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تعامل وتقابل بنیصدر با مجلس بررس انتخاب
نخستوزیروکابینه
صالح پرگاری | 1فواد پورآرین | 2مصطفی جوان
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فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:

هدف :تحلیل علل تعامل و تقابل بنیصدر با مجلس در انتخاب نخستوزیر و کابینه.
روش /رویکرد پژوهش :دادهها از منابع کتابخانهای و آرشیوی گردآوری شدهاست.
یافت هها و نتیجهگیری :اختالف در مبانی فکری (سیاسی و عقیدتی) و حقوقی میان رئیسجمهور با
مجلس و نخستوزیر مانع همکاری آنها و بروز بحرانی شد که پساز عزل رئیسجمهور تاحدودی
کاهش یافت .گسترش اختالفات اندیشگی و سیاسی میان بنیصدر با نخستوزیر و نمایندگان مخالف
رئیسجمهور به تصویب الیحه و طرحهایی در مجلس منجر شد که قدرت رئیس جمهور را محدود
کرد؛ از جمله تصویب طرحهایی که اجازه میداد هرگاه رئیسجمهور مصوبات مجلس را توشیح نکند،
نخستوزیر بتواند آن را به اجرا بگذارد و نیز بتواند برای وزارتخانههای بدون وزیر ،سرپرست تعیین
کند .سرانجام ،تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنیصدر به ریاستجمهوری او پایان داد.

ڪلیدواژهها:
انقالب اسالمی؛ بنیصدر؛ رجایی؛ مجلس اول شورای اسالمی؛ حزب جمهوری اسالمی؛ امامخمینی.
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مقدمه

فاصلۀ سالهای  1360-1357یکی از حساسترین و مهمترین برهههای انقالب محسوب
میشود؛ چون با اشغال سفارت آمریکا و همچنین آغاز جنگ تحمیلی ،شرایط پیچیدهای
برای سیاست داخلی و خارجی کشور بهوجود آمده بود .در این سه سال ،مجادالت و
اختالفات متعددی نیز میان افراد و جریانهای فکری-سیاسی کشور وجود داشت که یکی
از مهمترین آنها ،اختالفات اندیشهای (سیاسی و عقیدتی) و حقوقی میان بنیصدر بهعنوان
رئیسجمهور و بخشی از مجلس اول شورا (نمایندگان حزب جمهوری اسالمی) بود .با
شدتیافتن این اختالفات بنیصدر نتوانست دورۀ ریاستجمهوریاش را بهپایان برساند.
باتوجهبه مقدمات مطرحشده ،این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است:
علل تعامل و تقابل بنیصدر و مجلس در انتخاب نخستوزیر و کابینه بر سر چه
مسائلی بودهاست؟

 .1مکتب سیاسی (:)political school
عبارت است از نظریهای دربارۀ دولت؛
یعنی نظریهای دربارۀ منشأ جامعۀ سیاسی
(دولت) ،هدف آن و بهرتین شکل آن.
ازآنجاکه مفهوم دولت همواره با قدرت
آمیخته است ،نظریههای سیاسی اگر
بهصورت آرمان جنبشهای سیاسی درآیند،
شامل روشهای دستیابی به قدرت نیز
میشوند و در این مرتبه ،عنوان ایدئولوژی
بهخود میگیرند که حزبها و گروههای
متشکل سیاسی ،هواداران و اجراکنندگان آن
هستند (آشوری ،1391 ،ص)303؛ ولی در
این پژوهش مقصود از مکتب ،ایدئولوژی و
باوری است که فردی مکتبی آن را داراست.
مکتبی فردی است مسلامن که با پیروی از
گفتامن اسالم فقاهتی ،به قرائتی خاص و
اجتامعی
ایدئولوژیک از اسالم سیاسی و
ِ
مبتنیبر فقه باور دارد .وابستگان این جریان
از فقها بهعنوان ناظران اجرای فقه در جامعه
دفاع میکردند و خود را به والیت فقیه و
تقلید بیچونوچرا از امامخمینی متعهد
میدانستند.
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فرضیۀ پژوهش نیز ازاینقرار است :باتوجهبه اختالفات اندیشهای (سیاسی و عقیدتی)
و حقوقی میان رئیسجمهور با مجلس و نخستوزیر آنها بینش و تفکر یکدیگر را قبول
نداشتند و درنتیجه برای رسیدن به اهداف خویش بهدنبال حذف یکدیگر از حاکمیت بودند.
قبلاز ورود به بحث اصلی الزم است به مبانی اندیشهای و عقیدتی بنیصدر و مخالفان
او در مجلس -که در این مقاله با عنوان نیروهای مکتبی 1و خط امامی نامیده میشوند-
اشاراتی کوتاه داشته باشیم.

 .1مبانی اندیشهای و عقیدتی بنیصدر و نیروهای مکتبی

سیدابوالحسن بنیصدر فرزند آیتاهلل نصراهلل بنیصدر در سال  1312در همدان متولد شد.
بنیصدر در دوران ملیشدن نفت بهعنوان نمایندۀ دانشجویان دانشگاه تهران از مصدق
طرفداری کرد و با جبهۀ ملی اول و دوم همکاری کرد (بنیصدر ،1380 ،ص25؛ جبهۀ
ملی بهروایت اسناد ساواک ،۱۳۷۹ ،صص  .)196-195وی برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ
اقتصاد در سال  ۱۳۴۲به فرانسه رفت و با عضویت در کنفدراسیون دانشجویان خارج از
کشور و با تأسیس انتشارات مصدق و انتشار خبرنامۀ جبهۀ ملی به فعالیتهای سیاسی
خود علیه رژیم پهلوی ادامه داد (متین ،۱۳۷۸ ،ص۱۷۸؛ بنیصدر ،1380 ،صص -45
 .)47بنیصدر با تشکیالت دانشجویان مسلمان خارج از کشور و انجمنهای اسالمی
نیز همکاری میکرد (زیباکالم ،1395 ،صص  .)298-297او از نخستین کسانی بود که
بههنگام عزیمت امامخمینی به پاریس در حلقۀ نزدیکترین مشاوران و همراهان امام قرار
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گرفت و روز دوازدهم بهمن  ۱۳۵۷همراه با امامخمینی به ایران بازگشت (سیر مبارزاتی
امامخمینی در آینۀ اسناد بهروایت ساواک ،1386 ،ج ،6ص .)۵۹۶البته باید توجه داشت که
در ابتدای پیروزی انقالب ،بنیصدر چهرهای معروف نبود؛ ولی پسازآنکه در دانشگاههای
مختلف سخنرانی کرد و مقاالتی در نشریات بهویژه روزنامۀ انقالب اسالمی منتشر کرد و
در مناظرههای تلویزیونی حضور یافت ،به فردی شناختهشده در جامعه تبدیل شد.
بنیصدر بهعنوان فردی ملی ،مسلمان و اسالمشناس ،به مبانی اسالم ،استقالل ،آزادی،
و رشد در جامعه معتقد بود (بنیصدر ،1354 ،صص  .)19-18او دراینباره میگوید« :من
خودم را در خط انقالب میدانم که اصول چهارگانهای [است]؛ یعنی آزادی ،استقالل ،رشد
ْ
اصول راهنمای آن است .هیچ تقدمی برای
و اسالم [که] بهمثابۀ بیان آزادی و ترجمۀ آن
اصلی بر اصل دیگر قائل نیستم و اسالم را بهعنوان بیان این سه اصل و همۀ اینها را برپایۀ
موازنۀ عدمی 1اصول راهنمای انقالب ایران میدانم» (بنیصدر ،1380 ،صص .)145-144
بنیصدر هدف کشورهای ابرقدرت جهان (آمریکا ،انگلیس و شوروی) را در دورۀ
رژیم پهلوی ،استثمار منابع ثروت کشور بهویژه نفت ،و حفظ موقعیت استراتژیکی ایران در
منطقه عنوان میکرد (بنیصدر1358 ،آ ،صص  .)4-1او نجات کشور از بحرانهای سیاسی
و اقتصادی را در مبارزۀ مردم با کشورهای استعمارگر و در رأس آنها آمریکا میدانست
(انقالب اسالمی ،59/1/14 ،ص.)1
بنیصدر بهعنوان فردی اقتصاددان مدعی نظریهپردازی برای اقتصاد اسالمی بود و با
نگارش کتاب اقتصاد توحیدی مدعی بود که قصد دارد راه سومی را غیراز سرمایهداری و
سوسیالیسم پیشِروی اقتصاد بگذارد .سخنرانیهای بنیصدر در دانشگاه آریامهر (صنعتی
2
شریف) دربارۀ اقتصاد اسالمی توجه جوانان دانشگاهی را به این موضوع جلب کرده بود.
بنیصدر به دولتیکردن امور خیلی عالقه داشت .او از اقتصاد بازار آزاد انتقاد و درمقابل
از اقتصادی دولتگرا دفاع میکرد (بنیصدر1358 ،ب ،صص  .)111-110ازنظر بنیصدر
«بهترین شکل روابط این است که فرد آنچه را بهدست میآورد در اختیار جمع بگذارد و
از جمع بهاندازۀ نیاز خویش بستاند .درست است که ما هنوز به این مرحله نرسیدهایم ،اما
این کار بسیار عملی است .هر جمعی ولو چندنفری میتوانند جامعۀ اسالمی و رهبری
اسالمی را ایجاد کنند و در جمع خود حکومت اسالمی را مستقر نمایند» (بنیصدر،1357 ،
ص.)331
بنیصدر در سال  1358در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کرد .ازجمله موضوعاتی
که باعث افزایش آرای بنیصدر در انتخابات ریاستجمهوری شد ،بهرهبرداری تبلیغاتی او
از طرح ملیکردن بانکها بود .او این طرح را در دورۀ عضویت در شورای انقالب مطرح

 .1نداشنت وابستگی به دیگران و اتکای به
خود.
 .2اگر فرض کنیم که لیربالیسم سه مبنا داشته
باشد شامل حکومت قانون ،حقوق انسان و
اقتصاد آزاد ،در آن صورت بنیصدر لیربال
نبود؛ چراکه بنیصدر اقتصاد آزاد را قبول
نداشت.
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 .1برای اطالع بیشرت به سخرنانیها و
مصاحبههای بنیصدر مندرج در روزنامۀ
اطالعات مورخ۸بهمن ،۵۸و سخرنانیهای او
در تاریخهای ۱۷شهریور28 ،آبان۲۹ ،بهمن،
و ۱۴اسفنـد  1359منترش شـده در روزنامـۀ
انقالب اسالمی مراجعه شود.

10

کرد و باتوجهبه وضعیت نامناسب بانکها در آن دوره ،از این طرح استقبال شد .با اجرای
این طرح ،تمام قروض و وامهایی که مردم از بانکها گرفته بودند و امکان بازپرداخت آن
را نداشتند نیز ملی شدند (معینفر ،مصاحبه «دولتیشدن بانکها» ،1392 ،صص .)48-47
بنیصدر با تکیه بر این طرح و بیان اینکه بهدنبال استقرار عدالتهای سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی و افزایش رفاه عمومی است ،توانست تبلیغات مؤثری در انتخابات
ریاستجمهوری داشته باشد .عالوهبراین ،زمانیکه او وزارت اقتصاد و دارایی را برعهده
داشت شرایط را برای اعطای وام  9درصدی به اقشار متوسط و پایین جامعه برای خرید
خانه فراهم کرد .اعطای این وام باعث محبوبیت دوچندان او نزد مردم شد و زمینههای
الزم را برای احراز پست ریاستجمهوری فراهم کرد (مظفر ،مصاحبه« ،سرنوشت اولین
رئیسجمهور» .)1396/4/17 ،بنیصدر بهعنوان چهرهای مستقل حامیان زیادی میان جریان
چپ ،جریان ملی ،و جریان مذهبی داشت .سخنان بنیصدر مبنیبر قانون اساسی ،دموکراسی،
آزادی ،استقالل ،مبارزه با امپریالیسم و سلطهطلبی ،عدالت اجتماعی ،محرومان و مستضعفان،
و مقابله با سرمایهداری خواست اصلی جریانهای سیاسی بود .جریانهای مذکور با دادن
حدود  11میلیون رأی از  14میلیون شرکتکننده در انتخابات ریاستجمهوری به بنیصدر
آرمانهای خود را در او میدیدند( 1مظفر ،1378 ،صص 52-48؛ بنیصدر ،1380 ،صص
.)۱۴5-144
مهمترین نیروهای مخالف بنیصدر ،نیروهای مکتبی و خط امامی بودند .این جریان
متشکل از افراد و گروههای اسالمی بودند که در سالهای شروع نهضت امام با مبانی دینی،
مواضع انقالبی و مبارزاتی ایشان آشنا شدند و به مبارزه با رژیم پهلوی پرداختند .پساز
پیروزی انقالب پیروان این جریان در گروههای اسالمی بهویژه حزب جمهوری اسالمی
تشکل یافتند و تالش کردند تا راه و اندیشۀ امام بهعنوان ولی فقیه در انقالب طی شود
(مظفری ،1394 ،ص.)114
اعتقاد به تأسیس حکومت اسالمی در دوران غیبت ،وجود والیت فقیه ،پایبندی به
مواضع امام ،اجرای شعایر اسالمی در سطح جامعه ،تبعیت از روحانیت مبارز و انقالبی،
اجرای حدود و مجازات اسالمی ،مخالفت با گروههای ضدانقالب در کشور ،تعمیق و
جهتگیری انقالب بهسوی ستیز با سلطۀ آمریکا و اسرائیل و سایر کشورهای استعماری
در منطقه ،پایبندی به آرمان رهایی قدس ،امتگرایی اسالمی دربرابر ملیگرایی مبانی
مشترکی بود که نیروهای موسوم به خط امام را متحد میکرد (فوزی ،1387 ،ج ،1ص382؛
حسینیزاده ،1389 ،صص .)275-273
باید توجه داشت که در سالهای ابتدایی انقالب ،حزب جمهوری اسالمی بهعنوان
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شاکلۀ اصلی نیروهای مکتبی و خط امامی بیشترین چهرههای روحانی و حکومتی را در
اختیار داشت و اعضای ارشد آن بهشتی ،موسوی اردبیلی ،هاشمی رفسنجانی و باهنر که
پیشاز تأسیس حزب جمهوری اسالمی و نیز بعدازآن ،عضو شورای انقالب بودند ،بعدها
هرکدام در بخشی از مراکز قضایی ،اجرایی ،و قانونگذاری فعالیت میکردند.

 .2جناحهای سیاسی مجلس اول

انقالب جریانهای سیاسی (ملی ،مذهبی ،و چپ) در کشور فعال بودند.
پساز پیروزی
ْ
هرکدام از جریانهای مذکور ازلحاظ مبانی فکری و اندیشهای با یکدیگر متفاوت بودند؛
درنتیجه برداشتها و تفسیرهای مختلفی از موضوعات داشتند.
پساز رسمیتیافتن مجلس ،جناحبندیهای سیاسی داخل مجلس در قالب چهار
فراکسیون اصلی با مبانی اندیشهای ملی ،مذهبی و التقاطی شکل گرفت .1 :جناح مذهبی
(فراکسیون ائتالف بزرگ) بهرهبری حزب جمهوری اسالمی و همفکران آن که  85نفر از
نمایندگان این دوره را تشکیل میداد؛  .2نهضت آزادی (فراکسیون همنام) 1که رهبری جناح
اقلیت را برعهده داشت با ( 20نفر)؛  .3جناح طرفدار بنیصدر (رئیسجمهور) که با عنوان
فراکسیون دفتر هماهنگی همکاریهای مردم با رئیسجمهور در مجلس حاضر بود با (33
نفر)؛  .4نمایندگان مستقل ( 115نفر) که همگام با جناحهای داخلی مجلس یا بهطور مستقل
عمل میکردند (خواجهسروی ،1382 ،ص .)278سابقۀ فعالیت جریانهای سیاسی و فکری
مذکور به سالهای پیشاز انقالب بازمیگردد.

 .۱ .۲نهضت آزادی ایران

نهضت آزادی ایران را مهدی بازرگان ،یداهلل سحابی ،سیدمحمود طالقانی و تنی چند از
همفکرانشان در 25اردیبهشت 1340بهعنوان جریانی منشعب از جبهۀ ملی تأسیس کردند
(یادنامۀ بیستمین سالگرد نهضت آزادی ایران ،1362 ،ص .)17مهدی بازرگان بر چهار
عنصر مسلمانی ،ایرانیبودن ،اعتقاد به قانون اساسی ،و مصدقیبودن بهعنوان ارکان چهارگانۀ
نهضت آزادی تأکید میکرد (بازرگان ،1375 ،صص  .)380-379مؤسسان نهضت آزادی
در مرامنامۀ آن ،فعالیت سیاسی برمبنای اسالم و قانون اساسی ایران و اعالمیۀ جهانی حقوق
بشر و همچنین رعایت قانون اساسی ،دموکراسی ،استقالل اقتصادی ،اصالحات دولتی و
بوروکراسی را خواستار شدهاند .در حوزۀ روابط خارجی همکاری با کشورهای اسالمی
و تالش برای دستیابی به راهحلهای غیرخشونتآمیز در امور بینالملل و عدم تعهد
در سیاست خارجی برای آنها اهمیت داشت (برزین ،1373 ،ص .)153پساز پیروزی

 .1فراکسیون به گروههای همفکری گفته
می شود که برای دستیابی به هدفهای
مع ّین در داخل یک حزب یا مجمع بهوجود
میآیند .نام همنام از حروف نخستین
کلامتِ هیئت ،معرف ،نامزدهای ،انتخابات،
مجلس ،گرفته شده بود.
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انقالب ،بازرگان بنابه پیشنهاد شورای انقالب به نخستوزیری رسید .حزب جمهوری
اسالمی ازلحاظ مبانی اندیشهای ،فکری و اجرایی با دولت موقت اختالف نظر داشت .این
اختالفات بهتدریج خود را در قضیۀ رفراندوم نوع نظام ،تدوین قانون اساسی ،عملکرد
نهادهای انقالب ،تسخیر سفارت آمریکا ،و استعفای بازرگان نشان داد (بازرگان،1361 ،
ص33؛ بازرگان ،1363 ،ص .)94پساز برگزاری انتخابات مجلس ،بازرگان و جمعی از
ِ
اعضای نهضت آزادی وارد مجلس شدند .در مجلس نیز نمایندگان نهضت آزادی با حزب
جمهوری در مسائل متعدد بهویژه در انتخاب نخستوزیر و دولت اختالف نظر داشتند.

