتر ذکر شد ،دراسفند  1360در دو نوبت برگزار شد (فیروز،1386،
یوهفتـم،
یوششـم و س 
صص  .)150-143همچنین ،در اردیبهشـت  ،1361جلسـات س 
هر دو در این ماه برگزار شد ،امری که شورا بنا به ضرورت میتوانست به آن مبادرت
ورزد .جلسات شورا ،در دوم و پانزدهم تیر همین سال نیز برگزار شد (کیهان1361/4/2،و
 ،)1361/4/15تا به تدوین پیشنویس آییننامهای جدید دربارة تنظیم و نگهداری اسناد و
خدمات آرشیوی بپردازد .این جلسات ،منجر به تدوین «آییننامة نحوة دسترسی به اسناد
آرشیوی سازماناسنادملیایران» در چهارده ماده و هشت تبصره در پنجاه و هفتمین جلسة
شورا در  1362/4/29شد .آییننامة مذكور ،نحوة دسترسی مراجعان از نظر سطح محرمانه
بودن ،گذشت زمان قانونی از اسناد (چهل سال) ،تمدید آن به هشتاد سال با نظر رئیس سازمان
و شورای اسناد ،و نیز نحوة دسترسی اتباع بیگانه به اسناد آرشیوی سازمان را مشخص میکرد
(معاونت اسناد ،1376،صص .)82-80
همزمان با تشکیل شصتمین جلسة شورا در تاریخ  ،1362/7/8غالمعلی صنعتی ،بهعنوان
سومین رئیس سازماناسنادملی ایران معرفی شد (کیهان .) 1362/7/9 ،این در حالی بود که
با وجود ادامة جنگ عراق علیه ایران ،فعالیتهای عادی ادارات دولتی جریان داشت .جالب
است که از ابتدای تأسیس سازمان تا سال  ،1364باالترین آمار ارزشیابی و امحا و انتقال اوراق
زائد و غیر زائد دستگاههای دولتی مربوط به سال (1356قبل از انقالب ) و سال ( 1362بعد
از انقالب ) است.
با وجودجنگ ،روند فعاليتهاي سازمان ،ازسال  1361تا  1365در اوج خود بود.
شورای سازمان ،دراین سالها فعال عمل کرد و به وظایف خود ،که رسیدگی به ردیفها و
مجوزهای دستگاههای دولتی و تدوین جداول زمانی امحا و انتقال و دستورالعملهای اجرایی
بود ،پرداخت.
در سال  ،1363مأموریت کمـال خرازی و مهدی حجت (موضـوع بند  6مادة چهارم

120

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 88

تحلیلعملكردشورایاسنادملی
(1381-1349ش).