 .۲ .۲حزب جمهوری اسالمی

حزب جمهوری اسالمی را پنج نفر از شاگردان امامخمینی (بهشتی ،هاشمی رفسنجانی،
خامنهای ،باهنر ،و موسوی اردبیلی) در 29بهمن 1357با هدف «تداومبخشیدن به انقالب
مردم مسلمان ایران و تالش جهت استقرار نظام عدل اسالمی در سراسر جهان تحت رهبری
ولی فقیه درزمینههای معنوی ،فرهنگی ،سیاسی و نظامی» تأسیس کردند (اسماعیلی،1386 ،
ص .)52در اساسنامۀ حزب در معرفی آن چنین آمدهاست[« :این] حزب تشکیالتی است
عقیدتیسیاسی و معتقد به والیت فقیه و ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسالمی که برای
ِ
نیروهای مسلما ِن باایمان درجهت نیل به اهداف واالی اسالمی
هدایت و سازماندهی
تشکیل شدهاست ».اهداف ،خطمشی و مواضع حزب جمهوری اسالمی در اساسنامۀ
آن مطرح شدهاست .افزایش آگاهی اسالمی مردم و سرعتبخشیدن به خودسازی انقالبی
آنها ،پاکسازی کشور از آثار استبداد و استعمار ،برقراری آزادیهای سیاسی ،تحول
در نظام اداری و تبدیل آن به نظامی که در آن ایمان ،صداقت و لیاقت معیار تصدی هر
شغل باشد ،تقویت هرچهبیشتر نهادهای انقالب اسالمی ،پایاندادن به سلطۀ اقتصادی
بیگانگان ،ریشهکنکردن فقر و محرومیت ،تحول در نظام آموزشی ،ازبینبردن همۀ ریشهها
و نهادهای فساد و فحشا ،تنظیم سیاست خارجی براساس دو اصل تبری و تولی ،رعایت
استقالل کامل کشور در تمام وجوه ،توسعه و تحکیم روابط برادرانه با همۀ مسلمانان
جهان ،داشتن روابط با ملل مبارز و تحتسلطه ،و کمک به محرومان و مستضعفان جهان
اصولی بودند که حزب با اعالم آنها و برای رسیدن به اهداف خود بهدنبال تحقق آنها
بود (کیهان ،1357/12/2 ،صص  .)2-1پساز پیروزی انقالب اسالمی ،حزب جمهوری
ِ
موقت بازرگان ،و ریاستجمهوری بنیصدر بود.
اسالمی مهمترین مخالف دولت

12
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 .۳ .۲جناح طرفدار بنیصدر

در بحبوحۀ انتخابات اولین دورۀ مجلس ،دفتری با عنوان «دفتر هماهنگی همکاریهای
مردم با رئیسجمهور» بهوجود آمد .بنابه گفتۀ بنیصدر این دفاتر را مردم بهصورت کام ً
ال
خودجوش در شهرها و روستاها ایجاد کرده بودند (بنیصدر ،1380 ،ص)141؛ ولی
مخالفان بنیصدر هدف او را از ایجاد و هدایت این دفتر کسب قدرت سیاسی مطرح
کردهاند (غائلۀ چهاردهم اسفند ،1364 ، ...ص157؛ صفار هرندی ،1390 ،ص.)163
بنیصدر علت نگرانی و مخالفت جریان رقیب با دفتر مذکور را ترس از ایجاد شورش
و بهدستگرفتن قدرت توسط رئیسجمهور مطرح میکند (بنیصدر ،1380 ،ص.)142
بنیصدر به تشکیل حزب اعتقادی نداشت و هدف سیاستمداران را از ایجاد حزب رسیدن
به قدرت و حفظ منافع خود میدانست .او به ایجاد سازمانها و نهادهای خودجوش
مردمی برای رسیدن به خواستهها و مطالباتشان معتقد بود (بنیصدر ،1380 ،ص.)141
پساز پیروزی بنیصدر در انتخابات ریاستجمهوری خأل وجود یک سازمان منسجم
مردمی وجود داشت .میتوان سه ضرورت را برای شکلگیری دفتر مذکور برشمرد :اول
ارتباط میان مردم با رئیسجمهور؛ دوم مطرح و اجراییکردن نظریات رئیسجمهور در
جامعه؛ و سوم حضور در انتخابات مجلس.
دفتر هماهنگی مردم با رئیسجمهور ،در رقابت انتخاباتی مجلس اول ،فهرستی از
کاندیداهای موردتأیید خود را منتشر کرد (انقالب اسالمی ،1358/12/22 ،ص .)1پساز
اعالم نتایج آراء تعدادی از نامزدهای دفتر وارد مجلس شدند و بهحمایت از برنامههای
رئیسجمهور پرداختند .عدهای دیگر از این نمایندگان (اعظم طالقانی ،محمدجواد حجتی
کرمانی ،فخرالدین حجازی ،محمدعلی هادی نجفآبادی و چند نفر دیگر) بهمرورزمان
به مخالفت با بنیصدر پرداختند و درنهایت به عدم کفایت سیاسی او رأی دادند (صورت
مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1360/3/30 ،ص32؛
 ،1360/3/31صص  25و .)44
درمجموع جناحهای فوق در قالب دو جریان عمدۀ اکثریت و اقلیت در مجلس
ْ
به رقابت و مخالفت با برنامههای یکدیگر میپرداختند .جریان اکثریت که حول حزب
جمهوری اسالمی و رهبران آن گرد آمده بودند ،با سیاستهای رئیسجمهور ،و نمایندگان
نهضت آزادی و نمایندگان همسو با بنیصدر بر سر انتخاب نخستوزیر و کابینه مخالف
بودند.
در ادامه اختالفات اندیشهای و حقوقی میان بنیصدر و مجلس در انتخاب نخستوزیر
و کابینه بررسی میشود.
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پساز تصویب قانون اساسی ،بهمنظور نهادسازی و اجرای قوانین ،انتخابات ریاستجمهوری
و مجلس برگزار شد .با انتخاب سیدابوالحسن بنیصدر به ریاستجمهوری و رسمیتیافتن
مجلس شورا ،موضوع انتخاب نخستوزیر مطرح شد .برطبق اصل  124قانون اساسی،
رئیسجمهور ملزم بود تا فردی را برای نخستوزیری نامزد کند و پساز کسب رأی
تمایل از مجلس شورا حکم نخستوزیری را برای او صادر کند (قانون اساسی جمهوری
اسالمی ،1368 ، ...ص.)99

 .۱ .۳اختالف اندیشهای و ایدئولوژیک

یکی از مشکالتی که میان بنیصدر و مجلس بر سر انتخاب نخستوزیر بهوجود آمد،
بروز اختالفات اندیشهای و عقیدتی بود .بنیصدر و اکثریت نمایندگان مجلس (حزب
جمهوری اسالمی) هریک ویژگیهای خاصی را برای انتخاب نخستوزیر مدنظر خویش
قائل بودند .نمایندگان هرکدام از دو قوۀ مجریه و مقننه بهدنبال انتخاب فردی همفکر از
یاران خویش بهعنوان نخستوزیر بودند تا بتوانند پساز پیروزی بر رقیب با ایجاد دولتی
همسو به اهدافشان در حاکمیت برسند.
جریان خط امام و حزب جمهوری ازلحاظ اندیشهای و ایدئولوژیکی بنیصدر را
فردی غیرقابلاعتماد میدانست (فارسی ،1373 ،ص .)۵۱۴این جریان از شکست خود
در انتخابات ریاستجمهوری و پیروزی بنیصدر در این انتخابات بهشدت ناراحت
بودند (فارسی ،1373 ،ص .)525حزب جمهوری اسالمی باتوجهبه رفتار بنیصدر
ِ
اعضای اصلی این حزب طی
معتقد بود که بینش او مخالف بینش اسالم فقاهتی است.
نامهای به امام این نظر را اعالم کردند .در این نامه «ورود افراد تارکالصالة یا متظاهر
به فسق در کارها ،پخش موسیقی و حضور زنان بیحجاب در صداوسیما و ادارات،
تضعیف نهادهای انقالب[ ،و] اجرای منویات آمریکا» را مهمترین دالیل اختالفشان با
بنیصدر مطرح کردند (هاشمی رفسنجانی ،1384 ،صص  .)366-361همچنین بنابه
گفتۀ بهشتی مخالفتهای بنیصدر در تصویب و افزایش اختیارات والیت فقیه در
مجلس خبرگان قانون اساسی او را در اندیشۀ جریان مذهبی ،فردی مخالف و غیرپایبند
به این اصل مطرح میکرد (مظفر ،1378 ،ص .)155بنیصدر در نگاه اکثر جریان مذهبی،
فردی تحصیلکرده در غرب ،مغرور ،خودمحور ،ریاستطلب ،دروغگو ،با صورتی
تیغزده ،متمایل به غرب و مخالف جریان مکتبی بود (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ
علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1360/3/30 ،صص 34-13؛  ،1360/3/31صص -13
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41؛ مظفر ،1378 ،صص 129-128؛ مهدوی کنی ،1387 ،صص .)226-225
ویژگیها و شاخصهای نخستوزیر در دیدگاه اکثریت نمایندگان مجلس با بنیصدر
و نمایندگان همسو با او متفاوت بود .از دیدگاه اکثریت نمایندگان مجلس (حزب جمهوری
اسالمی) ،شاخصهایی چون پیرو خط امام بودن ،مسلمانبودن و متعهدبودن ،اساس
انتخاب نخستوزیر بود .آنها بهدنبال نخستوزیری با ویژگیهای مکتبی و انقالبی،
نداشتن وابستگی فکری به غرب ،مقتدر و مستقل از ریاستجمهوری بودند (جمهوری
اسالمی ،1359/5/2 ،ص .)1آیتاهلل بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسالمی نیز ویژگیهای
نخستوزیر موردتأیید حزب را با تأکید بر انقالبیگری و تعهد چنین بیان میکند« :آنچه
ِ
تشکیالت متعهدانه مطرح است ،این است که نخستوزیر و وزراء
برای ما بهعنوان
باید مسلمان ،متعهد ،جوان ،پرتحرک ،انقالبی و هماهنگ باشند( »...جمهوری اسالمی،
 ،1359/5/9صص  1و .)16
ْ
درمقابل بنیصدر معتقد بود شخصی باید عهدهدار مسئولیتی شود که علم و تجربۀ
کافی ،و مدیریت و توانایی کار در آن مسئولیت را داشته باشد و درواقع ترکیبی از تخصص
و تعهد را باهم داشته باشد .او دراینباره مینویسد« :علم بیرون از دین نیست .ما مسلمانها
معتقدیم اسالم عین علم است و در اسالمِ ما شرط مسئولیت علم است؛ نمیتوان بدون علم
عهدهدار مسئولیت شد . ...چگونه بیاییم سرنوشت کارهای بزرگ کشور را به کسی بسپاریم
که علم و تجربه ندارد و تنها ْ
دل خوش بداریم که اینها مکتبی هستند .اساس ًا آدم مکتبی
که علم و تجربه نداشته باشد ،خود را داوطلب مقام نمیکند و اگر کرد بهایندلیل است
که چون سرمایۀ دیگری نداشته این مکتب بینوا را سرمایۀ خود قرار دادهاست» (بنیصدر،
 ،1359ج ،2صص .)۵7-۵6
بنیصدر برای انتخاب نخستوزیر ویژگیهای زیر را مدنظر داشت« :مکتبی ،قاطع و
جوان ،دارای قابلیت و خوشسابقه بودن ،توانایی مدیریت و ادارۀ دولت ،داشتن تجربه و
تخصص ،هماهنگی با رئیسجمهور و مجلس ،معتقد به قانون اساسی ،مستقلبودن و عدم
وابستگی به حزبی خاص» (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای
اسالمی ،1359/5/20 ،صص .)20-19
با مطرحشدن انتخاب نخستوزیر ،امامخمینی رهبر انقالب نیز در دیدار با اعضای
شورایعالی قضایی ،معیارهای انتخاب نخستوزیر و دولت را اعالم کرد و ازجمله تأکید
کرد که نخستوزیر و کابینه باید صددرصد انقالبی ،مکتبی و قاطع باشند (جمهوری
اسالمی ،1359/4/30 ،ص.)12
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کاندیدای او ِل بنیصدر برای نخستوزیری حجتاالسالم سیداحمد خمینی فرزند رهبر
انقالب اسالمی بود .بنیصدر طی نامهای به امام ،سیداحمد خمینی را برای نخستوزیری
پیشنهاد کرد؛ ولی امامخمینی با این درخواست موافقت نکرد (انقالب اسالمی،۱۳۵۹/۵/۱ ،
ص1؛ صحیفۀ امام ،1378 ،ج ،۱۳ص .)۵۶برطبق اصل  124قانون اساسی رئیسجمهور
موظف بود فرد مدنظر خود بهعنوان نامزد نخستوزیری را به مجلس معرفی کند .بهنظر
میرسد اقدام بنیصدر در ارسال نامه به امامخمینی با هدف درمقابل عمل انجامشده
قراردادن مجلسی بود که اکثریت آن در اختیار حزب مخالف او قرار داشت .درصورتیکه
امامخمینی با پیشنهاد بنیصدر موافقت میکرد ،مجلس نیز باتوجهبه والیتپذیری از امام
چارهای جز پذیرفتن نداشت؛ همچنین ،احترامی که نمایندگان برای امام و بیت ایشان قائل
بودند جلوی انتقادات نمایندگا ِن مجلس از دولت را میگرفت .پساز درخواست بنیصدر
از امام در موافقت با انتخاب احمد خمینی ،اکبر پرورش نایبرئیس مجلس در نطق پیشاز
دستور از بنیصدر درخواست کرد تا طبق اصل  124فرد مدنظر خود برای نخستوزیری
را به مجلس معرفی کند و مجلس را در محظوریت 1و روبهروی امام قرار ندهد (صورت
مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1359/5/1 ،ص.)14
پساز مخالفت امام با نخستوزیری سیداحمد خمینی ،حزب جمهوری اسالمی
که دربرگیرندۀ اکثریت نمایندگان مجلس بود ،طی جلسهای در دفتر مرکزی حزب ،با
حضور نمایندگان دفاتر خود در سراسر کشور ،با بحث روی کاندیداتوری فارسی ،رجایی
و میرسلیم ،درنهایت جاللالدین فارسی را بهعنوان گزینۀ اول برای نخستوزیری انتخاب
کرد (جمهوری اسالمی ،1359/5/2 ،ص.)7
بنیصدر در میان کاندیداهای موردتأیید حزب ،سیدمصطفی میرسلیم سرپرست
شهربانی و معاون سیاسی وزارت کشور را انتخاب و به مجلس معرفی کرد (صورت
مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1359/5/5 ،ص .)27بنیصدر
در گفتوگویی تلویزیونی ،ضمن برشمردن دالیل خود برای انتخاب میرسلیم بهعنوان
نخستوزیر ،اعالم کرد که به میرسلیم حسن نظر دارد و او میتواند معرف هماهنگی
و تفاهم بین رئیسجمهور و دولت باشد؛ درحالیکه دیگران این خصوصیت را ندارند
(انقالب اسالمی ،1359/5/5 ،صص .)2-1
میرسلیم علت انتخابش بهعنوان کاندیدای نخستوزیری توسط بنیصدر را در
قابلیتهای اجرایی ،دانش و تجربۀ خویش در امور مطرح میکند .او دراینباره میگوید:
«بنیصدر نمیخواست کسی را معرفی کند که توانایی و دانش الزم را نداشته باشد و
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اجراییات کشور را که مسئولیت نخستوزیر بود به فردی بیلیاقت بسپارد؛ چون به فکر
شهرت خودش هم بود» (میرسلیم ،مصاحبه .)97/1/12 ،میرسلیم همچنین علت معرفیاش
ازطرف حزب جمهوری اسالمی را اعتماد به او با هدف ایجاد تفاهم بین مجلس و
رئیسجمهور مطرح میکند (انقالب اسالمی ،1359/۵/۲۲ ،ص.)10
بنیصدر پساز حضور در مجلس برای معرفی میرسلیم متوج ِه مواضع اکثریت
نمایندگان مبنیبر تمایلنداشتن به میرسلیم شد؛ درنتیجه از نمایندگان مجلس درخواست
کرد که رأی اعتماد به میرسلیم را مسکوت بگذارند (صابری فومنی ،1360 ،ص .)34بهنظر
میرسد که بهدلیل موافقتنکردن بنیصدر با نامزدهای پیشنهادشدۀ حزب جمهوری
(فارسی و رجایی) اکثریت نمایندگان مجلس نیز با نپذیرفتن میرسلیم به نخستوزیری
بهدنبال شخصی بارزتر و مقتدرتر از ایشان و تحمیل یکی از کاندیدای اول و دوم خود
بودند .بنیصدر دربارۀ انتخابنشدن میرسلیم ازطرف نمایندگان مینویسد« :بر سر آقای
میرسلیم توافق شده بود؛ اما چون او گفته بود رویۀ دوئیت (دوگانگی) با رئیسجمهوری
را در پیش نمیگیرد ،به او رأی ندادند» (بنیصدر ،1384 ،ص .)45بنیصدر دربارۀ یکی از
علتهای تمایلنداشتن نمایندگان در انتخاب میرسلیم میگوید« :در مجلس گفتند که بهتر
از او [میرسلیم هم] بوده ،اما آنها (فارسی و رجایی) چون نمیتوانستند با من تفاهم داشته
باشند ،آقای میرسلیم را معرفی کردهام .من میخواهم بگویم که این درست نیست ...آقای
جاللالدین فارسی را خود معرفیکنندگان گفتند توانائی نخستوزیری ندارد و آقای رجائی
را من گفتم ایشان خشکسر هستند؛ یعنی آنچه را که صحیح میداند راجع به آن حتی
بحث را هم جایز نمیداند و درنتیجه همکاری او با رئیسجمهور از آنهم مشکلتر است»
(جمهوری اسالمی ،1359/5/9 ،صص  1و  .)12آیتاهلل بهشتی دربارۀ علت تمایلنداشتن
نمایندگان به میرسلیم چنین اعالم کرد ...« :برادری متدین و باایمان چون میرسلیم که من
او را ازنظر تقوا درحدی میدانم که با کمال ِ
طیب خاطر و اطمینان با او به جماعت به نماز
میایستم ،بهدلیل اینکه در دوسه مورد فقط کمی سست آمد که مواضعی که باید موضع[اش]
قاطع مکتبی باشد نبود ،مجلس حاضر نشد به او رأی تمایل بدهد» (سرابندی ،1386 ،صص
.)233-232
میرسلیم علت انتخابنشدن به نخستوزیری را شناختنداشتن نمایندگان از سوابق
و فعالیتهای او ،کمتجربگی برخی نمایندگان در مدیریت سیاسی کشور ،و مقابلۀ سیاسی
برخی از نمایندگان غیرحزبی با حزب جمهوری میداند (میرسلیم ،مصاحبه1397/1/12 ،؛
انقالب اسالمی ،1359/۵/۲۲ ،ص.)10
ِ
اعضای دفتر هماهنگی مردم با رئیسجمهور نیز بهدنبال کاندیدای مدنظر خود
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 .1این هیئت وظیفه داشت با ارتباط میان
دو قوۀ مجریه و مقننه اشخاصی را برای
نخستوزیری معرفی کند که هم موردتأیید
رئیسجمهور باشند و هم در مجلس زمینهای
برای کسب رأی متایل منایندگان داشته
باشند .در این هیئت ازطرف بنیصدر ،آقای
عبدالحسین جاللی ،منایندۀ نیشابور معرفی
شد و ازطرف مجلس حجتاالسالم سیدعلی
خامنهای ،حجتاالسالم محمدجواد باهرن،
علیاکرب پرورش ،آیتالله امامی کاشانی و
آیتالله محمد یزدی معرفی شدند .بنیصدر
اعرتاض خود را به انتخاب آقایان خامنهای
و باهرن ،بهدلیل عضویت آنها در حزب
جمهوری اسالمی اعالم کرد و مجلس هم با
کراهت موافقت کرد تا دو نفر فوق را حذف
کند و یک مناینده ازجانب امام و یک مناینده
ازطرف رئیسجمهور در این هیئت حضور
یابند؛ البته امامخمینی با انتخاب منایندهای
ازجانب خود مخالفت کرد (جمهوری اسالمی،
 ،1359/5/8ص11؛ فوزی ،1387 ،ج ،1صص
.)313-312ش
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ِ
اعضای دفتر هماهنگی مردم با رئیسجمهور در جلسهای با
بودند .در اول مردادماه 1359
تبادل نظر کاندیداهای خود را برای نخستوزیری معرفی کردند .آنها تالشهای حزب
جمهوری اسالمی را بهعنوان حزبی انحصارطلب و قدرتطلب ،و حمایتهای امامخمینی
از این حزب را با هدف حذف تدریجی تفکر و بینش بنیصدر «بهعنوان مزاحم اصلی» از
قدرت مطرح کردند .اعضاء در این جلسه پیشنهادها و راهکارهای مختلفی را برای انتخاب
نخستوزیر به بنیصدر مطرح کردند .1« :آقای بنیصدر با درنظرگرفتن سلیقه و خواستۀ
حزب ،نخستوزیر را به مجلس معرفی کند؛  .2آقای بنیصدر بدون درنظرگرفتن سلیقه و
خواستۀ حزب ،حتی واکنش رهبری ،نخستوزیر الیق و مورداعتماد خویش را به مجلس
معرفی کند؛  .3آقای بنیصدر ازمیان اشخاص مورداعتماد خویش فردی را انتخاب و معرفی
کند و درصورت تأیید مجلس با مهرههای کاردان و مورداعتماد ،او را تقویت کند؛  .4آقای
بنیصدر شخصی را در خارج از محدودۀ اطرافیان مورداعتماد خویش انتخاب و معرفی کند
که ضمن برخورداری از حمایت مجلس از موضع نسبت ًا مستقل دربرابر حزب جمهوری
اسالمی برخوردار باشد؛  .5آقای بنیصدر درحدود صالح و امکان ،ضمن درمیانگذاشتن
حقایق با مردم دربارۀ نخستوزیر آینده و دولت از خود سلب مسئولیت کند و این کار را
برعهدۀ مجلس قرار دهد» (غائلۀ چهاردهم اسفند ،1364 ، ...صص .)298-295
سرانجام بنیصدر به این نتیجه رسید که بدون هماهنگی با خواستههای نمایندگان
مجلس ،امکان انتخاب نخستوزیر وجود ندارد؛ بدینمنظور پساز بحث فراوان میان
بنیصدر و نمایندگان مجلس مقرر شد تا هیئتی موسوم به «هیئت ویژۀ تشخیص صالحیت
نخستوزیر و وزرا» 1برای بررسی صالحیت و مقبولیت کاندیداهای نخستوزیری مأمور
شود (انقالب اسالمی ،1359/5/6 ،ص .)1بدینترتیب بنیصدر شرایط نخستوزیر و
اسامی  14نفر از کاندیداهای منتخب خود و حزب جمهوری اسالمی را برای بررسی
صالحیت آنها طی نامهای به هیئت ویژه مطرح کرد که این نامه در مجلس قرائت شد
(صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1359/5/20 ،صص
20-19؛ مارجا ،آ.ن3-ش.س .)4-بنیصدر پساز معرفیکردن کاندیداهای نخستوزیری
مدنظرش مدعی شد افرادی که طرح سقوط جمهوری را تهیه کردهاند ،بنای کارشان بر
ایجاد اختالف است و طرحشان هم این است که نگذارند هیچ شخصی که بتواند همکاری
و هماهنگی بهوجود آورد ،نخستوزیر شود .او در ادامه متذکر شد که این مخالفان بهطرق
مختلف به افراد مدنظر او همچون سالمتیان ،نوبری ،حسن حبیبی ،سحابی ،کالنتری و
میرسلیم حمله میکنند و از انتخاب آنها به نخستوزیری جلوگیری میکنند (انقالب
اسالمی ،1359/5/19 ،ص.)6
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در واکنش به این سخنان بنیصدر ،آیتاهلل بهشتی ،اتهامات واردشده به حزب جمهوری
اسالمی را مبنیبر اینکه تالش دارد تا نخستوزیر از این حزب انتخاب شود رد کرد .بهشتی
اصلیترین موضوع در انتخاب نخستوزیر را رعایت حفظ معیارها (انقالبی ،مکتبی ،جوان
و قاطع بودن) میدانست و مشکل بهوجودآمده را در نبود توافق بین رئیسجمهور و حزب
در تطبیق این معیارها بر افراد بیان میکرد (جمهوری اسالمی ،1359/5/21 ،صص  1و .)4
ِ
اعضای حزب
سرانجام هیئتْپساز بررسی کاندیداهای مطرحشده ازطرف بنیصدر و
جمهوری اسالمی ،اسامی نهایی را به مجلس و رئیسجمهور اعالم کرد .در بین این افراد،
رجایی بیشتر از دیگران مدنظر هیئت بررسی قرار گرفت (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ
علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1359/5/20 ،صص .)22-20
بنیصدر در 18مرداد 1359رجایی را بهعنوان نخستوزیر به مجلس معرفی کرد .البته
متن نامۀ معرفی نخستوزیر موجب ناخرسندی جمع زیادی از نمایندگان شد (صورت
مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،۱۳۵۹/۵/19 ،صص .)23-17
متن این نامه به این قرار بود« :با استناد به شور هیئت منتخب و تمایلی که ازسوی آن مجلس
محترم اظهار شدهاست ،آقای محمدعلی رجایی را بهعنوان نخستوزیر معرفی میکنم»...
(صابری فومنی ،۱۳۶۰ ،ص .)66در همان روز روزنامۀ انقالب اسالمی در یادداشتی رجایی
را نخستوزیر مجلس و نه رئیسجمهور و دارای دو ضعف اصلی سختسری و نداشتن
اطالع از وضع کشور عنوان کرد (انقالب اسالمی ،1359/5/18 ،صص  1و 2؛ ،1359/5/19
صص  1و  .)12سرانجام ،رجایی با  153رأی موافق 24 ،رأی مخالف و  19رأی ممتن ِع
نمایندگان مجلس بهعنوان نخستوزیر انتخاب شد (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی
مجلس اول شورای اسالمی ،۱۳۵۹/۵/۲۰ ،ص .)16بعدها بنیصدر با اذعان به اشتباه خویش
در انتخاب رجایی ،انتخاب او به نخستوزیری را بهدلیل وضعیت بحرانی کشور ،احتمال
حملۀ نظامی عراق به ایران ،و تحمیلی ازسوی حزب جمهوری اسالمی و امام خمینی اعالم
کرد (بنیصدر ،1361 ،صص 196-195؛ بنیصدر ،1380 ،ص.)110
پساز انتخاب رجایی به نخستوزیری آشکار بود که رئیسجمهور و نخستوزیر
بهدلیل اختالفات اندیشهای ،سیاسی و عقیدتی قادر نیستند با یکدیگر همکاری کنند.
چگونگی حکم انتصاب رجایی بهعنوان نخستوزیر ازجانب رئیسجمهور ،خود موجباتی
از سوءتفاهمات را فراهم کرد .بنیصدر در حکم خود به رجایی اعالم کرد ...« :باتوجهبه
جریان گزینش شما و رأی کامل نمایندگا ِن محترم ،به ِس ِ
مت نخستوزیری جمهوری
اسالمی ایران منصوب میشوید( »...مارجا ،آ.و.)2-1.
درواقع بنیصدر با بهکاربردن لفظ مبهم «جریان گزینش شما» بهنوعی مشخص کرد که
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رجایی ،نخستوزیر مدنظر او نبوده و بر او تحمیل شدهاست (بنیصدر ،1361 ،ص)15؛
چنانکه چهار روز پساز امضای حکم بنیصدر اعالم کرد :اگر ببیند رجایی خط او را ندارد ،به
دولت دولت او نیست (جمهوری اسالمی ،1359/6/3 ،ص.)2
تمام مردم خواهد گفت که این ْ
همین موضوع موجب مباحثی طوالنی در میان نمایندگان مجلس شد و برخی از نمایندگان
از این رفتار رئیسجمهور انتقاد کردند .در پاسخ به سخنان بنیصدر ،محمد یزدی -یکی از
اعضای هیئت ویژۀ تشخیص صالحیت نخستوزیر -طی مصاحبهای اعالم کرد« :اینکه
عدهای میگویند که در انتخاب آقای رجایی الزام و اجباری وجود داشته ،اینطور نیست و
تعبیرات اصولی و منطقی نمیباشد ».او در ادامه افزود« :رجایی یکی از  14نفری بود که
این
ْ
خودِ بنیصدر به هیئت بررسی معرفی کرده بود و هیئت نیز ایشان را از سایر نفرات شایستهتر
دانست» (کیهان ،۱۳۶۰/۳/۱۳ ،ص.)1

 .5انتخابکابینه

پساز انتخاب رجایی به نخستوزیری ،اولین چالش جدی میان بنیصدر و رجایی و
نمایندگان همسو با آنها در مجلس ،دربارۀ انتخاب وزرای کابینه بهوجود آمد .ابهامات
موجود در حیطۀ اختیارات رئیسجمهور و نخستوزیر در قانون اساسی به تفسیرهای
متفاوتی از حوزۀ اختیارات هریک منجر شده بود؛ همچنین اختالفات اندیشهای میان دو
طرف به بحران پیشآمده دامن میزد.

 .۱ .۵اختالف حقوقی

قانون اساسی کشور باتوجهبه فضای هیجانی انقالب و همچنین نداشتن شناخت دقیق از
معضالت اجرایی جامعه ،توسط خبرگان قانون اساسی در 24آبان 1358بهتصویب رسید.
یکی از اشکاالت قانون اساسی درعین تفکیک قوا ،نقص در تبیین وظایف ،اختیارات و
توزیع قدرت میان رئیسجمهور و نخستوزیر بود .برایناساس دو نهاد ریاستجمهوری
و نخستوزیری ازلحاظ تفکیک صالحیتها ،سلسلهمراتب ،وظایف و اختیارات
نمیتوانستند با یکدیگر هماهنگ باشند و هرکدام از دو طرف تفسیری از قانون اساسی
داشتند که موردقبول طرف مقابل نبود و این امر باعث اختالف شده بود.
نمونۀ بارز این رویکرد قانون اساسی ،انتخاب وزرا با سه تصویب (رئیسجمهور،
نخستوزیر و مجلس) بود که با مخالفت هریک از این نهادها امکان ردشدن وزیر وجود
داشت .طبق اصل  133قانون اساسی (قبلاز بازنگری) ،صالحیت گزینش و پیشنهاددادن
وزیران با نخستوزیر بود و در مرحلۀ بعد وزیران انتخابی میبایست به تأیید رئیسجمهور

20

گنجینۀ اسناد ،سال  ،30دفرت اول ،بهار  ،1399شامرۀ پیاپی 117

تعاملوتقابلبنیصدربا
مجلس بر رس انتخاب ...

میرسیدند و رئیسجمهور نیز باید این وزیران را برای اخذ رأی اعتماد از نمایندگان ،به
مجلس معرفی میکرد؛ ولی طبق قانونْ نخستوزیر شخصیتی مستقل معرفی شده بود که
رئیس دولت بود و باید درمقابل اعضای دولت پاسخگوی مجلس باشد (اصل .)134
بهموجب اصل  113مسئولیتهای مهمی به رئیسجمهور واگذار شده بود« :پساز مقام
رهبری رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی
و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیم ًا به رهبری
مربوط میشود ،برعهده دارد ».طبق این اصل که ابهامات بسیاری برای سایر قوا بهوجود
آورده بود ،تقریب ًا تمام امور کشور بهجز اموری که به رهبری مربوط میشد به رئیسجمهور
ارتباط پیدا میکرد.
طبق اصل  133نصب اعضای قوۀ مجریه منوط به موافقت رئیسجمهور بود؛ ولی
طبق اصل  134اِعمال ریاست قوۀ مجریه عم ً
ال از او سلب شده بود و جز دربارۀ موافقت
با عزل وزیر به پیشنهاد نخستوزیر (اصل  )136و حق نظارت قانونی بر مصوبات هیئت
وزیران (اصل  )126قانونگذار اختیار دیگری را برای رئیسجمهور لحاظ نکرده بود .بنابه
گفتۀ هاشمی رفسنجانی تجربۀ سالها دیکتاتوری در ایران و ترس از وقوع مجدد تمرکز
قدرت در یک شخص ،موجب گرایش قانونگذاران به چنین شیوهای شده بود (هاشمی
رفسنجانی ،1384 ،ص.)320
بهموجب اصل  ،۱۳۴نخستوزیر ریاست هیئت وزیران را برعهده داشت و بر کار
آنان نظارت داشت و با همکاری وزیران قوانین را اجرا میکرد و دربرابر مجلس مسئول
اقدامات وزیران بود .قانونگذاران این ریاست را از مقام مافوق آنان ،یعنی رئیسجمهور
سلب کرده بود و اعضای دولت در انجام وظایف و امور خود کام ً
ال مستقل از رئیسجمهور
عمل میکردند .براساس اصل  ،۱۲۷رئیسجمهور فقط حق داشت در جلسۀ هیئت وزیران
حضور داشته باشد و تنها ازطریق اصل  ۱۲۶حق داشت بر مصوبات هیئت وزیران نظارت
قانونی داشته باشد (قانون اساسی جمهوری اسالمی ،1368 ، ...صص  .)101-99بنیصدر
که بهدرستی متوج ِه این موضوع شده بود مینویسد...« :در این قانون اساسی ،رئیسجمهور
کارهای نیست و اختیاری نداره .قدرت را هم مثل گوشت قربانی تقسیم کردهاند و هر
کس میتونه{میتواند} دیگری را فلج بکند» (بنیصدر ،1380 ،ص .)102بنیصدر در
مجلس خبرگان قانون اساسی هم ،چنین روزی را پیشبینی کرده بود که بعدا ً اختالف
میان رئیسجمهور و نخستوزیر بهوجود خواهد آمد (بنیصدر ،1380 ،ص .)109او
دراینباره مینویسد« :من به بهشتی گفتم :گوشت قربانی میکنید ،هم تقسیم قدرت میکنید.
اینقدرش مال رئیسجمهور ،اینقدرش مال نخستوزیر ،اینقدرش مال مجلس باشد.
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 .1کاستیهای قانون اساسی سال  ۱۳۵۸و
اشکاالت ناشی از پراکندگی امور در طی
یک دهه باعث شد تا در بهار سال ۱۳۶۸
منایندگان مجلس شورای اسالمی طی نامهای
به امامخمینی ،درخواست ارائۀ طریق
با هدف تجدید نظر در قانون اساسی را
مطرح کنند که امام نیز با درخواست آنان
موافقت کرد .در قانون اساسی جدید مقام
نخستوزیر حذف شد و اختیاراتش به
رئیسجمهور داده شد (مدنی ،1369 ،ج،3
ص.)417

22

این رژیم است که شما دارید درست میکنید؟! این کار بحران درست میکند .شما یا بنا را
بگذارید به اختیار با رئیسجمهور و مجلس و نخستوزیر را بکنید تابع رئیسجمهور؛ یا
بنا را بگذارید به مجلس و نخستوزیر و رئیسجمهور را بکنید تشریفاتی .گفتم :آقا اینکه
شما درست کردهاید اگر ناهماهنگی بین رئیسجمهور و نخستوزیر بشود ،بههم میخورد»
(مظفر ،1378 ،ص.)102
بنابه اصل  135قانون اساسی نخستوزیر تا زمانی که مورداعتماد مجلس بود در
سمت خود باقی میماند .بهعالوه چنانچه بین نخستوزیر و وزیران هماهنگی وجود
نمیداشت ،نخستوزیر قادر نبود بهتنهایی وزیر را عزل کند؛ زیرا برای این عزل موافقت
رئیسجمهور الزم بود .چنانچه وزیر با رئیسجمهور هماهنگ و با نخستوزیر ناهماهنگ
ِ
ریاست هیئت وزیران هماهنگی کند
بود ،نخستوزیر نمیتوانست در انجام وظایف
(هاشمی رفسنجانی ،مصاحبه« ،احیاء نخستوزیری»)1394/1/31 ،؛ بنابراین اصول مذکور
باعث بروز اختالف میان دو طرف شده بود و هرکدام طبق قانون و اختیارات معینشده در
آن خود را محق میدانستند.
رجایی براساس برداشت خود از قانون اساسی ،نخستوزیر را منحصرا ً درمقابل مجلس
مسئول میدانست و هیچ مسئولیتی و حتی اختیاری را درقبال تصمیمات هیئت وزیران متوج ِه
رئیسجمهوری نمیدانست (صابری فومنی ،۱۳۶۰ ،صص  .)219-216درمقابل بنیصدر،
مسئولیت نخستوزیر درقبال مجلس را منافات با مسئولیت رئیسجمهور نمیدانست و
بر این باور بود که رئیسجمهور به دادن تذکر به نخستوزیر و وزرا برای برحذرداشتن
از انجام اعمال خالف قانون مکلف است (بنیصدر ،1384 ،ص .)214رجایی به بنیصدر
پیشنهاد میداد که جلسات دولت نزد رئیسجمهور برگزار شود ،ولی رئیسجمهور در این
جلسه صرف ًا حق ریاست دارد و مسئولیتی ندارد (صابری فومنی ،۱۳۶۰ ،صص .)221-220
بنیصدر معتقد بود که اگر رئیسجمهور ریاست هیئت وزیران را عهدهدار شود ،مسئولیت
ادارۀ هیئت وزیران از عهدۀ نخستوزیر ساقط است (بنیصدر ،1384 ،ص .)225در خالل
این کشمکشهای حقوقی ،دو طرف بدون عقبنشینی و آشکارا همدیگر را به بیاطالعی
از قانون اساسی و اجرای آن متهم میکردند (صابری فومنی ،۱۳۶۰ ،صص  217و 221؛
درمجموع این نواقص حقوقیِ توزی ِع قدرت در قانون اساسی
بنیصدر ،1384 ،ص.)225
ْ
1
باعث بروز اختالف میان رئیسجمهور و نخستوزیر و همکارینکردن آنها شد.

 .۲ .۵اختالف اندیشهای در انتخاب وزیران کابینه

ِ
اعضای کابینه متفاوت بود.
دیدگاه و بینش رئیسجمهور و نخستوزیر دربارۀ انتخاب
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بنیصدر معتقد بود شخصی باید وزیر شود که ترکیبی از تخصص و تعهد را باهم داشته باشد
(بنیصدر ،1359 ،صص  .)57-56بنیصدر بهدنبال آن بود تا با بهکارگیری تمام جناحهای
سیاسی ،کابینهای هماهنگ و نه صرف ًا از یک حزب خاص تشکیل شود .او دراینباره
مینویسد« :دولت باید معرف همۀ جامعه باشد و نه صرف ًا معرف حزب جمهوری؛ و دولت
باید مستقل از تصمیمات حزب عمل کند» (انقالب اسالمی ،1359/5/6 ،ص .)2رجایی و
اکثریت نمایندگان مجلس (حزب جمهوری اسالمی) مخالف شکلگیری کابینهای مختلط
بودند و تشکیل کابینهای مکتبی و یکدست از انقالبیون همسو با دیدگاههای خویش را
خواستار بودند (کیهان ،1359/5/16 ،ص .)3رئیسجمهور بهخوبی متوج ِه این قضیه شده
بود که اگر دولت صرف ًا از یک جریان خاص (حزب جمهوری اسالمی) تشکیل شود ،آن
جریان سیاسی ،قدرت را بهصورت انحصاری در دست خواهد گرفت و امکان هماهنگی
و همکاری با آن وجود نخواهد داشت.
با نزدیکشدن به زمان معرفی کابینه ،امامخمینی طی سخنانی در  1359/4/29ضمن
اعتراف به اشتباهات گذشته در انتخاب دولت موقت ،به نقد آن دولت پرداختند .ایشان
ضمن توصیه به نمایندگان مجلس معیارهایی چون« :تدین ،صددرصد انقالبی ،مکتبی و
قاطع» را برای انتخاب اعضای کابینه واجب و الزم دانستند و در ادامه گفتند« :ما نمیتوانیم
تحمل کنیم این مطلبی را که آقایان میخواهند با آن مغزهایی که در اروپا تربیت شدهاست
درست بکنند .ما میخواهیم اسالم را [پیاده] بکنیم ...این اشخاصی که انقالبی نیستند باید
در رأس وزارتخانهها نباشند و آقای بنیصدر باید امثال اینها را معرفی به مجلس نکند و
اگر کرد ،مجلس رد بکند و هیچ اعتنا نکند؛ ّال اینکه وزیری باشد که کارآمد باشد؛ اسالمی
باشد؛ مسامحهکار نباشد؛ انقالبی باشد تا یک مملکتی دستمان باشد» (صحیفۀ امام،1378 ،
ج ،13صص  .)52-46برخی از نمایندگان از نخستوزیر میخواستند که در انتخاب وزرا
بیشتر دقت کند و در انتخاب کابینه کوچکترین تعللی درزمینۀ معیارهای مشخصشده
ازجانب امام نداشته باشد (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای
اسالمی ،59/6/2 ،ص.)16
رجایی بالفاصله پساز اخذ رأی اعتماد از مجلس ،بهدلیل اختالف فکری با بنیصدر
بدون مشورت با ایشان و با مشورت نهادها و نیروهای همفکر انقالبی به انتخاب اعضای
کابینهای یکدست با ویژگیهای مکتبی ،انقالبی و مقلد امامخمینی بودن پرداخت (جمهوری
اسالمی ،1359/5/23 ،ص .)14انتخاب چنین کابینهای یکدست بهخوبی اتحاد اکثریت
نمایندگان مجلس با نخستوزیر و بیتوجهی به خواستههای بنیصدر را نشان میدهد.
رجایی پساز انتخاب کابینه ،در روز اول شهریور با امام دیدار کرد و دربارۀ روند
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ِ
اعضای کابینه از نهادهای انقالبی توضیحاتی به اطالع ایشان رساند (کیهان،
انتخاب یکدست
 ،1359/6/2ص .)15او سپس در مالقات با بنیصدر ،فهرست  20نفر از وزرایی را که
برگزیده بود به ایشان اعالم کرد (مارجا ،آ.ن290-3-ش.س .)1-باتوجهبه اختالف اندیشهای
(صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،۱۳۵۹/6/11 ،ص،)20
مشورتنکردن رجایی با بنیصدر در انتخاب اعضایِ کابینه و بهویژه انتخاب این افراد از
نهادهای انقالبی و حزب جمهوری اسالمی (بنیصدر ،1384 ،صص  ،)63-26همچنین
ناتوانی ،ناکارآمدی و رفتارِ
ِ
مخرب برخی از وزرای پیشنهادی (بنیصدر ،1359 ،صص
203-202؛ انقالب اسالمی ،1359/6/27 ،ص )1بعضی از این وزرا موردتأیید بنیصدر
قرار نگرفتند.
پساز این جلسه ،رجایی درمقابل پرسش خبرنگاران مبنیبر زمان معرفی کابینه گفت:
معلوم نیست و بنیصدر نیز گفت :دربارۀ تأیید یا رد فهرست کابینه ،موضوع برمیگردد
به اصل قضیه و دربارۀ اصل قضیه هم قرار است فع ً
ال سکوت کند تا ببیند چه میشود
دولت
(جمهوری اسالمی ،۱۳۵۹/6/3 ،ص .)12او در ادامه افزود« :فرض این است که
ْ
ِ
دولت رئیسجمهور است و [رئیسجمهور] تمام ابزار کار را در اختیار دارد ...اگر چنانچه
دولت دولتی است که خط من را ندارد و [چون] مردم از من خواستهاند ،من باید
دیدم این
ْ
دولت دولت من نیست» (جمهوری اسالمی ،۱۳۵۹/6/3 ،ص.)12
به مردم بگویم که این
ْ
بنیصدر پساز مشاهدۀ فهرست پیشنهادی کابینه ،دو نامۀ متفاوت در 3شهریور1359
خطاب به رجایی نوشت (بنیصدر ،1384 ،ص .)64در نامۀ اول با لحنی مالیمتر اعالم
کرد که بهجز وزرای دفاع و کشور ،بهدلیل حساسیت وضع کشور دربارۀ سایر وزرا کاری
ندارد؛ ولی در نامۀ دوم که مفصلتر (چهار صفحه) و با لحنی تندتر بود ،اعتراض خود را
به چگونگی گزینش وزرا و بیتجربگی و ناتوانی آنها اعالم کرد .از ادبیات موجود در نامۀ
بنیصدر به رجایی میتوان به عمق اختالف و بیاعتمادی موجود بین دو طرف پیبرد.
بنیصدر در این نامه ،دائم ًا درصدد است تا نارضایتی خود را از نخستوزیری رجایی و
درعینحال جریان پشت رجایی -که احتماالً حزب جمهوری اسالمی باشد -اعالم کند
(مارجا ،آ.ن.س.290-ش.س.)1.
رجایی در روز 5شهریور ،1359طی نامهای در پاسخ به بنیصدر ،شدیدا ً به مواضع
او درقبال فهرست پیشنهادی کابینه و مخالفتهایش با نخستوزیر واکنش نشان داد .او
دراینباره نوشت« :نامۀ چهارصفحهای مو ّرخ سوم شهریور  ]13[59جنابعالی را بهدقت
خواندم .از مقدمۀ آن چنین برمیآید که آقای رئیسجمهور در مذاکره با هیئت همکاری
مجلس با رئیسجمهور در تعیین صالحیت رئیس دولت که درنتیجه به تعیین و معرفی