قانون تأسیس سازماناسنادملی ایران) ،بهعنوان اعضای متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران به
اتمام رسيد .رئیس سازمان ،در این مورد از وزیر علوم کسب تکلیف کرد ( .)1363/11/19
اما چنانکه ذکر شد ،اقدام وزرات آموزش عالی و تصویب و تأیید هیئت وزیران ،در مورد دو
نفر عضو ،گاهی ماهها به طول میانجامید و باعث کندی و یا توقف جلسات شورا میشد .در
این مورد هم ،در جلسة  ،1364/2/6هیئت دولت (دو ماه بعد از تقاضا) محمود بروجردی را
بهعنوان عضو جدید معرفی کرد (ساکما :پروندة تأسیس آرشيومليايران،تصویبنامة وزیران
 78678مورخ  )1364/2/6و عضویت سید مهدی حجت برای سه سال دیگر تمدید شد،
ولی این اقدام جریان چند ماههای را طی کرد.
البته ،موانعی که در مورد اعضای متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران وجود داشت ،درمورد
دادستانی کل کشور و وزارت آموزش عالی نيز صادق بود .بهطوریکه ،غالب مکاتبات رئیس
سازمان (درپروندة شورای سازمان) ،دربارة شرکت یا عدم شرکت آن اعضا در جلسات
شوراست .با این توضیح که طبق قانون ،معاونان نیز میتوانستند بهجای آنها در جلسات شورا
شرکت کنند.
در ابتدای سال ، 1364آییننامة نحوة بررسی و نقل و انتقال اسناد ملی در شش ماده ،در
هشتاد و هشتمین جلسة شورا ،تنظیم و برای اجرا به سازماناسنادملی ارجاع شد .این اقدام،
دست سازماناسنادملی را در ارزشیابی ،امحا ،و انتقال طبق مواد قانونی باز میکرد (معاونت
اسناد،1376،صص  .)92-91بهدنبال آن ،در نودمین جلسة شورا در تاریخ  ،1364/5/9آییننامة
نحوة بررسی و نقل و انتقال پروندههای راکد نیز در شورا به تصویب رسید ،که براساس بند
ب از ذیل مادة پنجم قانون تأسیس سازماناسنادملیایران صورت گرفت(معاونت اسناد،
،1376صص  .)94-93آییننامههای یادشده در تسریع کار و وظیفة قانونی و اصلی سازمان،
یعنی رسیدگی به بایگانی راکد ادارات و امحای اوراق زائد و یا انتقال اسناد مهم تاریخی به
آرشیو سازمان اسناد ملی بسیار مؤثر بود.
از سوی دیگر ،به پیشنهاد سازمان ،نخستوزیری در بخشنامة مهم خود در تاریخ
 1363/8/20به تمامی وزارتخانهها ،مؤسسههای دولتی ،و نهادهای انقالب اسالمی تکلیف
نمود که در واحدهای خود «مدیریت اسناد» را با واگذاری امکانات مناسب و اشخاص
آگاه با تجربه در رأس آنها ایجاد نمایند(معاونت اسناد ،1376،بخشنامة /304-0/148م ن
مورخ  .)1363/8/20ایجاد مدیریت اسناد ،از پیشنهادهای مهم و راهبردی سازمان از سالها
پیش بود که با وقوف براهمیت آن ،بهعنوان یک مجرای ارتباطی آشنا به کار و مستقیم ،بهتر
میتوانست مأموریت خود را در ارتباط با دستگاههای دولتی پیش ببرد .این مسئله ،مورد توجه
رئیس سازماناسنادملـی قـرارداشت و همواره پیگیری میشد .بهطوریكه حدود دو سال بعد
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در تاريخ  ،1365/11/11رئیس سازمان ،طی نامهای به تمامی دستگاههای دولتی خواست
که نتیجه اقدامـات انجام شده در زمینة بخشنامة مذکور را به سازمـان اعالم کنند(معاونت
اسناد ، 1376،ص .)99
این اقدامات،که با هماهنگی شورا صورت میگرفت ،بهطور قطع در پیشبرد امور سازمان
سودمند بود و امور جاری آن را تسهیل میکرد .درواقع ،شورا بازوی قانونگذاری(از نوع
تبعات قانون اصلی بهصورت آییننامه و دستورالعمل) سازمان بهشمار میرفت که با مصوبات
خود ،مشکالت را از پیش پای آن برمیداشت .شواهد و آمار ،نشان از روند روبه رشد
فعاليتهاي سازمان داشت ،جلسات بهطور منظم تشکیل میشد و مجوزها و ردیف های
امحائی به دستگاههای دولتی ابالغ میشد.

دورانشکوفاییشورایاسنادملی()1372-1367

درسال  ،1366غالمعلی صنعتی ،از ریاست سازمان کنار رفت و در بهار  1367علی جعفر
مشکی ،معاون فنی و اجرایی سازمان ،بهطور موقت بهجای او انجام وظیفه نمود .بعد از
آن ،محمدرضا عباسی ،ابتدا بهعنوان سرپرست و بعد به ریاست سازماناسنادملی ایران
رسید .در این زمان ،جنگ هشت ساله عراق علیه ایران به پایان رسید و بستری آرام برای
نوسازی کشور آغاز شد .تمامی امکانات کشور برای تحولی روبه جلو بهکار گرفته شد.
سازماناسنادملی نیز وارد عرصة جدیدی از تحول و پیشرفت شد .تغییرات همه جانبهای
از نظر توسعه تشکیالت و فعالیتها صورت گرفت .تأسیس بایگانی راکد که در دو دهه
آرزویی دست نیافتنی شده بود ،محقق شد .فضایی پنج هزار متری در جنوب تهران که جدا
از بخش و ساختمان اصلی سازمان بود ،تجهیز و آماده بهکار شد.
تعداد کارکنان سازمان از سال  1367تا  1372به چهار برابر رسید و تشکیالت نوینی برای
انجام وظایف و فعالیتهای سازمان بهوجود آمد .نخستین نشریه رسمی به نام گنجینة اسناد
منتشر شد .با افزایش فعالیت در همة بخشهای سازمان ،شورای اسناد نیز فعالتر عمل کرد.
سالهای 1372-1371دامنة فعالیتهای سازمان ،درجغرافیای کشورتوسعه یافت و چهار شعبه
منطقهای (شمالغرب ،غرب ،شرق ،و جنوب شرق) افتتاح شد که ده استان کشور را پوشش
میداد .به این ترتیب ،حجم اسناد طبقهبندی شده نسبت به زمان تأسیس سازمان تا آن زمان ،به
بیش از دو برابررسید (ساکما :ویژهنامة  1372عملكرد.)1367-1372
عامل مهم دیگری که باعث افزایش فعالیت شورای اسناد سازمان و افزایش وسیع حجم
ارزشیابی امحا و انتقال اسناد به سازمان شد ،بخشنامة معروف ریاست جمهوری درتاريخ
 1369/6/27بود که کلیة وزارتخانهها ،مؤسسهها ،و شرکتهای دولتي را موظف میکرد با
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تحلیلعملكردشورایاسنادملی
(1381-1349ش).