24
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نخستوزیر ازطرف جنابعالی منجر شد ،نوعی عقبنشینی مصلحتی کردهاند و اینک
پشیمان شده و تصمیم به ایستادگی گرفتهاند و درنتیجه تشکیل دولت و معرفی آن به مجلس
را به تأخیر انداختهاند .تقصیر ملت منتظر چیست؟ ...تهمتهایی که در نامه و مذاکرات
حضوری نسبت به وزرای انتخابی روا داشتهاید ،برای یک مسلمان متعهد قابلتحمل نیست
و من شما را از اینکه اینچنین برخوردهایی داشته و خود را دارای خط توحیدی میدانید،
برحذر میدارم ...جنابعالی دکترای اقتصاد را بیتجربه ،و کارکشته در کار و کسب و اهل
مطالعه و مطلع در امور اقتصادی داخل کشور را (بهخاطر نداشتن مدرک) بیعلم میخوانید.
یکی را از اصحاب برادر آقای هاشمی و دیگری را دشنامگوی و[ ...میخوانید] .برادرمان
رئیسجمهور با گفتن «من سکوت میکنم» و بهخصوص «با وزرای تو کار ندارم» ،احساس
میکنند شاید ازاینپس باید بقیۀ دوران ریاستجمهوری را طبق قانون اساسی به کارهای
خاصی بپردازند؛ زیرا مجلس ناظر بر اعمال وزراست و مردم ازطریق مجلس شورای
اسالمی با وزرا ارتباط قانونی پیدا میکنند .آقای رئیسجمهوری ناگزیر باید به اصول 122
تا  129و آنگاه به اصل  121توجه فرمایند( »...مارجا ،آ.و.)4-1.
با شدتگرفتن تنش میان بنیصدر و رجایی ،بنیصدر طی نامهای به امامخمینی به
اختالفاتش با نخستوزیر دربارۀ اجرانشدن معیارهایش در انتخاب وزیران اشاره کرد و
نوشت« :با آقای رجایی بسیار صحبت کردم و فرمایشات شما را که باید باهم تفاهم کنید و
همه خدمتگزار اسالم باشید و تضعیف هیچ ارگانی نه رئیسجمهوری و نه مجلس به سود
کشور نیست[ ،به ایشان] گفتم .معلوم شد اعضای هیئت وزیران [هم] مثل خود نخستوزیر
الیتغیرند ».بنیصدر در خاتمۀ نامۀ خود از امامخمینی درخواست کرد تا هر تصمیمی را که
صالح میداند اعالم کند تا او اجرا کند (بنیصدر ،1384 ،ص .)71امامخمینی نیز در جواب
بنیصدر یادآور شد« :اینجانب دخالت در این امور نمیکنم .موازین همان بود که کرارا ً
گفتهام و سفارش من آن است که آقایان تفاهم کنند و اشخاص مؤمن به انقالب و مدیر و
مدبر و فعال انتخاب کنند» (صحیفۀ امام ،1378 ،ج ،13ص.)175
رجایی در 8شهریور 1359مجددا ً طی نامهای به بنیصدر فهرست اصالحشدۀ
جدیدی از وزرای پیشنهادی را به اطالع بنیصدر رساند .در فهرست دوم براساس آنچه که
رئیسجمهور درخواست کرده بود ،برای وزارت کشور ازبین ناطق نوری و مهدوی کنی،
ناطق نوری حذف شده بود و برای وزارت دفاع نیز فردی معرفی نشده بود .رئیسجمهور
باوجوداینکه اعالم کرده بود فقط دربارۀ وزارت کشور و دفاع نظر دارد ،ولی همچنان دربارۀ
دیگر وزرا نیز نظر داشت؛ چنانکه در ذیل نامۀ رجایی مینویسد« :قرار بود وزرای دیگر
انتخاب کند که نکردهاست» (مارجا ،آ.ن2-ش.س.)3-
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باتوجهبه نبود توافق میان بنیصدر و رجایی و اختالف بهوجودآمده میان این دو در
انتخاب وزرا و همچنین دخالتنکردن امامخمینی در انتخاب کابینه ،بنیصدر طی نامهای
در  9شهریور به مجلس نظر خود را دربارۀ وزرای پیشنهادی رجایی و علت مخالفتش با
برخی از وزیران اعالم کرد و تصمیم نهایی را برعهدۀ مجلس گذاشت (مارجا ،آ.و.)8-1.
بههمیندلیل بازهم بحث همکاری و حضور مجلس برای حل این مشکل مطرح شد.
بدینمنظور ،چندین نشست بین رئیسجمهور و نخستوزیر با حضور عدهای از نمایندگان
مجلس ،اعضای جامعۀ روحانیت مبارز ،سیداحمد خمینی و افراد کاندیدای وزارت ،برای
رفع سوءتفاهمها و نزدیککردن دیدگاهها در انتخاب کابینه برگزار شد که نتیجۀ مهمی دربر
نداشت (هاشمی رفسنجانی ،۱۳۸۴ ،ص.)193
سرانجام پساز بحث و بررسی فراوان بنیصدر در  15شهریور طی نامهای به
رئیس مجلس شورای اسالمی اسامی  14نفر از فهرست 20نفرۀ پیشنهادی کابینۀ رجایی
را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد (مارجا ،آ.ن3-ش.س .)4-بنیصدر با
 6نفر از وزرای مدنظر رجایی که از منتقدان و مخالفان جدیاش بودند مخالفت کرد؛
یعنی اکبر پرورش (آموزشوپرورش) ،محسن نوربخش (اقتصاد) ،سیداسماعیل داوودی
(برنامهوبودجه) ،میرحسین موسوی (امور خارجه) ،احمد توکلی (کار) ،اصغر ابراهیمی
(نفت) (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی،1359/6/16 ،
صص .)19-18
ِ
اعضای
هاشمی رفسنجانی دو نامۀ متفاوت رئیسجمهور و نخستوزیر برای معرفی
کابینه به مجلس را قرائت کرد .باتوجهبه اختالف بهوجودآمده میان رئیسجمهور و
نخستوزیر ،نمایندگان موافق و مخالف ،هریک نظرات خود را مطرح کردند .برخی از
نمایندگان از چگونگی ارسال نامههای جداگانۀ متفاوت و نبود وحدت میان بنیصدر و
رجایی در معرفی برخی از وزرای کابینه ،همچنین رعایتنکردن اصل  133و  134قانون
اساسی توسط رئیسجمهور و نخستوزیر ناراحت شدند و نظرات خود را مبنیبر رعایت
ِ
مجلس
اعضای کابینه مطرح کردند .در خاتمۀ این جلسه رئیس
قانون اساسی و معرفی
ْ
هاشمی رفسنجانی از نخستوزیر و رئیسجمهور درخواست کرد تا یک فهرست واحد
را که به تأیید هر دو نفر رسیده باشد تنظیم کنند و به مجلس ارسال کنند (صورت مشروح
مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،۱۳۵۹/۶/۱۶ ،صص .)32-18
در زمانی که تنش لفظی میان رئیسجمهور و نخستوزیر ادامه داشت نمایندگان
ِ
اعضای دولت
مجلس در جلسات  18و 19شهریور 1359بحث دربارۀ برنامۀ دولت و
را آغاز کردند .در جلسات مذکور نخستوزیر به دفاع از دولت خویش دربرابر اتّهامات
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بنیصدر پرداخت و نمایندگان موافق و مخالف 1نیز دربارۀ برنامۀ پیشنهادی دولت و وزرای
معرفیشده بهتفصیل صحبت کردند .مهمترین محورهای صحبت نمایندگان مخالف کابینه
عبارت بود از :برنامهنداشتن نخستوزیر برای کابینه؛ ابهام دربارۀ تعداد وزرا؛ کلیبودن برنامۀ
دولت و نداشتن نظم و انسجام عمومی در طرح آن؛ انتخاب وزیران از یک حزب خاص
[حزب جمهوری اسالمی] و انتخابنکردن وزیران از سایر جناحها و احزاب سیاسی؛
نامشخصبودن حدود اختیارات وزیران؛ مشکل هماهنگی [مجلس و نخستوزیر] و
تفاهم با رئیسجمهور؛ نداشتن برنامه در ادغام نهادهای انقالبی و مکتبی [ادغام کمیتهها در
ارتش ،ادغام دادگاههای انقالب در دادگستری و ]...در تحت حاکمیت دولت؛ نداشتن برنامۀ
روشن در امور اقتصادی و قضایی و آموزش عالی .مهمترین محورهای صحبت نمایندگان
موافق کابینه عبارت بود از :برنامهداشتن نخستوزیر برای کابینه؛ انتخاب وزرای در خط
امام ،معتقد به والیت فقیه ،دین و انقالب؛ انتخاب وزرای متخصص و متعهد؛ حمایت از
مستضعفان؛ مبارزه با استکبار (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای
اسالمی ،1359/6/18 ،صص 29-20؛  ،1359/6/19صص 32-17؛ هاشمی رفسنجانی،
 ،1384صص .)208-207
نمایندگان مجلس پساز شنیدن سخنان نمایندگان موافق و مخالف دربارۀ کاندیداهای
پیشنهادشده ،رأی خود را اعالم کردند .درنهایت دولت رجایی با  169رأی موافق 14 ،رأی
مخالف و  10رأی ممتنع رسمیت یافت (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس
اول شورای اسالمی ،۱۳۵۹/۶/۱۹ ،ص.)38

 .6موضوع تکمیل کابینه

ِ
اعضای کابینه ،رجایی تصویب بقیۀ اعضای کابینه را منوط به نظر
پساز انتخاب  14نفر از
بنیصدر اعالم کرد (کیهان ،1359/6/22 ،ص .)3دولت رجایی در حالی تشکیل شد که
ِ
اعضای کابینه،
برخی از مهمترین وزارتخانهها بدون وزیر بودند .رجایی برای تکمیل بقیۀ
طی بازۀ زمانی 29شهریور 1359تا عزل بنیصدر در 30خرداد 1360افرادی را بهعنوان
وزیر به بنیصدر معرفی کرد که بنیصدر عدهای از آنها را تأیید و عدهای دیگر را رد
کرد .معرفی و انتخاب کمدردسر محمدجواد تندگویان برای وزارت نفت ،موسی خیر
بهعنوان وزیر مشاور و سازمان برنامه و بودجه ( ،)59/7/3محمد میرمحمدصادقی برای
وزارت کار ،ابراهیم احدی برای وزارت دادگستری ( )59/8/14و محمدجواد باهنر برای
وزارت آموزشوپرورش ( )59/9/4در حالی انجام شد (مارجا ،آ.ن.290-3-ش.س14-؛
مارجا ،آ.ن.3-ش.س )10-که انتخاب حسین کاظمپور اردبیلی و حسین نمازی برای

 .1منایندگان موافق و مخالف کابینه
عبارت بودند از موافقان :محمدجواد
رشافت ،علیاصغر باغانی ،سیدحسن آیت،
سیدعلی خامنهای ،و عبداملجید معادیخواه؛
و مخالفان :رضا رمضانی خورشیددوست،
محمد محمدی ،کاظم سامی ،محمدمهدی
جعفری ،علی گ لزادۀ غفوری.
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وزارتخانههای بازرگانی ،و اقتصاد و دارایی ( )1359/12/20و نهایت ًا میرحسین موسوی
برای وزارت امور خارجه -که درنهایت در ( )1360/4/14و بعداز عزل بنیصدر از
ریاستجمهوری وزیر شد -به یکی از موضوعات موردمناقشه میان نخستوزیر و
بنیصدر تبدیل شده بود (مارجا ،آ.ن32-ش.س13-؛ مارجا ،آ.ن.290-4-ش.س.)5-
مخالفتهای میان بنیصدر و رجایی بر سر تعیین وزرای باقیماندۀ کابینه باعث شد
تا نمایندگان مجلس باتوجهبه شرایط مخاطرهانگیز جنگ تحمیلی ،موضوع گروگانگیری
و وضعیت نامساعد اقتصادی و سیاسی کشور تکمیل کابینه را خواستار شوند (صورت
مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،۱۳۵۹/7/3 ،ص .)20نمایندگان
مجلس طی نامهای به امام که آن را اکبر پرورش نایبرئیس در مجلس قرائت کرد از
رئیسجمهور و رئیس دولت درخواست کردند تا با حفظ وحدت و تفاهم با یکدیگر
گفتوگو کنند و در تکمیل کابینه بکوشند (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس
اول شورای اسالمی ،1359/8/4 ،ص.)20
طبیعی بود میان رئیسجمهور و اکثریت مجلس که بهطور جدی با اندیشه و دیدگاههای
یکدیگر اختالف داشتند هماهنگی در انتخاب وزرا بهوجود نیاید .پساز معرفی افراد
پیشنهادی کابینه به مجلس ،نمایندگان موافق و مخالف از جناح اکثریت و اقلیت نظرات خود
را دربارۀ آنها مطرح میکردند .نمایندگان مخالف ،محمد میرمحمدصادقی (وزیر پیشنهادی
کار) ،و ابراهیم احدی (وزیر پیشنهادی دادگستری) را افرادی فاقد برنامه و شایستگی و
سابقۀ مدیریتی در حوزۀ تخصصی مربوطه میدانستند .موافقان نیز این دو را افرادی مکتبی
و انقالبی و کاردان میدانستند (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای
اسالمی ،1359/8/14 ،صص  .)28-21همچنین نمایندگان مخالف ،محمدجواد باهنر (وزیر
پیشنهادی آموزشوپرورش) را فردی فاقد برنامه و ازنظر قدرت اجرایی و مدیریت در حوزۀ
این وزارتخانه ضعیف مطرح میکردند .نمایندگان موافق ،باهنر را فردی متخصص و
تحصیلکردۀ دانشگاه و حوزه و با سابقۀ اجرایی و مدیریتی در آموزش و پروش میدانستند.
رجایی نیز در تأیید توان مدیریتی و تخصصی باهنر خود را شاگرد باهنر در دوران وزارتش
[وزرات رجایی در آموزشوپرورش] در آموزشوپرورش معرفی کرد .پساز ابراز نظرات
نمایندگان موافق و مخالف ،نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادشده که ازلحاظ فکری و
اندیشهای با آنها همسو بودند با اکثریت آراء رأی اعتماد دادند (صورت مشروح مذاکرات
جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1359/9/4 ،صص .)28-22
باتوجهبه طوالنیشدن معرفی سه وزیر مهم دیگر ،برخی از نمایندگان مجلس طی
نطقهای پیشاز دستور ،فقدان وزیران امور خارجه ،بازرگانی و اقتصاد و دارایی را ضربهای
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به روابط خارجی ،تجارت و اقتصاد کشور مطرح کردند (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ
علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1359/۱۰/۹ ،ص۱۸؛  ،1359/۱۱/۶ص .)۱۹آنها
باتوجهبه وضعیت جنگی کشور معرفی هرچهسریعتر وزیر خارجه را برای دفاع از جمهوری
اسالمی در مجامع بینالمللی و خنثیکردن تبلیغات رژیم عراق در جهان خواستار بودند
(صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1359/7/10 ،ص18؛
 ،1359/۱۱/1۸ص .)۱۹آنها از رجایی و بنیصدر درخواست داشتند که «هرچهسریعتر
بر سر انتخاب وزیر امور خارجه به توافق برسند» و سیاست خارجی کشور را در شرایط
حساس جنگ بدون مسئول نگذارند (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول
شورای اسالمی ،1359/7/30 ،ص19؛  ،1359/8/4ص.)18
تأییدنشدن چند تن از وزرای پیشنهادی توسط بنیصدر ،باعث شد تا رجایی برای
برخی از وزارتخانهها (امور اقتصادی و دارایی ،و بازرگانی) معاون وزیر و سرپرست
تعیین کند .بنیصدر در تاریخ 25آبان 1359در نامهای به رجایی ضمن اعتراض به این اقدام
نخستوزیر تصریح کرد« :انتصابات هر وزارتخانه منحصرا ًاز اختیارات قانونی وزیر مسئول
آن است و چون شما وزیر مسئول وزارتخانههای بیوزیر نیستید ،انتصابات شما مخالف
قانون و بیاعتبار است» (مارجا ،آ.ن2-ش.س .)290-همچنین پساز انتصاب مدیرعامل
جدید بانک ملی ایران ازسوی نخستوزیر ،بنیصدر این اقدام رجایی را غیرقانونی اعالم
کرد (مارجا ،آ.ن3-ش.س .)27-رجایی در پاسخ به این نامۀ بنیصدر با تأکید بر اصل 141
قانون اساسی مبنیبر تصدی وزارتخانههای بدون وزیر توسط نخستوزیر نوشت« :اوالً،
تعیین معاون ازطرف نخستوزیر در کدام قانون منع شدهاست؟ ثانی ًا ،طی نامهای که شخص ًا
نوشتهاید ،1در وزارتخانههای بدون وزیر به نخستوزیر اجازۀ امضا دادهاید؛ اگر قانونی
است؟! که شما نوشته و ابالغ کردهاید و اگر خالف قانون است؟! به خود جنابعالی مربوط
میشود» (مارجا ،آ.ن2-ش.س .)290-الزم به ذکر است که بنیصدر با تصدی نخستوزیر
در انتخاب معاون وزیر و سرپرست در برخی از وزارتخانهها توافق نکرده بود .او طی
نامهای تنها «در حد امضای نامه و راهانداختن امور جاری و نه بیشتر ،با تصدی رجایی
موافقت کرده بود» (بنیصدر ،1384 ،ص.)116
نمایندگان مجلس با استناد به مادۀ  181آییننامۀ داخلی مجلس 2و اصل 133
قانون اساسی طی نامهای به مورخۀ  ۱۳۵۹/۸/۱۲از ریاست مجلس درخواست کردند تا
نخستوزیر برای پاسخ به سؤال علل تأخیر در معرفی وزرای باقیماندۀ کابینه ،در مجلس
حضور یابد (آشنایی با مجلس شورای اسالمی بهضمیمۀ کارنامۀ سال اول مجلس شورای
اسالمی ،۱۳۶۰ ،ص .)۴۷بهدنبال سؤال نمایندگان مجلس ،رجایی در تاریخ 1359/10/2

 .1به نامۀ بنیصدر به رجایی در 1آبان ،1359
اشاره دارد.
 .2مادۀ  :181هیئت وزراء باید در ظرف
مدت ده روز ازطرف نخستوزیر به مجلس
معرفیبشوند.
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با شرکت در جلسۀ علنی مجلس موضوعاتی را مطرح کرد .او با توضیح اینکه انتخابش
به نخستوزیری با رضایت کامل رئیسجمهور نبودهاست ،به تشریح اقدامات خود برای
انتخاب وزرای باقیمانده پرداخت .او در ادامۀ سخنانش افزود که برای سه وزارتخانۀ
باقیمانده بیشاز ده نفر را معرفی کردهاست که با مخالفت رئیسجمهور روبهرو شدهاند.
رجایی همچنین به دخالت «هیئت ویژۀ تشخیص صالحیت نخستوزیر و وزرا» برای حل
این موضوع و درعینحال شکست در این موضوع اشاره کرد و تشکیل جلسهای غیرعلنی
در مجلس و حضور رئیسجمهور در این جلسه را برای بیان دالیل مخالفت خود با
وزرای پیشنهادی خواستار شد (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای
اسالمی ،1359/10/2 ،صص .)25-24
دراینمیان تأکیدات امامخمینی و همچنین تالش برخی از نمایندگان برای ایجاد تفاهم
میان بنیصدر و رجایی نیز مؤثر واقع نشد (صحیفۀ امام ،1378 ،ج ،14صص 191-190؛
صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1359/11/5 ،صص
.)18-17
درنهایت با ادامۀ بالتکلیفی چندین وزارتخانه ،جمعی از نمایندگان مجلس طرح
تصدی سرپرستی وزارتخانههای بدون وزیر بهوسیلۀ نخستوزیر را با قید دوفوریت
تقدیم مجلس کردند (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی،
 ،1359/12/6ص .)28با مطرحشدن طرح تصدی سرپرستی وزارتخانههای بدون وزیر،
بنیصدر در  1359/12/7طی نامهای به امامخمینی و شورای نگهبان با مطرحکردن اصول
 ،۱۳۶ ،۱۳۳و  ۱۳۷قانون اساسی مبنیبر تصویب وزیر توسط رئیسجمهور ،این طرح
نمایندگان مجلس را برخالف قانون اساسی و بهمنزلۀ حذف اختیارات رئیسجمهور و
دارای عواقبی بس خطرناک برای کشور عنوان کرد (انقالب اسالمی ،1359/12/9 ،ص1؛
بنیصدر ،۱۳۸۴ ،صص  .)157-153بنیصدر در این نامه تهدید کرد که اگر این طرح
تصویب شود .1« :اینجانب این دولت را یاغی تلقی خواهم کرد و با تمام قوا برضد آن
عمل خواهم کرد .از این حرکت بوی تند وابستگی و استبداد میآید .2 .در هیچ جلسهای
که اعضای این دولت حاضر شوند ،حاضر نمیشوم .3 ...پیشنهاد میکنم ،پیشاز آنکه کار
از کار بگذرد و به جایی برسیم که از بهمیدانآمدن مردم نیز کاری ساخته نشود ،کار را به
مردم بگذاریم تا در یک نظرخواهی عمومی اظهارنظر کند . ...تصویب این طرح کار را به
جای خطرناکی میکشاند که عواقب آن را خدا میداند و بس» (بنیصدر ،۱۳۸۴ ،ص.)154
نمایندگان مجلس باتوجهبه تنشهای بهوجودآمده ،از رئیسجمهور و نخستوزیر
درخواست کردند تا ظرف مدت یک هفته سه وزیر باقیمانده را به مجلس معرفی کنند یا
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در غیر این صورت به مجلس بیایند و دالیل خود را در جلسهای غیرعلنی مطرح کنند تا
نمایندگان پساز بررسی اعالم کنند که آیا رئیسجمهور بهانهگیری میکند یا اینکه افرادی
که ازطرف نخستوزیر معرفی میشوند از صالحیت کافی برخوردار نیستند (صورت
مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1359/12/10 ،صص .)31-29
سرانجام گروهی از مسئوالن کشور (بنیصدر ،رجایی ،بهشتی ،موسوی اردبیلی و
هاشمی رفسنجانی) پساز برگزاری جلسهای در منزل موسوی اردبیلی ،دربارۀ نفرات
پیشنهادشده برای وزارتخانههای اقتصاد و دارایی ،و بازرگانی به توافقاتی رسیدند؛ ولی
دربارۀ وزارت امور خارجه وضعیت همچنان نامشخص باقی ماند (هاشمی رفسنجانی،
 ،1384ص389؛ انقالب اسالمی ،1359/12/13 ،صص  .)2-1این جلسه و تفاهمات
حاصلشده امیدواریهایی را برای حل مشکل بهوجود آورده بود؛ ولی سخنرانی روز 14
اسفند بنیصدر و اتفاقات بهوجودآمدۀ پسازآن باعث تنش مجدد میان دو طرف شد.

 .7روند برکناری بنیصدر از ریاستجمهوری

بنیصدر در  14اسفند بهمناسبت سالروز درگذشت دکتر مصدق در دانشگاه تهران
سخنرانی کرد .در این سخنرانی جریانهای طرفدار و مخالف رئیسجمهور با سردادن
شعارهایی علیه یکدیگر باهم درگیر شدند که دراینمیان عدهای مجروح شدند (انقالب
اسالمی ،1359/12/16 ،ص1؛ جمهوری اسالمی ،1359/12/16 ،ص .)1درگیری 14
اسفند و حوادث و رخدادهای پسازآن میان بنیصدر و اکثریت نمایندگان مجلس
(حزب جمهوری اسالمی) جدایی انداخت و عزم جریان مذهبی را برای پایاندادن به
حضور بنیصدر در قدرت جزم کرد .پساز این سخنرانی ،نمایندگان مجلس و برخی از
شخصیتهای سیاسی نظام خواستار روشنشدن ماجرا ،مجازات عامالن ،و حتی استیضاح
رئیسجمهور شدند (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی،
 ،1359/12/17صص 23-19؛ اکبر هاشمی رفسنجانی ،1384 ،ص.)394

 .۱ .۷طرح تصدی رسپرست برای وزارتخانههای بدون وزیر بهوسیلۀ نخستوزیر

در 20اسفند  1359جمعی از نمایندگان مجلس با تأکید بر اصول قانون اساسی و همچنین
نبود تفاهم بین رئیسجمهور و نخستوزیر در تعیین و معرفی سه وزیر باقیماندۀ هیئت
دولت ،و تشدید مشکالت اقتصادی ،سیاسی و امنیتی کشور بهعلت بروز جنگ ،طرح
«تصدی سرپرستی وزارتخانههای بدون وزیر بهوسیلۀ نخستوزیر» را با اکثریت آرا
تصویب کردند و نخستوزیر را موظف کردند« :بنابه ضرورتهای حاد موجود و شرایط
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حساس کشور تا تعیین وزرای خارجه ،بازرگانی ،و اقتصاد و دارائی تصدی آن وزارتخانهها
ْ
مخالف این طرح را مغایر با اصل  133قانون اساسی بیان کردند
را برعهده بگیرد ».نمایندگان
و در زمان رأیگیری با خارجشدن از صحن علنی اعتراض خود را اعالم کردند (صورت
مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1359/12/20 ،صص .)29-27
آنها طی بیانیهای تصویب این طرح را با هدف انحصارطلبی توسط حزبی واحد (جمهوری
اسالمی) ،استقرار دیکتاتوری ،ازبینبردن اختیارات رئیسجمهور و بهدستگرفتن قدرت
توسط جناح رقیب عنوان کردند (انقالب اسالمی ،1359/12/21 ،ص.)9
نمایندگان موافق طرح ،تفسیر قانون اساسی را برعهدۀ شورای نگهبان دانستند .شورای
نگهبان نیز طرح را با قانون اساسی مغایر ندانست و آن را تأیید کرد (صورت مشروح
مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1359/12/20 ،صص  .)31-29پساز
تصویب این طرح ،بنیصدر به مخالفت با آن برخاست .او تصویب این طرح توسط عدهای
از نمایندگان وابسته به حزبی خاص (حزب جمهوری اسالمی) را با هدف انحصارطلبی
در قدرت ،سلب اختیارات خود (رئیسجمهور) و در مخالفت آشکار با قانون اساسی
عنوان کرد (انقالب اسالمی ،1360/1/11 ،صص  .)6-5پساز تصویب این طرح ،رجایی
بهترتیب آقایان حسین نمازی و حسین کاظمپور اردبیلی را برای وزارتخانههای اقتصاد
و دارائی ،و بازرگانی به مجلس معرفی کرد .او این دو وزیر را افرادی متعهد ،مدیر و با
تحصیالت تخصصی مرتبط با وزارتخانههای مذکور معرفی کرد .نمایندگان موافق نیز
وزرای پیشنهادی را افرادی متعهد ،کاردان ،مدیر و توانا دانستند و به تأیید آنها پرداختند.
ِ
ْ
صرف داشتن تنها مدرک تحصیلی را برای وزارتخانههای مذکور کافی
مخالف
نمایندگان
نمیدانستند و داشتن سابقۀ مدیریت اجرایی و توانایی در انجام کار را مطرح میکردند.
سرانجام مجلس به وزیران پیشنهادشده رأی اعتماد داد (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ
علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1359/12/20 ،صص  .)35-32نمایندگان مجلس پساز
دادن رأی اعتماد به وزرای کابینه ،بهتدریج با تصویب طرحهایی در مجلس زمینۀ برکناری
بنیصدر از ریاستجمهوری را فراهم کردند.

 .۲ .۷الیحۀ یکفوریتی حذف فرمان هامیونی

نمایندگان مجلس در تاریخ  1360/2/30کلیات الیحۀ یکفوریتی حذف فرمان همایونی
را تصویب کردند (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی،
 ،1360/2/30ص .)25دربارۀ این الیحه الزم به توضیح است که در زمان حکومت پهلوی،
محمدرضاشاه عزل و نصب بسیاری از مقامات مملکتی را تحت عنوان تنفیذ احکام
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بهوسیلۀ «فرمان همایونی» با تصویب مجلس آن زمان انجام میداد .پساز پیروزی انقالب
طبق مصوبۀ شورای انقالب تمام این اختیارات به رئیسجمهور واگذار شد (مجموعۀ
لوایح قانونی مصوب شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران ،1359 ،ص .)329هنگامیکه
دولت رجایی با رئیسجمهور اختالف پیدا کرد ،اکثریت نمایندگان مجلس نیز در حمایت
از دولت الیحۀ مذکور را بهتصویب رساندند .در این الیحه اختیارات فرمان همایونی از
رئیسجمهور گرفته شد و به دولت محول شد .تصویب این الیحه مخالفت نمایندگان
ْ
مخالف این طرح را بهمنزلۀ تحدید
همسو با رئیسجمهور را بههمراه داشت .نمایندگان
اختیارات رئیسجمهور ،حذف رئیسجمهور ،تسویهحساب سیاسی جناح رقیب و
مطلقالعنانکردن نخستوزیر اعالم میکردند .نمایندگان موافقْ این طرح را در راستای
هماهنگی بین دولت با سازمانهای دولتی (بانک مرکزی ،هالل احمر ،سازمان تربیتبدنی
و )...و پاسخگوکردن آنها به دولت و مجلس عنوان میکردند (صورت مشروح مذاکرات
جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1360/2/24 ،ص23؛  ،1360/2/30صص -20
 .)25پساز تصویب این الیحه رئیسکل بانک مرکزی و قائممقام او به پیشنهاد وزیر امور
اقتصاد و دارایی و تصویب هیئت دولت تعیین میشد؛ سرپرست هالل احمر با پیشنهاد
وزیر بهداری و تأیید صالحیت کمیسیون بهداری مجلس تعیین میشد؛ و استانداران با
پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت دولت تعیین میشدند (صورت مشروح مذاکرات
جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1360/2/31 ،ص.)22
بنیصدر پساز تصویبشدن این طرح ،در نامهای به امامخمینی در تاریخ
 ،1360/3/6تضعیف تدریجی خود را برنامهای ازپیشطراحیشده برای حذف خود از مقام
ریاستجمهوری خواند و برای آن واژۀ «کودتای خزنده» را بهکار برد (بنیصدر،1385 ،
ص.)235

 .۳ .۷طرح دوفوریتی تعیین مهلت قانونی برای اجرای اصل  123قانون اساسی

یکی دیگر از اقدامات مجلس تصویب طرح دوفوریتی تعیین مهلت قانونی برای اجرای
اصل  123قانون اساسی 1بود (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای
اسالمی ،1360/3/20 ،ص .)17بهدلیل اختالف میان رئیسجمهور و اکثریت نمایندگان
مجلس ،بنیصدر برخی از مصوبات مجلس را امضاء نمیکرد .نمایندگان مجلس با عرضۀ
طرحی رئیسجمهور را ملزم کردند تا مصوبات مجلس را امضا کند .طرح مذکور عبارت
بود از« :چنانچه در اجرای اصل  123و اصل  94قانون اساسی ،رئیسجمهور حداکثر تا
پنج روز از تاریخ ْ
ابالغ مصوبۀ مجلس یا نتیجۀ همهپرسی را امضاء ننموده و برای اجرا به

 .1اصل « :123رئیسجمهور موظف است
مصوبات مجلس یا نتیجۀ همهپرسی را پساز
طی مراحل قانونی و ابالغ به وی امضاء کند و
برای اجرا در اختیار مسئوالن بگذارد».
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مسئوالن ابالغ ننماید ،نخستوزیر موظف است مصوبات مجلس را جهت اجرا در اختیار
مسئوالن بگذارد».
ِ
امضای مصوبات،
نمایندگان موافقْ علت مطرحکردن این طرح را مشخصنبودن مهلت
و اجرانکردن آنها توسط رئیسجمهور اعالم کردند .نمایندگانْ قانون مصوب مجلس را
پساز تأیید شورای نگهبان (اصل  )94الزماالجرا میدانستند و امضای رئیسجمهور را تنها
بهمنزلۀ ابالغ و اجرای آن توسط دولت میدانستند .آنها خواستار آن بودند که درصورت
امضانشدن مصوبات مجلس توسط رئیسجمهور ،نخستوزیر این مصوبات را به دولت
ابالغ و اجرا کند (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی،
 ،1359/3/19صص .)14-12
نمایندگان مخالف طرح مذکور ،اجرای آن را توسط نخستوزیر بدون امضاء و ابالغ
رئیسجمهور ،با اصل  123مغایر میدانستند .آنها مشخصشدن مدتزمانی بیشتر از پنج
ِ
امضای مصوبات مجلس توسط رئیسجمهور و همچنین واگذارنکردن این اختیار
روز برای
به نخستوزیر را خواستار بودند (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول
شورای اسالمی ،1359/3/19 ،ص12؛  ،1360/3/20صص  .)6-4سرانجام پساز دو جلسه
بحث میان نمایندگان موافق و مخالف ،مجلس طرحی را با این محتوا تصویب کرد« :چنانچه
رئیسجمهور مصوبات مجلس شورای اسالمی و یا نتیجۀ همهپرسی را پساز ابالغ به وی
امضاء نکند ،مصوبه و نتیجۀ همهپرسی پساز پنج روز از تاریخ ابالغ به رئیسجمهور
الزماالجراء است» (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی،
 ،1360/3/20ص.)15
پساز تصویب این طرح ،بنیصدر طی پیامی به مردم در  1360/3/22تصویب این
طرح را بهمنزلۀ حذف اختیارات ریاستجمهوری ،مخالف قانون اساسی و ازبینبردن
استقالل و آزادی و جمهوری عنوان کرد (بنیصدر ،1384 ،ص.)249

 .۴ .۷طرح دوفوریتی عدم کفایت سیاسی بنیصدر برای ریاستجمهوری

با شدتیافتن درگیریها و تهدیدات لفظی میان بنیصدر و نمایندگان مجلس ،بنابه حکم
اسداهلل الجوردی دادستان کل انقالب تهران نشریات« :انقالب اسالمی»« ،جبهۀ ملی»،
«میزان»« ،آرمان ملت»« ،نامۀ مردم» ،و «عدالت» توقیف شدند (اطالعات،۱۳۶۰/3/18 ،
صص  .)2-1پساز توقیف روزنامۀ انقالب اسالمی ،بنیصدر طی اطالعیهای این حرکت
را بهمعنای حذف ریاستجمهوری توسط غول استبداد و تحمیل حاکمیت انحصاری
توسط امام ،سایر ارکان نظام و حزب جمهوری اسالمی عنوان کرد (بنیصدر،۱۳۸۴ ،
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صص  .)243-242امامخمینی در تاریخ  1360/3/20بنیصدر را از فرماندهی کل قوا
عزل کرد (صحیفۀ امام ،1378 ،ج ،14ص .)۴۲۰بنیصدر در واکنش به عزل خویش طی
نامهای به امام ،ایشان را به پایبندی در اجرای قانون اساسی ،احترام به ِ
آرای مردم در انتخاب
رئیسجمهور و خودداری از زبان تهدید توصیه کرد (بنیصدر ،۱۳۸۴ ،صص .)246-245
پساز عزل بنیصدر از فرماندهی کل قوا ،نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی عدم
کفایت سیاسی بنیصدر را در مجلس تصویب کردند (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ
علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1359/3/26 ،ص .)20پساز تصویب دوفوریت طرح
مذکور عدهای از نمایندگان مخالف و موافق طرح طی دو جلسه در مجلس سخنرانی کردند.
نمایندگان مخالف طرح سخنان زیر را مطرح کردند:
ایجاد جو هیجان در مجلس و جامعه علیه رئیسجمهور و نبود امکان برای رئیسجمهور
برای دفاع از خودش؛ فشار تبلیغاتی ،رسانهای و مطبوعاتی علیه رئیسجمهور و همچنین
دستگیری همکاران و توقیف روزنامۀ ایشان توسط مخالفان؛ تحملنکردن رئیسجمهور
توسط مخالفان؛ تحمیل نخستوزیری رجایی توسط مجلس بر شخص رئیسجمهور؛
سنگاندازی و مخالفت جریان حاکم در قدرت با برنامههای بنیصدر بهعلت اختالفات
عقیدهای و اندیشهای؛ قبضهکردن قدرت توسط یک جریان تکحزبی خاص (حزب
جمهوری اسالمی) و حذف رئیسجمهور (صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس
اول شورای اسالمی ،1360/3/30 ،صص 30-17؛  ،1360/3/31صص  .)40-14درمجموع
از سخنان مخالفان طرح چنین نتیجهگیری میشود که آنها دلیل طرح عدم کفایت سیاسی
بنیصدر را در اختالفات شخصی و قدرتطلبی گروه مخالف رئیسجمهور میدانستند.
ِ
موافق طرح نیز مهمترین دالیل خود را برای طرح عدم کفایت رئیسجمهور
نمایندگان
موارد زیر بیان کردند :مخالفت با اسالم فقاهتی بهمنظور نابودی والیت فقیه؛ مخالفت با امام؛
اهانت به شورای نگهبان ،شورایعالی قضایی ،کابینه و شخص رئیس دولت؛ امضانکردن
لوایح و طرحهای مصوبۀ مجلس؛ مخالفت با سپاه پاسداران ،جهاد سازندگی و دیگر
نهادهای قانونی و انقالبی؛ تهییج روزنامۀ انقالب اسالمی در دامنزدن به مطالب تفرقهآمیز؛
مطرحکردن نبود قانون در دولت و وجود شکنجه و نبود آزادی در کشور؛ بهکارگیری عناصر
بدسابقه بهعنوان مشاوران نزدیک و یاران رئیسجمهور؛ افشای اسرار اقتصادی؛ ارسالنکردن
نیرو و تجهیزات به جبهههای جنگ و همکارینکردن با دولت در این زمینه؛ تالش برای
رسیدن به قدرت مطلقه ازطریق مخالفت با مجلس و شورایعالی قضایی.
سرانجام پساز آنکه نمایندگان نظرات خود را دربارۀ کفایت یا عدم کفایت بنیصدر
مطرح کردند ،این طرح به رأی گذاشته شد و با کسب  177رأی موافق 12 ،رأی ممتنع

گنجینۀ اسناد ،سال  ،30دفرت اول ،بهار  ،1399شامرۀ پیاپی 117

35

صالح پرگاری
فواد پورآرین | مصطفی جوان

و  1رأی مخالف ،در تاریخ  1360/3/31بهتصویب مجلس شورای اسالمی رسید .پساز
تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنیصدر در مجلس ،امامخمینی نیز در تاریخ ۱۳۶۰/4/۱
بنیصدر را از ریاستجمهوری عزل کرد و دورۀ ریاستجمهوری بنیصدر بهپایان رسید
(صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی ،1359/3/31 ،ص43؛
صحیفۀ امام ،1378 ،ج ،14ص.)480