همکاری سازمان اسناد ملی ،ظرف یکسال تکلیف کلیة اوراق و بایگانی راکد خود را از
جهت امحا یا انتقال مشخص سازند .وزیران ،مسئول حسن اجرای این بخشنامه شدند و
سازماناسنادملی موظف شد تا حصول به نتایج مورد نظر گزارش کار را مستقیم ًا به رئیس
جمهور ارائه نماید (معاونت اسناد  ، 1376 ،ص  .)108این بخشنامه ،صریحترین و قاطعترین
دستوری بود که از باالترین مقام حکومتی ،تا به حال درمورد اسناد ملی صادر شده بود و
موجب تحولی عظیم در عرصة امحای اوراق زائد و انتقال اسناد تاریخی از نظر کیفیت و
حجم شد .پس از صدور بخشنامة مذكور و فعالیت شورای اسناد ملی در تسهیل آن از نظر
صدور مجوزها در سال بعد ،حدود دهها ميليون برگ سابقه دولتی شناسایی شد و کار امحا
و انتقال آن تسریع شد.
بیشترین رشد سازماناسنادملی در این سالها در زمینة امحای اوراق زائد و انتقال اسناد
مفید تاریخی به سازمان بود كه از سال  1372تا  1374سرعت بيشتري گرفت .بهطوريكه،
تعیین تکلیف اوراق بایگانیهای ادارات دولتی به مرز سه میلیارد و هشتصد میلیون برگ سند
رسید .کل اسناد انتقالی به سازمان شامل سیصد میلیون برگ سند بود (البته دوباره پاالیش
میشد)  ،امحای بیش از دو میلیارد برگ اوراق زائد و آزادسازی بیش از  122/000متر مربع
از فضاي بایگانیهای راکد دستگاههای دولتي ،ازجمله فعاليتهاي عمده سازمان محسوب
ميشود كه هفتاد درصد اين فعاليتها مربوط به سالهاي  1367تا  1374بود .شوراي اسناد
ملي هم بهعنوان هستة مهم سازمان در انجام فعاليتهاي روزانه و راهبردي آن نقش بسيار
مهمي را بر عهده داشت .اين شورا ،از سال  1350تا  140 ،1371جلسه برگزار كرد و 1944
ردیف فهرست اوراق در شورای سازمان مطرح و منجر به اخذ مجوز مربوط و ابالغ آنها
به دستگاههای ذیربط شد ،ابالغ  13دستورالعمل در خصوص چگونگی ارزشیابی و تعیین
اسناد راکد دستگاههای دولتی ،وصدور  1740مجوز امحا و انتقال از جمله فعاليتهاي آن
بود(گنجینةاسناد،1374،ص.)12

نتیجهگیری

با نگرشی کلی بر عملکرد «شورای سازمان اسناد ملی» برمبنای حوادث و رویدادهای حاکم
بر کشور و سازماناسنادملی و با توجه به مشکالت و موانع موجود سازمان در برهههای
مختلف ،طبق اسناد مورد بررسی قرار گرفته و آمارهای یادشده ،این شورا در جایگاه قانونی
و روند کلی سیر حیات خود در سازمان ،موفق عمل کرده است .عملكرد شوراي اسناد ملي،
درواقع یکی از مالکهای پیشرفت سازمان در تحقق اهداف آن بهشمار میآید که در نهایت
موجب حل مشكالت عمدة دستگاههای دولتی شد (که چندین دهه با آنها دست گربیان
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بودند) .از طرفی ،با تسهیل انتقال اسناد ومدارک ارزشمند تاریخی به ایجاد آرشیو و تأمین نیاز
تاریخنگاران و پژوهشگران یاری رساند .هرچند بايد خاطرنشان كرد كه وقفههاي طوالني در
معرفي اعضاي متبحر در فرهنگ و تاريخ ايران و ديگر مقامات عضو ،باعث كندي كار شورا
ميشد .انتخاب اعضای مورد نياز شورا در قانون سازمان ،با توجه به موقعيت حقوقي و اداري
آنها نكتة ديگري بود كه به شورا در تصميمگيريها كمك ميكرد و باعث تسهيل كار و قوت
تصميمگيريها ميشد .از طرف ديگر ،وابستگي اداري سازمان به شوراي عالي اداري ،در
ابتدا؛ و پس از آن به سازمان اداري و امور استخدامي كشور ،باعث كمك به سازمان در انجام
مأموريتهاي ملي خود بهويژه در بخش شوراي اسناد و ارزشيابي شد.
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