نتیجهگیری

فاصلۀ سالهای  1357تا  1360یکی از مهمترین برهههای انقالب اسالمی محسوب
میشود؛ چون در این دوره تعیین نوع حکومت ،تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون
اساسی و تدوین قانون اساسی بهوسیلۀ آن مجلس ،انتخاب اولین رییس جمهور ،تشکیل
اولین مجلس شورای اسالمی ،انتخاب نخستوزیر ،تشکیل اولین دولت دائمی و سایر
رخدادهای دیگر اتفاق افتاد.
پساز تصویب قانون اساسی الزمۀ اجرای آن ایجاد نهادهای سیاسی بود؛ این کار با
برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و مجلس شورا انجام شد .در انتخابات ریاستجمهوری،
بنیصدر بهعنوان اولین رئیسجمهور ایران برگزیده شد .پساز انتخاب رئیسجمهور،
انتخابات مجلس شورا با رقابت جریانهای سیاسی (ملی ،مذهبی ،و چپ) برگزار شد
که در این رقابت حزب جمهوری اسالمی بیشتر کرسیهای مجلس را بهدست آورد .با
رسمیتیافتن مجلس نوبت به انتخاب نخستوزیر و اعضای کابینه رسید .اولین چالش
جدی میان بنیصدر و مجلس ،در انتخاب نخستوزیر بهوجود آمد .بنیصدر در انتخاب
نخستوزیر درمقابل مجلسی قرار داشت که اکثریت آن در نوع معیارهای نخستوزیر
با او همفکر نبودند .علت تقابل و اختالف بنیصدر و مجلس در انتخاب نخستوزیر و
اختالف بین رئیسجمهور و نخستوزیر در انتخاب هیئت وزیران به اختالفات فکری
(سیاسی و عقیدتی) میان دو طرف و نواقص حقوقی در نحوۀ توزیع قدرت در قانون اساسی
بازمیگشت.
بنیصدر و اکثریت نمایندگان مجلس (حزب جمهوری اسالمی) بینش و تفکر سیاسی
و عقیدتی یکدیگر را قبول نداشتند و هرکدام معیارهای خاصی را برای انتخاب نخستوزیر
مدنظر خویش قائل بودند .اکثریت نمایندگان مجلس (نمایندگان حزب جمهوری اسالمی)
بهعنوان جناح مخالف بنیصدر ،اولویت را در انتخاب نخستوزیر به تعهد میدادند و
تخصص را در درجۀ بعدی مدنظر داشتند .بنیصدر اساس ًا تعهد و تخصص را جدا از
یکدیگر نمیدانست و معتقد بود فردی باید نخستوزیر شود که ترکیبی از آن دو را باهم
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داشته باشد .تمایلنداشتن مجلس و رئیسجمهور به کاندیداهای معرفیشدۀ یکدیگر برای
نخستوزیری ،باعث شد تا هیئتی به نمایندگی از رئیسجمهور و مجلس ،اشخاصی را
ِ
برخالف
معرفی کنند که مدنظر دو طرف باشد .سرانجام پساز بحثهای فراوان ،بنیصدر
میل باطنی خود با پیشنهاد نخستوزیری محمدعلی رجایی موافقت کرد.
پساز انتخاب نخستوزیر ،اختالفات اندیشهای میان بنیصدر و رجایی و نمایندگان
همسو با آنها در مجلس از یکسو و ابهامات موجود در قانون اساسی در تبیین وظایف،
اختیارات و توزیع قدرت میان دو طرف ازسوی دیگر به چالشی جدی در انتخاب وزیران
کابینه منجر شد .بنیصدر همانند انتخاب نخستوزیر معتقد بود فردی باید بهعنوان وزیر
انتخاب شود که ترکیبی از تخصص و تعهد را باهم داشته باشد .او بهدنبال انتخاب افرادی
مدیر ،متخصص و تشکیل کابینهای مختلط بدون وابستگی به حزبی خاص بود .نخستوزیر
و اکثریت نمایندگان مجلس (حزب جمهوری اسالمی) خواستار تشکیل کابینهای یکدست از
افراد مکتبی ،انقالبی و همفکر با دیدگاههای خویش بودند .بنیصدر بهعلت مشورتنکردن
نخستوزیر با او در انتخاب وزرا ،انتخاب این افراد صرف ًا از نهادهای انقالبی و حزب
جمهوری و همچنین ناتوانی و ناکارآمدی این وزرا با برخی از وزرای پیشنهادی موافقت
نکرد.
وجود نواقص و ابهامات در قانون اساسی از دیگر موارد اختالفی میان رئیسجمهور،
نخستوزیر و مجلس بود .برمبنای اصول قانون اساسی وظایف و اختیارات هرکدام از دو
طرف بهصورت دقیق تعریف و تبیین نشده بود و این نارسایی به بروز اختالف میان دو
طرف در تفسیر قانون اساسی و درنتیجه تداخل در امور منجر شده بود .بنابر اصل 133
وزراء به پیشنهاد نخستوزیر و تصویب رئیسجمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به
مجلس معرفی میشدند؛ ولی طبق اصل  134نخستوزیر ریاست هیئت وزیران را برعهده
داشت و با همکاری وزیران ،برنامه و خطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکرد
و دربرابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران بود .این موضوع با اصل  113که در آن
به رئیسجمهور مسئولیتهای مهمی واگذار شده بود مغایرت داشت .طبق این اصل که
ابهامات بسیاری برای سایر قوا بهوجود آورده بود ،تقریب ًا تمام امور کشور بهجز اموری که
به رهبری مربوط میشد به رئیسجمهور ارتباط پیدا میکرد.
طبق اصل  136عزل و نصب وزیر با پیشنهاد نخستوزیر و تصویب رئیسجمهور
بود؛ ولی درعمل اگر وزرا با رئیسجمهور یا نخستوزیر ناهماهنگ بودند ،دو طرف
نمیتوانستند بدون توافق با یکدیگر برای عزل آنها اقدامی انجام دهند .درمجموع این
ِ
نواقص حقوقیِ توزی ِع قدرت در قانون اساسی باعث بروز اختالف میان دو طرف شده بود
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و هرکدام خود را طبق اختیارات معینشده در قانون محق میدانستند.
سرانجام گسترش اختالفات اندیشهای و حقوقی میان بنیصدر با نخستوزیر و
نمایندگان مخالف رئیسجمهور به تصویب الیحه و طرحهایی در مجلس منجر شد .تصویب
الیحۀ حذف فرمان همایونی ،و تصویب طرح ِ
های تصدی سرپرستی وزارتخانههای بدون
وزیر بهوسیلۀ نخستوزیر ،تعیین مهلت قانونی برای اجرای اصل  123قانون اساسی و طرح
عدم کفایت سیاسی بنیصدر برای ریاستجمهوری باعث پایان دورۀ ریاستجمهوری او
شد.

اسناد

منابع

مرکز اسناد ریاستجمهوری اسالمی ایران (مارجا) :آ.ن3-ش.س4-؛ آ.و2-1.؛ آ.ن290-3-ش.س1-؛
آ.و4-1.؛ آ.ن2-ش.س3-؛ آ.و8-1.؛ آ.ن.290-3-ش.س14-؛ آ.ن.3-ش.س10-؛ آ.ن32-ش.س13-؛
آ.ن.290-4-ش.س5-؛ آ.ن2-ش.س290-؛ آ.ن3-ش.س.72-

کتاب

آشنایی با مجلس شورای اسالمی بهضمیمۀ کارنامۀ سال اول مجلس .)۱۳۶۰( .تهران :مجلس شورای
اسالمی.

آشوری ،داریوش .)1391( .دانشنامۀ سیاسی (فرهنگ اصطالحات و مکتبهای سیاسی) .تهران :مروارید.
اسماعیلی ،خیراهلل .)1386( .حزب جمهوری اسالمی .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.

بازرگان ،عبدالعلی .)1361( .مسائل و مشکالت نخستین سال انقالب از زبان رئیس دولت موقت .تهران:
نهضت آزادی ایران.

بازرگان ،مهدی .)1375( .شصت سال خدمت و مقاومت( .ج .)1تهران :رسا.

بازرگان ،مهدی .)1363( .انقالب ایران در دو حرکت .تهران :نهضت آزادی ایران.

برزین ،سعید .)1373( .زندگینامۀ سیاسی مهندس مهدی بازرگان .تهران :نشر مرکز.

بنیصدر ،ابوالحسن .)1380( .درس تجربه :خاطرات ابوالحسن بنیصدر اولین رئیسجمهوری ایران.
(حمید احمدی ،کوششگر) .برلین :انقالب اسالمی.
بنیصدر ،ابوالحسن .)1361( .خیانت به امید .بیجا :بینا.

بنیصدر ،ابوالحسن .)1359( .روزها بر رئیسجمهور چگونه میگذرد( .ج .)۲تهران :آموزش انقالب
اسالمی.

بنیصدر ،ابوالحسن1358( .آ) .بیانیۀ جمهوری اسالمی .تهران :امام.
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بنیصدر ،فیروزه .)1384( .نامهها از آقای بنیصدر به آقای خمینی و دیگران .پاریس :بینا.
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خواجهسروی ،غالمرضا .)1382( .رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسالمی ایران .تهران :مرکز
اسناد انقالب اسالمی.
زیباکالم ،صادق .)1395( .مقدمهای بر انقالب اسالمی .تهران :روزنه.

سرابندی ،محمدرضا .)1386( .سخنرانیها و مصاحبههای آیتاهلل شهید دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی،
جلد  :2از خرداد تا اسفند  .1359تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.

سیر مبارزاتی امامخمینی در آینۀ اسناد بهروایت ساواک( .)1386( .ج .)۶تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار
امامخمینی.

صابری فومنی ،کیومرث.)1360( .چگونگی انتخاب اولین نخستوزیر جمهوری اسالمی ایران و مکاتبات
شهید رجائی با بنیصدر .تهران :دفتر تحقیقات و انتشارات روابطعمومی نخستوزیری.

صفار هرندی ،مرتضی .)1390( .رازهای دهۀ شصت .تهران :کیهان.

غائلۀ چهاردهم اسفند  :1359ظهور و سقوط ضدانقالب .)1364( .تهران :انتشارات دادگستری جمهوری
اسالمی ایران.

فارسی ،جاللالدین .)۱۳۷۳( .زوایای تاریک .تهران :حدیث.

فوزی ،یحیی .)1387( .تحوالت سیاسی اجتماعی بعداز انقالب اسالمی در ایران( .ج .)1تهران :مؤسسۀ
تنظیم و نشر آثار امامخمینی.

قانون اساسی جمهوری اسالمی؛ منضم به اصولی از قانون اساسی مصوب  1358که در اصالحیۀ جدید
تغییر یافتهاست .)1368( .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

متین ،افشین .)1378( .کنفدراسیون تاریخ جنبشهای دانشجویی ایران در خارج از کشور( .ارسطو آذری،
مترجم) .تهران :شیرازه.

مجموعۀ لوایح قانونی مصوب شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران .)1359( .تهران :ادارۀ کل تنقیح و
تدوین قوانین و مقررات مجلس.

مدنی ،جاللالدین .)1369( .حقوق اساسی در جمهوری اسالمی ایران( .ج .)3تهران :سروش.

مظفر ،محمدجواد .)1378( .اولین رئیسجمهور :پنج گفتوگو دربارۀ اولین انتخابات ریاستجمهوری
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مظفری ،آیت .)1394( .جریانشناسی سیاسی ایران معاصر .قم :زمزم هدایت.

مهدوی کنی ،محمدرضا .)1387( .خاطرت آیتاهلل مهدوی کنی( .غالمرضا خواجهسروی ،کوششگر).
تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.

هاشمی رفسنجانی ،اکبر .)1384( .کارنامه و خاطرات سال  :1359انقالب در بحران .تهران :نشر معارف
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Russia's land annexation attempts in north
and northeast of Iran after the Akhal treaty of 1881
until the collapse of the Tsarist Regime
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Abstract:
Purpose: This paper investigates the different tchniqueses employed by the Russians to
implement their policy of annexing Iranian territory on the southeast of the Caspian
Sea following in the late 19th Century until the October Revolution of 1917.
Method and Research Design: This study is based on archival and published documents.
Findings and Conclusion: The Russian emperialism long dreaming to extend its territory southward to outreach to the open sea in rivalary to the British influence in
southern Asia, trried ways to expand its presence in the southeast Caspian Sea Iranian
territory by calining ownership of bitas a pieces of lands. This took place by, for example, changing the borders, launchimg territorial clains after capturing Turkmen region,
provoking Turkmen tribes to call for Russian citizenship, capturing farms, as well as
buying real estates.
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چڪیده:

هدف :هدف این پژوهش بررسی سویههای توسعهطلبی روسیه از خلیج حسینقلی در شمال تا
سرخس در شمال شرق ایران در محدودۀ زمانی انعقاد قرارداد آخال تا پایان دولت ترازی است.
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قرارداد آخال به توسعهطلبی ارضی خود در مناطق پیرامون مرزهای مشخصشده در این قرارداد ادامه
داد؟فرضیههای پژوهش عبارتاند از .1 :روسها برای انتزاع اراضی ایران در منطقۀ شمال و شمال شرق
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ولی مستمر بود.
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تصرف زمینهای کشاورزی ،و خرید مستغالت ازجمله روشهای روسها برای رسیدن به این هدف بود.
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آرزوی رسیدن به آبهای آزاد گرم و تهدید منافع انگلیس در هند ،روسیه را برآن داشت
تا بهبهانۀ ایجاد امنیت و با استفاده از خأل قدرت و تسلطنداشتن ایران بر سرزمینهای
ترکمننشین خود در شرق دریای خزر ،سرزمینهای وسیعی از ایران را در این منطقه
تصرف کند .دولت ایران ناچار به خواستههای همسایۀ قدرتمند خود تن داد و بدون
هیچگونه رویارویی با روسیه و برای جلب رضایت آن کشور قرارداد آخال را در سال
1299ق1881/م امضا کرد .این قرارداد اگرچه امید دولت ایران را به برقراری امنیت در
شمال و شرق کشور زنده نگه میداشت ،ولی مانع از تمایالت توسعهطلبانۀ روسیه نشد.
ازآنجاکه تصرف هرات بهعنوان دروازۀ هند ،همیشه در برنامۀ بلندمدت روسیه قرار داشت،
عهدنامۀ آخال نتوانست مانع چشمداشت روسیه به استرآباد و خراسان شود .موقعیت
استراتژیک و نقش مهم تدارکاتی این ایاالت در حملۀ احتمالی به هرات از سویی و آبادانی
و حاصلخیزی آنها از سویی دیگر ،این ایاالت را در تیررس برنامههای توسعهطلبانۀ
روسیۀ تزاری قرار داده بود .روسیه کوشید تا با روشهای گوناگون ،زمینه را برای تغییر
مرزهای موردتوافق فراهم کند .از زمان انعقاد قرارداد آخال تا پایان دولت تزاری روسیه،
آن دولت از هر فرصتی برای انتزاع بخشهایی از شمال و شمال شرق ایران استفاده میکرد
و به روشهای مختلف میکوشید تا شرایط را برای توجیه توسعهطلبی خود فراهم آورد.
تغییر خودسرانه و گامبهگام خطوط مرزی ،تحریک ترکمانان به ایجاد آشوب در ایاالت
مرزی ایران و حمایت از ترکمانان غارتگر ،جلبتوجه طوایف ترکمان به منافع حاصلاز
پذیرش تابعیت روس و دادن تابعیت به آنان و درنتیجه ادعای ارضی برمبنای محل زندگی
این طوایف ،گسترش دامنۀ زمینهای زیر کشت اتباع خود به داخل ایران و تم ّلک آرام
این مناطق ،و اجاره و خرید اراضی و مستغالت و اسکان اتباع خود در این اراضی ازجمله
طرحهایی بود که روسیه در بازۀ زمانی قرارداد آخال تا پایان دولت تزاری بهطور مستمر
و موازی در مناطق شمال و شمال شرق ایران اجرا کرد تا با توجیه حضور خود در داخل
مرزهای ایران ،زمینه را برای گسترش متصرفاتش آماده کند .در سال 1313ق1896/م
«ادارۀ اسکان مجدد» در روسیه تأسیس شد .رئیس این اداره« ،کریوشکین» ،1در یادداشتی
با عنوان «ترسیم سیمای آتی آسیای غربی» برای وزیر امور خارجۀ کشورش نوشت که
والیت استرآباد باید ضمیمۀ روسیه شود .ازآنپس برنامههایی برای خرید و تصرف زمینها
و مزارع حاصلخیز استرآباد بهاجرا گذاشته شد و کنسولگری روسیه کوشید تا کشاورزان
روسی را که «مالکان» یا «مالقان» نامیده میشدند ،به این ایالت بکوچاند و در مزارع
متصرفی اسکان دهد .این سیاست تا پایان عمر دولت روسیۀ تزاری ادامه یافت.
ّ
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تحرکات مختلف روس در سرزمینهای سرحدی را در مجموعهنامهها و گزارشهایی
که عوامل مختلف دولتی و مخصوص ًا کارگزاریهای ایران در مناطق استرآباد و بجنورد
نگاشتهاند میتوان پیگیری کرد .این مجموعهاسناد از رفتارهای دولت روسیه در این مناطق
پساز انعقاد قرارداد آخال ،پرده برمیدارد و تصویری از سیاست این دولت در سرحدات شمال
خراسان و استرآباد ارائه میکند .بخشهایی از این اسناد و مکاتبات در قالب مجموعههای
چاپشده دردسترس قرار دارد که از آن جمله میتوان به مجموعهمجلدات مختلفی اشاره
کرد که ابراهیم صفایی ،محمدحسن کاووسی عراقی ،فاطمه قاضیها و همچنین مصطفی نوری
بههمراه اشرف سرایلو گردآوری کردهاند .بخش عمدهای از این اسناد هم در بایگانیهای
سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران و ادارة اسناد و تاریخ دیپلماسی و وزارت امور خارجه
موجود است .در بین پژوهشهای چندی که دراینباره انجام شدهاست ،برجستهترین نمونه
پژوهشی است که نورائی و آندریوا ( )1388با عنوان «مهاجران روس و اسکان آنها در ایران
اوایل قرن بیستم :مرحلۀ دیگری از استعمار» انجام دادهاند که بهدلیل استفاده از منابع روسی
منحصربهفرداست.
در پژوهـش حاضر سعـی شدهاست تا با تکیه بر مجموعـهاسناد در دستـرس و
پژوهشهای مذکور به بررسی سیاست توسعهطلبانۀ روس پساز قرارداد آخال ،پرداخته
شود و واکنش دولت ایران به این رفتارها بررسی شود.

توسعهطلبیارضیروسیۀتزاریدرشاملوشاملرشقایرانبعدازقراردادآخال

دولت روسیه پساز انعقاد قرارداد آخال نیز همچنان در تالش بود تا به شیوههای مختلف،
مرزهای خود را به داخل خاک ایران بکشاند .این دولت از دو منظر به گسترش مرزهای
خود در اینسوی خطوط تعیینشده در قرارداد آخال مینگریست :یکی نزدیکی به
هندوستان و دیگری توسعۀ سرزمینی خود به داخل ایران و بهرهمندی از منابع طبیعی
کشور ایران .از هر دو زاویه ،دولت روسیه معتقد بود که ضعف دولت ایران مانع از آن
خواهد شد که دربرابر فشار روسیه مقاومت کند و شرایط آن را دارد تا در خاک روسیه
مستحیل شود (نورائی و سعادت ،1389 ،ص .)202منظر نخست که یکی از استراتژیهای
مهم دولت روسیه نیز بهشمار میرفت ،نزدیکشدن به هرات و سایر قسمتهای افغانستان
و تهدید منافع رقیب بینالمللی خود (انگلیس) در هند بود .این سیاست در شمارۀ اول
دسامبر  1888روزنامۀ «نوورمیا»ی روسیه انعکاس یافت .کرزن در کتاب ایران و قضیۀ
ایران از قول این روزنامه چنین میآورد:
1
«توجه ما چنانکه بایدوشاید به لزوم انقیاد خراسان که با استان ماوراءِ بحر خزر

 .1انقیـــاد  :/enqiyād'/مطیــعشـــدن؛
فرمانبرداری :خوار و رامشدن.
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1. ZalataRov

52

ارتباط نزدیک دارد و از جهات اقتصادی و صنعتی به این ایالت متکی است ،معطوف
شدهاست .در این حدود ،منطقۀ نفوذ انحصاری روسیه ازمیان خراسان جادۀ مطلوبی به
هرات است و درصورت پیشآمدن عملیات جنگی برعلیه هندوستان ،خراسان پایگاه
خواربار ما جهت اقدامات مقدماتی نسبت به آنجاست .بهعالوه ازاینجهت نیز اهمیت
سرشار دارد که از داخل این ایالت ،رودخانههایی سرچشمه میگیرد که اراضی آخال
و اتک ما را سیراب میکند و جمعوجورکردن آبهای آنها برای آبادانی و ترقی ایالت
جدید ماوراءِ بح ِر خزر ضروری است» (کرزن ،1380 ،ص.)708
در راستای این سیاست بود که روسیه دو سال بعداز انعقاد قرارداد آخال بهسمت
سرخس کهنه متمایل شد و با تصرف این شهر خود را به دهانۀ ذوالفقار رساند .سرخس
کهنه برای روسیه اهمیتی سوقالجیشی داشت؛ زیرا این شهر در مسیر جادهای قرار داشت
که عشقآباد را به هرات وصل میکرد .این جاده از مسیری مسطح و حاصلخیز میگذشت
و بهدلیل داشتن قلعههایی نزدیک بههم در سرحد ایران ،برای تأمین مایحتاج ارتش روسیه
در حملۀ احتمالی بهسمت هرات ،میتوانست مفید باشد (میرنیا ،1373 ،ص .)149شاه
ایران که پیشازاین ،قرارداد آخال را پایان توسعهطلبی روسیه در ایران میپنداشت ،دربرابر
طمع دولت روسیه به سرخس کهنه موضعی بسیار سختگیرانه اتخاذ کرد؛ به این امید که
شاید بتواند روسیه را از پیشروی بهسمت سرخس کهنه منصرف کند .او در حاشیۀ نامۀ
مورخۀ 1300ق وزیر امور خارجه دربارۀ سرخس کهنه چنین نوشت« :جناب وزیر خارجه:
امروز صریح و در کمال سختی به وزیرمختار بگو -البته به همین عبارت که مینویسم
بگو -البته شاه میگوید من میتوانم از سلطنت خود بگذرم ،لیکن نمیتوانم از یک وجب
خاک و متعلقات سرخس بگذرم؛ این حرف آخر است» (قاضیها ،1380 ،ص ،237سند
 .)94ولی این حرف آخر نیز نمیتوانست روسیه را از دنبالکردن سیاست نزدیکی به هرات
بازدارد و ازاینرو در 1301ق1884/م سرخس کهنه را تصرف کرد.
سیاست روسها در نزدیکی به هرات با تصرف سرخس و رسیدن به دهانۀ ذوالفقار
پایان نیافت و شاید اگر حوادث داخلی و بینالمللی ،روسیه را درگیر نکرده بود ،در
سالهای بعد ،حوادث بهگونهای دیگر برای خراسان رقم میخورد .در تأیید این احتمال،
نگاهی به نظرات «کلنل زاالطارف »1میتواند راهگشا باشد .او کتابچهای محرمانه دربارۀ
مناسبات ایران و روس و سازمان نظامی ،بنیۀ دفاعی و راههای سوقالجیشی ایران تهیه کرده
بود و آن را در جمع سران ارتش روسیه قرائت کرد .در این کتابچه ،زاالطارف به بررسی
راههای حمله به ایران و شیوههای تصرف خراسان پرداخته بود .این کتابچه را عالءالملک،
سفیر ایران در پترزبورگ ،در تاریخ چهارم جمادیاآلخر 1306ق به ایران فرستاد .در این
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کتابچه ،زاالطارف دربارۀ تصرف خراسان و حملۀ احتمالی به هرات چنین میگوید:
«ما همچنین میتوانیم درپی تصرف اماکن حاصلخیز مشهد و شیروان و بجنورد و
مرکز مشهد باشیم که ثروت آنجا را مخصوص خود نماییم و برای این فقره اشکاالت
زیادی نیست .راه خوبی که حاال در ماوراء خزر هست راه «گوکتپه» 1و شیروان و قوچان
و مشهد است ...یک راه شوسه در میانۀ عشقآباد و خراسان از معبر «کوکالن» و «دوز
الوم» 2و «امامقلی» 3و «زادران» ساخته میشود [که] کمتر عرض این راه پنج متر و سی
سانتیمتر خواهد بود ...این راه برای رفتن به هرات خیلی اهمیت دارد» (صفایی،1362 ،
سندهای صص .)70-68
تاکتیک دیگر روسیه تغییر قدمبهقدم مرزهای خود به داخل ایران و گسترش سرزمینی
خود بود .روسیۀ تزاری با هر بهانۀ ممکنی ،میکوشید روستا ،رودخانه و یا قطعهزمینی
را از خاک ایران جدا سازد .از نخستین بخشهای جداشده از ایران ،روستاهای «گرماب»
و «غلغالب» بودند .این دو روستا ،اگرچه طبق فصل سوم قرارداد آخال به روسیه تعلق
گرفت ،ولی اخراج ساکنان این دو روستا و تحویل آن به روس ،یکی داستان است پر ِ
آب
چشم .دولت ایران موظف شد ظرف یک سال پساز تاریخ مبادلۀ قرارداد آخال ،آن دو
محل را تخلیه کند و ساکنانش را به ایران کوچ دهد .مقرر شد تا تمام کسانی که پساز
تاریخ یکسالۀ مشخصشده در این دو محل بمانند ،تبعۀ روس محسوب شوند .دستور
تخلیه به شجاعالدوله حاکم قوچان داده شد و مقرر شد اهالی این دو منطقه به مشهد
غالمان 4کوچ کنند (استادوخ ،مکمل 278 ،و  268و  .)k56-126در مراسلهای از حکومت
خراسان به وزارت خارجه در 9ذیقعدۀ1301ق چنین آمدهاست که این خانواران بهکلی
گرماب و غلغالب را تخلیه کردهاند و به داخل ایران کوچ کردهاند (استادوخ ،مکمل،
 .)126k -99صد و پنجاه خانوار از اهالی غلغالب نیز به میانتخته و رباط کوچ کردند و
به زراعت گندم و جو مشغول شدند (استادوخ ،مکمل .)k66-108 ،به اهالی این دو روستا
فقط این حق داده شد که پساز اخراج از مناطق خود ،در فصل برداشت محصول با داشتن
نامهای ازسوی دولت ،مدت سه هفته به زادگاه خود برگردند و پساز برداشت محصول
خود ،چهارپنجم آن را با خود به ایران بیاورند و یکپنجم باقیمانده را نیز آماده کنند و
تحویل نمایندۀ روسیه دهند (استادوخ ،مکمل HG1323-k65 –78 ،56 ،54 ،51 ،و .)k66–44
در مجموعهاسناد مکمل وزارت خارجه ،سندی موجود است که بر نقش شجاعالدوله،
حکمران قوچان در کماهمیت نشاندادن گرماب و توجیه واگذاری این محل به روسها
داللت دارد« :شجاعالدوله ازباب تعارفاتی که از روسها به او میرسید ،خدمت اولیای
دولت ع ّلیه وانمود کرده بود که گرماب ،قلعهای است شکسته و خراب و بیقدر ،و

 .1گؤگتپه یا گؤگدفه نام محلی است
در نزدیکی عشقآباد ،پایتخت ترکمنستان
امروزی و نزدیکی مرز ایران که در ژانویۀ
1881م به ترصف روسیه درآمد.
2. douz oloum
 .3روستایی است از توابع بخش باجگیران
شهرستانقوچان.
 .4نام قدیمی شهر غالمان
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روسها فقط برای آبتنیکردن در آب گرمِ طبیعی آن طالب هستند و اگر دولت ایران
واگذار نماید ،میتوان روسها را ممنون نمود .نوشت تا دولت را راضی به واگذارنمودن
کرد که اجازه رسید؛ [ولی] مردم قلعه و آن محل راضی نبودند [به] رعیتی روسها تا آنکه
مجددا ً حکم رسید جمهورا ً اهالی را بیرون کرده ،قلعه را به تصرف روس بدهید و آنطور
شد .الحال آن محلِ گرم آب ،بهترین نقاط آن صفحات است و اکثر فواکه و سبزیآالت و
خوراکی عشقآباد از محل گرم آب میرود» (استادوخ ،مکمل.)k65-232 ،
بخش دیگری که بعداز عقد قرارداد آخال و با فشار دولت روسیه از ایران جدا
شد ،قصبۀ فیروزه بود .دولت روسیه از همان روزهای نخستین انعقاد قرارداد ،به فیروزه
چشم طمع بسته بود .نزدیکی قصبۀ فیروزه به خط مرزی باعث شد تا دولت روسیه،
راحتتر به اعمال فشار بر رعایای ایرانی و دولت ایران دست یازد .در تعیین خطوط
مرزیای که کمیسیون سرحدی خراسان انجام داد ،قسمتی از زمینهای مردم فیروزه در آن
طرف خط حدود ایران و روس واقع شد (استادوخ ،مکمل .)k65-104 ،کارگزاری بجنورد
که اوضاع فیروزه را رصد میکرد و شکایات اهالی را بررسی میکرد ،در پیشنهادی به
وزارت امور خارجه در 15ربیعالثانی1301ق ،تنها راه محافظت از حقوق اهالی فیروزه
و فراهمکردن امنیت و آسایش زارعان این قصبه را ایجاد قراولخانه در خط سرحدی
میدید (استادوخ ،مکمل)k65-171 ،؛ پیشنهادی که هیچگاه جامۀ عمل نپوشید .روسیه که از
ابتدا قصد فراهمشدن شرایط برای تصرف فیروزه را داشت ،عالوهبراینکه به اذیت و آزار
اهالی این قصبه ادامه میداد ،در سال 1301ق بناها و قلعههایی را هم در حدود اراضی
فیروزه ساخت .رعایای فیروزه در عریضهای که در تاریخ 4محرم1302ق به شجاعالدوله
حاکم قوچان نوشتند ،از ممانعت سوارههای دولت روسیه بر عبورومرور اهالی فیروزه در
آن منطقه شکایت کردند و از اقدامات آن دولت در ساختن قلعهها و بناهایی در اراضی
آنان خبر دادند (استادوخ ،مکمل .)k65-66 ،وزارت امور خارجه در 24صفر1302ق طی
نامهای به سفارت روس در تهران به این عمل دولت روسیه اعتراض کرد« :آن جناب،
تصدیق خواهند نمود ،بنایی که ازطرف کارگزاران آخال در اراضی فیروزه شده ،خواه
قراولخانه یا اتاق خشتی ،هرکدام بوده باشد ،قبلاز مسئلۀ تحدید حدود ،مناسب نخواهد
بود» (استادوخ ،مکمل .)k66-194 ،روسها در سالهای بعد عم ً
ال به احداث قالع نظامی
در نزدیکی فیروزه دست زدند و پادگان نظامی خود را از گرماب به فیروزه منتقل کردند.
عالوهبراین ،آب رودخانۀ فیروزه را نیز تقسیم کردند و بخشی از آن را به پادگان نظامی
خود بردند و بخشی را به زراعت اختصاص دادند ...« :روسها قریب به مدینۀ فیروزه خیال
احداث قلعه دارند .بهقرار اطالعات مجدده ،قریب به محل باقر که نزدیک به درۀ فیروزه
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است ،خشت و مصالح زیادی جمعآوری کردهاند و قشونی که مرکب از شش هزار نفر
است و همهساله آن را به گرماب میآوردهاند ،امساله در آنجا اردو زده؛ و قلعۀ مزبوره
[را] برای سکنای قشون آماده و احداث خواهند کرد و رودخانۀ فیروزه را هم قسمت
کردهاند» (استادوخ ،مکمل .)k66-78 ،ولی شاه ایران پساز گذشت یک دهه از انعقاد قرارداد
و مضایقۀ بسیاری که بر اهالی فیروزه رفت ،به این فکر افتاد که جویای اوضاع فیروزه
شود .او در سال 1310ق در دستخطی به صدراعظم نوشت که« :جناب صدراعظم! یک
نفر مهندس ْ
قابل الزم است که بهچاپاری به قوچان رفته و وضع فیروزه را و احواالت
آنجا را نوشته ،بهزودی معاودت نماید .به مخبرالدوله اطالع دادم که فردا یک نفر مهندس
بیاورد ،دستورالعمل بدهم برود ...بههیچوجه از آنجا بصیرتی نداریم» (صفایی ،2535 ،سن ِد
ص .)45انگیزۀ شاه از اطالعیافتن از اوضاع فیروزه درپی درخواست رسمی روسیه از ایران
برای واگذارکردن این قصبه به آن کشور ،بهبهانۀ ایجاد ساخلوی نظامی بود .سرانجام در
صدراعظم امینالسلطان وارد گفتوگو
همین سال ،پوتزوف وزیرمختار روسیه در تهران ،با
ْ
شد و طی قراردادی در 23ذیالقعدۀ1310ق برابر با 27می1893م فیروزه را با پنج برابر
زمین بایر و خالی از سکنۀ خراسان متعلق به روس ،معاوضه کردند.
دولت روسیه به هر طریقی میکوشید تا خط مرزی را بهسمت داخل ایران تغییر دهد
و بخشی از ایران را بهنفع خود مصادره کند .یکی دیگر از شیوههای مرسوم روسیه ،تغییر
خط مرزی در روی نقشههایی بود که مهندسان روسی تهیه میکردند .روسیه از غفلت
مسئوالن ایرانی و تسلطنداشتن آنان به خطوط مرزی استفاده میکرد و پساز تغییر خطوط
در روی نقشه ،آنها را به تأیید دربار ایران میرساند .سپس مناطق مذکور را تصاحب
میکرد و خطوط جدید را مطابق خطوط نقشههای تأییدشده تعیین میکرد .یکی از این
مناطق ،قریههای حصار و قاتالن از دهات قزلباشیۀ ایران در حوزۀ سرحدی درگز بود.
باآنکه در مذاکرات مرزی ،روسیه صرف ًا ادعای حاکمیت بر روستاهای ترکمننشین را
داشت و سخنی از دهات غیرترکمن بهمیان نیامده بود و عالوهبرآن هیچ بحثی نیز مبتنیبر
تشکیک مالکیت ایران بر دو قریۀ حصار و قاتالن مطرح نشده بود ،ولی «مهندسین روس
در وقت کشیدن نقشۀ اتک [این مناطق را] در آن طرف خط انداختهاند و جزو دهات
تراکمهنشین محسوب داشتهاند .حاال هم میخواهند حکم تراکمه را به حصار که تقریب ًا
نود خانوار و قاتالن که بیست خانوار است جاری کنند» (استادوخ ،مکمل.)k65-281 ،
دولت روسیه نقشه را به تأیید دربار ایران رساند و در «وقت امضاء نقشه هم رعایت این
معنی یا از خاطرهها رفته یا تسامح دیگر رفتهاست ...حاال که چنین شدهاست ،اهالی دو
ِ
الرغبت مرک ْز رعیتی روس را قبول
دِه در تکلیف خودشان حیراناند .میگویند با ت ََط ُّوع 1و

 .1میل و رغبت؛ داوطلبانه.
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 .1روستایی است در جنوب غربی درگز.
 .2روستایی است از توابع بخش زاوین
شهرستانکالت.
 .3کالنرت
 .4اکنون شهری است در استان آخال
ترکمنستان و در نزدیکی مرز ایران.
 .5اکنون شهری است در ترکمنستان و
نزدیکی مرز ایران .منطقهای هم به این نام
در شهرستان رسخس وجود دارد.
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نمیکنیم ...اگر ناچار باید محل زندگانی را روس تصاحب کند ،در نقطۀ دیگ ِر درهجز به ما
جا بدهند ...مثل سایر رعایای درهجز خدمت کنیم و اگر چارۀ دیگری دربارۀ ما بیچارگان
مینمایند ،بفرمایند» (استادوخ ،مکمل .)k65-281 ،سرانجام دولت ایران به خواستۀ روس تن
داد و در سال 1301ق با حضور امیننظا ْم رئیس هیئت امور مرزی ،محمدعلیخانْ حاکم
ْ
سرهنگ نایبکارگزار درهجز ،روستای
درهجز ،قراخا ِن قلمر ِو اتک ،و میرزا احمدخا ِن
حصار تقسیم شد .برطبق این توافق یکپنجم اراضی و یکپنجم آب رود حصار به ایران
تعلق گرفت و مابقی به روسها داده شد .بخش عمدهای از سکنۀ حصار نیز در زیر بیرق
روسیه قرار گرفتند و تنها سیوپنج خانوار از بخش فقیرنشین آن به ایران تعلق گرفت.
در سواد گزارشی که میرزااحمدخانْ کارگزار سرخس ،در 16ذیحجۀ1310ق به
وزارت امور خارجه نوشتهاست ،نمونهای دیگر از تالش روسها برای تغییر خطوط مرزی
ذکر شدهاست .در اسناد مربوط به این دوره از وجود خط زردی در نقشههای روسی سخن
بهمیان آمدهاست که از چهچهه تا سرخس ناصری بهسمت سرزمینهای ایران کشیده شده
و بخشهایی از خاک ایران را در محدودۀ قلمرو روس قرار دادهاست .روسها پساز
انتشار این نقشه تصمیم گرفتند آن را پیاده کنند .آنها قسمتهای بین مرز اصلی و خط زرد
ترسیمی در نقشههایشان را نقشهبرداری کردند و ضمن ایجاد مزاحمت برای تردد رعایای
ایرانی ،اتباع خود را برای زراعت به این نواحی گسیل کردند .میرزااحمدخا ِن کارگزار ،در
گزارش مذکور موضوع را چنین شرح میدهد:
«قریب یک ماه قبل چهار نفر روس بههمراه دو نفر ترکمان آمده ،سه روز در برج
خرابۀ دربند و دهنۀ اُلَن تو توقف نموده ،همهروزه به کوههای اطراف رفته ،نقشۀ کوه و
2
اراضی دربندات را کشیده ،از همین خط جاده که بهطرف چهلکمان 1و اراضی سهپنجه
میرود ،رفتند .بعداز رفتن آنهاُ ،مکاری کرمانی که همیشه از این کوهها هیزم بریده به
شهر و توابع آنجا میرود ،آمده ،بیشتر بارهای خود را بارگیری کرده ،دو نفر سوار پستچی
ترکمان آمده او را گرفتند و مال را ضبط کردند که این جنگل و کوهها متعلق به خاک دولت
روس است و او را نزد پریستا ِو 3قهقهه 4بردند .چند روز است پریستاو قهقهه آمده مزاحم
رعایا میشود ...از این حرکات روس ،یعنی فرستادن زارع به چهلکمان و منع هیزم آوردن
از کوههای خواجه و اُلَن تو و برداشتن نقشۀ آن نقاط و مسیر مهندسین آنها در جاده و
5
کوه منتهیالیۀ درۀ چهلکمان ،معلوم میشود که خیال دارند خط سرحدی را از چهچهه
بهطرف جنوب میل بدهند؛ بهطوریکه اراضی سهپنجه و اُلَن تو و دربند چهلکمان و د ّرۀ
آن را که پنج فرسنگ امتداد دارد به جلگۀ اتک ،با مراتع اطراف و اراضی خانگیران با
اراضی قابلزرع و جنگل یسار َهریرود داخل خاک خود نمایند .از روی نقشه لف ًا نفاذ
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داشت ،مالحظه خواهید فرمود [که] اگر خط سرحد را از نقاط فوق بگذرانند ،اراضی
محصور ،بین خط زرد و سرحد مخفیِ خاک دولتین است و خط نقطهچینشده ،جزو
خاک روس محسوب میشود» (استادوخ ،مکمل.)66k-57 ،
تغییر عالمات سرحدی نیز یکی دیگر از روشهای روسها در پیشروی به داخل
خاک ایران بود .در موردی از تغییر عالمات سرحدی ،در عریضهای که در 12محرم1318ق
از لطفآباد به تهران نوشته شده ،چنین آمدهاست:
« ...دیروز عصر از شلنگان 1خبر رسید که امروز یک نفر استاد و سه نفر عمله ازطرف
خاک روس بهطرف شلنگان ،میخ به زمین کوبیده ،متجاوز از هزار قدم از عالمت سرحدی
پیش آمدهاند .از آنها سؤال شده ،گفتهاند ما حکم داریم و رئیس ما هم خواهد رسید...
چون چند نمره از میخها در میان زراعت مردم کوبیده شده ،اسباب تزلزل خاطر اهالی
شدهاست» (استادوخ .)HG1318-k11-p11-8
کارگزاری بجنورد نیز بهتاریخ 5ذیحجۀ 1325در مراسلهای به حکومت بجنورد ،از تغییر
دیگری در خط مرزی توسط روس خبر داد« .از قراری که مسموع گردید خط سرحدی دولتین
ایران و روس در دوآیینه تغییر و تبدیل یافته؛ به این معنی که رعایای روس قریب نیم فرسخ به
داخلۀ خاک ایران تجاوز کرده و نهری تقریب ًا بهطول سه فرسخ احداث نموده ،آن را حد قرار
دادهاند و عالوهبراین در اراضی این طرف نهر حالیه نیز که خود رعایای روس به تعلقداشتن
آنها به دولت ع ّلیه معترف هستند ،زراعت کرده و مینمایند» (استادوخ.)HG1326-k24-p2-6 ،
از دیگر روشهایی که روسیه برای گسترش سرحدات خود به داخل ایران به آن
متوسل میشد ،حمایت از طوایف سرحدی و جذب این ایالت و سپس اعمال فشار
برای تعیین خطوط مرزی براساس محل زندگی و کوچ این طوایف بود .طوایف سرحدی
بعداز انعقاد قرارداد آخال نیز همچون گذشته ،مسیرهای کوچ فصلی سنتی خود را حفظ
کرده بودند و در ماههایی از سال برای چرای احشام خود به آن سوی مرزهای مقرر
در قرارداد میرفتند .روسها برآن بودند تا از این فرصت بهره بجویند و با حمایت از
طوایف سرحدی ،آنان را اتباع خود بنامند و سپس مرزهایشان را براساس محدودۀ زندگی
این ایالت تعیین کنند .مسئوالن روسی نیز در برخی از اظهارنظرهای خود بهوضوح بر
این سیاست تأکید میکردند .لسار 2که مأمور تحقیق و بررسی متصرفات و راههای ادارۀ
وسایل حملونقل عسگریه بود ،در سخنانی در مجلس جغرافیای روسیه صراحت ًا به این
نقشۀ روسها در خراسان ،اعتراف کرد .سخنان او بهتاریخ 23اکتبر1884م در روزنامۀ
«نوورمیا»ی روسیه چاپ شدِ .سر ثور فطن در مراسلهای که بهتاریخ 22دسامبر1884م ،از
پترزبورگ به ارلگرانویل ،3وزیر امور خارجۀ انگلیس نوشت ،محتوای سخنرانی لسار را

 .1در یکفرسخی لطفآباد درهگز.
2. lsar
3. Earl Granville
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چنین جمعبندی کرد« :کلیۀ مضمون آن این است که باید برحسب لزو ْم تمایلِ ایلِ تراکمۀ
سالور و ساروق را دولت روس تحت اقتدار خود درآورد و موافق این تفصیلِ سرحدی
که معین میشود ،باید سرحد طبیعی از روی طوایف آن صفحات باشد» (کاووسی عراقی،
 ،1373ص ،151سند .)289
ِ
یموت رعیت
این نوع نگاه دولت روسیه به توسعهطلبی در ایران ،دربارۀ ترکمانان
آغازین
دولت ایران که در حوزۀ اترک و گرگان پراکنده بودند ،شدیدتر بود .از همان
ْ
روزهای انعقاد قرارداد آخال ،دولت روسیه برآن بود تا ایل یموت را جزو اتباع خود
بهشمار آورد .در مذاکراتی که وکیلالملک ،مأمور وزارت امور خارجۀ ایران ،با زینویوف
انجام داد ،نمایندۀ روسیه ،ایل یموت را رعیت دولت روسیه میدانست (استادوخ ،مکمل،
 155و  .)k66-153کارگزاری استرآباد نیز که از همان ابتدای حضور روسها در استرآباد
پساز قرارداد آخال ،پی به نیت روسها دربارۀ یموت برده بود ،نگرانی خود را دراینرابطه
به وزارت امور خارجه اعالم کرد و بر تالش برای حفظ رعیتی این طایفه تأکید کرد:
ِ
جلب یموت همهطور دام
«محرمانه بهعرض برساند [که] مأمورین روسیه بهجهت
گستردهاند .ازجمله این است که هر کس ادعا و گفتوگویی دارد ،خود را تحت حمایت
ما [روسیه] بشناسد ،همراهی میکنیم .به این جهت بعضی از ترکمانهای  ...متوسل به
آنها میشوند» (استادوخ ،مکمل .)k126-256 ،یکی از کسانی که آن روزها درزمینۀ نیت
روسها دربارۀ یموت بسیار حساسیت بهخرج میداد ،میرزاجوادخان ،مسئول کارگزاری
استرآباد بود .برطبق اسناد موجود بهنظر میرسد که او فردی بسیار وطنپرست و دقیق
بوده و دفاع محکم او از منافع ایران عصبانیت روسها را برانگیخته بودهاست؛ بهگونهای
که در سال 1303ق سفارت روس در یادداشتی به وزارت امور خارجۀ ایران خواستار
خودداری از اعزام او به مأموریت رسیدگی به دعاوی طرفین شد (استادوخ ،مکمل-28 ،
 .)k65میرزاجوادخان حمایت روسها از ایل یموت را مداخله در امور ایران میدانست و
ضمن تأکید بر لزوم احقاق حقوق رعایای دولت ایران توسط مأموران کارگزاری ،از وزارت
خارجه میخواست که کنسول روس را از مداخله در امور ترکمنهای رعیت ایران بازدارد
(استادوخ ،مکمل .)k126-258 ،کنسولگری روس بالفاصله پساز انعقاد قرارداد آخال شروع
کرد به حلوفصل مسائل ترکمانان رعیت دولت ایران و تالش کرد که با استفاده از قدرت
خویش کنسولگری کشورش را به مرجع رفع اختالفات و احقاق حقوق ترکمانان تبدیل
کند و بدینوسیله آنان را به پذیرش تابعیت روسیه متمایل گرداند .میرزامحمدقلی کارگزار
قوچان و بجنورد نیز که از مداخالت روسها در امور یموت نگران شده بود ،در مراسلهای
به وزارت امور خارجه در تاریخ 28ذیحجۀ1300ق ،مداخالت آن کشور در امور یموت
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را برشمرد و ضمن تأکید بر تابعیت و تعلق یموت به دولت ایران ،اظهار کرد که بههیچوجه
به مداخالت روسها توجه نخواهد کرد ...« :و مداخلۀ روسها را بهاسم یموت به محل
مذاکره با احدی نخواهد گذاشت» (استادوخ ،مکمل .)k126-324 ،در سال 1301ق مجددا ً
میرزاجوادخان ،از اولیای دولت ایران خواست که برای حفظ طایفۀ یموت و قطع دست
متجاوزانۀ روسیه اقدامی بکنند .او در این مراسله به وزارت امور خارجه توصیه کرد که
دستورالعملهای مشخصی دراینرابطه به کارگزاریها ارسال کنند« :اقتدار مأمورین روسیه
درباب یموت واضح است .برای حفظ یموت و قطع دست اقتدار همسایه تدبیری الزم
است که از اترک به اینطرف نتوانند دخالت نمایند» (استادوخ ،مکمل 228 ،و .)k127-202
در سال بعد نیز میرزاجوادخان فهرست عرض محرمانهای به وزارت امور خارجه نوشت و
به مراسالت رسمیهای که کنسول روس دربارۀ یموت مینوشت ،اعتراض کرد (استادوخ،
مکمل .)k126-294 ،در همان سال سفارت روس از کارگزاری استرآباد دررابطهبا اموالی که
از رعایای یموت ایرانی به سرقت رفته بود ،بازخواست کرد و خواستار بازگرداندن این
اموال شد (استادوخ ،مکمل .)k126-481 ،در تابستان سال 1306ق دولت ایران پیشنهاد کرد
که چنانچه روسها یموت را رعیت خود میدانند ،آنها را به آنسوی مرز کوچ دهند؛ ولی
روسیه در حمایت از ترکمانان هدف دیگری داشت .ژیرس 1وزیر امور خارجۀ روسیه ،از
سفیر ایران در پترزبورگ درخواست کرد که نمایندهای از روسیه در ایران حضور یابد تا
به امور ترکمانان بپردازد که با مخالفت وزیر با این درخواست زیادهخواهانه روبهرو شد:
« ...گفتم دولت ع ّلیه این تکلیف را در تابستان به شما کرد و گفت اگر میخواهید بردارید
و دیگر نگذارید به خاک ما بگذرند؛ ّ
وال نگذارید که به خاک شما بگذرند .گفت :ما جا
و مرتع نداریم آنها را حفظ کنیم؛ باید در خاک شما مأموری داشته باشیم که وارسی به
امور آنها بکند .گفتم :هیچ دولتی به مأمور خارجه به کارهای خود مداخله نمیدهد»
(استادوخ ،مکمل 342 ،و  .)k127-341بااینحال ،روسیه در هر فرصتی به جذب ترکمانان
ادامه میداد .در سال 1312ق ،کارپردازی ایران در عشقآباد از حضور ششصد و پنجاه
نفر از افراد طایفۀ یموت در مراسم جلوس نیکالی در روسیه خبر داد .این افراد از سران
یموت بودند که بهدلیل حضور خود در کوچ فصلی به روسیه ،میبایست هر خانوار 6
منات پرداخت میکردند .دولت روسیه از آنها خواست که در این مراسم سوگند یاد کنند
و تابعیت روسیه را بپذیرند .سیزده نفر از آنها سوگند یاد کردند و مابقی اعالم کردند در
صورتی تابعیت روس را خواهند پذیرفت که مالیات دیگری عالوهبر این  6منات به روسیه
نپردازند و در قشون نیز نامنویسی نشوند (استادوخ ،مکمل .)k126-526 ،در سال 1312ق نیز
ِ
روس مقیم
کارگزاری استرآباد به وزارت امور خارجه گزارش داد که یموتها با شارژدافر

1. Giers
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استرآباد قرار گذاشتهاند که برای حلوفصل مسائل مربوط به خودشان به او رجوع کنند.
کارگزاری از وزارت امور خارجۀ ایران خواست که در مذاکره با روسیه زمان معینی را مقرر
کنند تا یموتها برای انتخاب ملیت روسی یا ایرانی خود تصمیم بگیرند (استادوخ ،مکمل،
 .)k127-247در 11شوال1313ق کارگزار استرآباد برای حل مسئلۀ یموت و قطعکردن
دست مداخلهگر روسها ازسر ناچاری به صدراعظم پیشنهاد داد که انتخاب تابعیت یموت
را به خودشان واگذار کنند؛ کسانی که در خاک ایران تابعیت روس را پذیرفتند به آنسوی
مرز کوچانده شوند و روس حق مداخله در امور اتباع ایرانی را نداشته باشد:
« ...اینطور قرار بدهید که یک نفر مأمور ازجانب دولت ع ّلیۀ ایران و یک نفر ازجانب
دولت روس در میان تمام یموت که در خاک ایران و خاک روس سکنا دارند ،اعالن
میکردند که هر کس میل به رعیتی روس دارد ،از گرگان کوچیده آن طرف اترک برود و
ابدا ً کسی ممانعت نخواهد کرد .بعداز دو ماه هر کس در خاک ایران میماند به اسمورسم،
ثبت رعیت دولت علیۀ ایران بود و هر جا میرفت به رعیتی دولت ع ّلیه میرفت
از روی ْ
و معاودت میکرد( »...استادوخ ،مکمل.)k127-247 ،
ناصرالدینشاه با پیشبینی این نکته که ممکن است درصورت چنین توافقی ترکمانان
رعیت ایران نیز به تابعیت روسیه درآیند ،در حاشیۀ این نامه نوشت:
«...شناختن ترکمانان در خاک ایران ب ه ِس ِ
مت رعیتی روس و مداخلۀ مأمورین روس
در کار آنها ُم َو ِّرث هزارگونه حرارت و خسارت و خالف صحیح بود» (استادوخ ،مکمل،
.)k127-247
ورود زارعین روسی به داخل خاک ایران و کشتوزرع در سرحدات ایران نیز از
روشهای دیگری بود که درنهایت به تصرف سرزمینی روسیه در خاک ایران منجر میشد.
روسها در مواردی با درخواست از حاکمان ایران و در مواردی بدون درخواست ،در
زمینهای متعلق به ایران کشاورزی میکردند.
کارگزاری بجنورد در گزارشی به کارگزاری خراسان در 2ذیحجۀ1325ق بر تداوم
این روش تأکید میکندّ :
«اول اتباع روس مدتی است ،به اختالف روایات از هفتهشت
سال قبل تا حال ،در اراضی متعلقه به دولت علیّه در سرحدات معروضه ،زراعت کرده و
میکنند و ثانی ًا مقداری از خاک دولت ایران را هم تصرف کردهاند ».این سند به تحقیقات
از افراد گوناگون اشاره میکند و چنین نتیجه میگیرد که روسها در مواردی که اتباع آنها
در زمینهای ایران زراعت میکردهاند ،به تصرف قسمتهایی از خاک ایران اقدام کردهاند:
تحقیقات زراعتکردن روسها در خاک ایران و تصرف قسمتی از آن
«نتیجۀ همه این
ْ
خاک است ...در بجنورد بیشتر از این تحقیقات ممکن نیست ...حکومت هنوز جواب
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کارگزاری را ننوشتهاست؛ ولی شفاه ًا فرمود که مدّتی است این کار اتفاق افتاده» (استادوخ،
 .)HG1326-k24-p2-15در همان سال مرتضیقلیخانْ نایب کارگزاری بجنورد نیز در پاسخ
سؤال کارگزار بجنورد دربارۀ تصرف اراضی ایران توسط روسها ،از مشاهدات خود در
سفر به سرحدات میگوید« :در وقتی که بنده با مرحوم عمیدالوزراءِ کارگزار به محل دانیه
سیدحسین کدخدای مشهد غالمان در آنجا اظهار داشت :پارهای از اراضی
رفت[یم]،
ْ
متعلق به ایران را روسها داخل اراضی خود نموده[اند]؛ سابق ًا یعنی دو سه سال ْ
قبل این
اراضی را من زراعت میکردم .بعد به اتّفاق کارگزار و سیدحسین رفته ،آن اراضی را که
روسها داخل خاک [خود] کرده[اند] ،نشان داد» (استادوخ.)HG1326-k24-p2-16 ،
در سالهای آخر دولت تزاری روسیه ،شیوۀ دیگری از توسعهطلبی در دستور کار
روسها قرار گرفت .در این سالها روسها برآن شدند تا ازطریق خرید اراضی ایرانیان
و یا تصرف به ِ
عنف اراضی و سکونتدادن اتباع خویش در این زمینها ،شرایط مساعدی
برای تس ّلط بر بخشهای شمالی کشور فراهم آورند .این رویه که از آن به کلنیسازی
روسیه در ایران نیز تعبیر میشود ،پساز توافق روسیه و انگلیس بر سر مناطق نفوذ در
ایران ،در دستور کار روسها قرار گرفت (نورائی و آندریوا ،1388 ،ص .)307در این
شیوه ،روسیه با آوردن اتباع خود به خاک ایران و تحریک آنان به مهاجرت دستهجمعی
به ایران ،زمینهای خریداری و یا غصبشده را در اختیار آنان میگذاشت تا با زراعت
در این زمینها ،زمینۀ تم ّلک آن اراضی را برای خود فراهم آورد .در گزارشی از رئیس
گمرک چاتلی 1به رئیس گمرک استرآباد آمدهاست« :حاال که تقریب ًا هزار خانوار ترکمن
تبعۀ روس در گنبد و کوکالن هستند ،دیناری مالیات به ایران نمیدهند و متّ ْ
صل رمۀ
ترکمنِ تبعۀ ایران را غارت میکنند و رمۀ خود را در خاک ایران میچرانند ...عالوهبراینها
ماشین ق ّزاقها و سربازهای روسی [را] که در چاتلی و چاقشلر 2هستند ،وارد کرده و آن
زمینها را شخم زده و درو میکنند و حاصل را برای مصرف اسب خود انبار میکنند.
جای تعجب است که دولت ایران ابدا ً در فکر جلوگیری نیست» (ساکما-14429 ،1095 ،
 ،240سند  .)16دولت روسیه با تشویق اتباع روسی برای مهاجرتکردن به دشت گرگان
میکوشید تا با افزایش تعداد مهاجران ،سرزمینهای بیشتری را به تم ّلک خود درآورد .در
شمارۀ  288روزنامۀ «زاقانفارسکی رچ» چاپ تفلیس ،در سال 1913م شرحی از گزارش
ژنرال لدورف ،3کمیسر سرحدات ایران و روس در ماوراءِ خزر ،چاپ شد .ژنرال مزبور
در این گزارش اطالع داد که در آن سال ،هفتصد خانوار از داخلۀ روسیه و ترکستان و
والیتهای روس به ایران مهاجرت کرده و در کنار رودخانههای گرگان و اترک سکنا
گرفتهاند .لدورف متذکر شد که خوانین ایرانی این اراضی را بهقیمت هر دستین 4یک منات
میفروشند و پیشبینی کرد که چون این اراضی حاصلخیز است و برای زراعت مناسب

 .1چاتلی نام یکی از مواضع سکنای
طایفۀ یموت در گرگان است؛ واقع در
پنجاههزارگزیچکشلروپنجاههزارگزیشامل
غربیگنبدقابوس.
 .2چاکشلر یا چکشلر نام شهری در کنارۀ
جنوب رشقی دریای خزر است که در
ترکمنستان امروزی واقع است.
3. Ledorov
 .4دستین یا دسیاتین واحد سطح روسی و
اندکی بیشاز یک هکتار است.
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1. Sakharov
(جمع ُم ِهم) (در قدیم) به
mahām .2
ِ
کارهای بزرگ ،بااهمیت و دشوار اطالق
میشد.
 .3نایره :آتش؛ شعله.
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است ،در بهار سال بعد ،جمع کثیری از اهالی و دهاتیهای روسیه به این مناطق مهاجرت
خواهند کرد .او در این گزارش از حکومت تاشکند خواست که مأموران مخصوصی را
برای سرکشی و جابهجاکردن مهاجران تعیین و اعزام کند .حکومت تاشکند هم گزارش
لدورف را مهم تلقی کرد و مسیو ساخارف 1را که مدیر مهاجران در ترکستان بود ،مأمور
کرد به رسیدگی و سرکشی به امور مهاجران در ایران (استادوخ.)HG1332-k51-p94-3 ،
روزنامۀ «روسکی اسبو» مورخۀ 28دسامبر1913م نیز ضمن ارائۀ گزارش ژنرال لدورف ،بر
حاصلخیزی اراضی دشت گرگان و اترک تأکید کرد« :اشجار و نباتات این نقاط ،اشجار و
ْ
حاصل فوقالعاده خوب و فراوان است ».این روزنامه سپس اثر
نباتات مناطق حاره است و
گزارش لدورف در بین اتباع روس را بسیار مهم تلقی کرد و از کوچ دستهجمعی روسها
به ایران پساز ارائۀ گزارش لدورف خبر داد« :این اخبار ازحیث حاصلخیزی این اراضی
و ارزانی فوقالعادۀ آن ،موجب معامالت مهم در تاشکند گردید و در بهار ،چندین دسته
از مؤسسین روس برای خرید زمین به ایران خواهند رفت و برای همین مقصود ،یک
کمپانی مخصوص تشکیل شدهاست .این اخبار در دهات منتشر گردیده رعایا فریفته شده،
به قیمتهای خیلی ارزان دارایی خود را فروخته ،دست از مکان و منازل خود کشیده،
میروند» (استادوخ.)HG1332-k51-p94-4 ،
کارگزاری مهام 2خارجۀ بجنورد در گزارشی به وزارت خارجه در 5صفر1332ق
ضمن شرح گزارش لدورف دربارۀ مهاجرت روسها به ایران و ایجاد هیجانی که در
اتباع روس برای مهاجرت به ایران بهوجود آمده بود ،از اسکان هفتصد خانوار روسی
در منطقۀ استرآباد خبر داد و از وزارت امور خارجه درخواست کرد تا برای جلوگیری
از ادامۀ روند مهاجرت ،ضمن مذاکره با دولت روسیه ،ترتیب بازگرداندن مهاجران را به
کشورشان بدهند تا نایرۀ 3طمع سایر اتباع روس به اراضی ایران فروکش کند (استادوخ،
 .)HG1332-k51-p94-21گزارشی هم که ادارۀ گمرک گمشتپه در 2میزان1331ق به وزارت
امور خارجه فرستاد ،از تالش عوامل روسیه برای خرید زمین از اتباع ایرانی و تغییر خط
مرزی خبر میدهد .این گزارش ،حاکی از آن است که پریستاو حسینقلی و چکشلر به
نزد «چودور»نام از ریشسفیدان تراکمه و ساکن سنگرتپه رفته بودند و از او برای فروش
منطقهای بهنام «قربانقاز» درخواست کرده بودند .چودور از فروش این اراضی خودداری
کرده بود و اعالم کرده بود که زمینها متعلق به دولت ایران است و اگر زمینی میخواهند،
باید از دولت ایران تقاضا کنند .روسها پانصد منات به چودور پیشنهاد دادند؛ ولی او زیر
بار نرفت .عوامل روسیه تصمیم گرفتند تا عالمتهای سرحدی را در منطقۀ مذکور نصب
کنند؛ ولی چودور مانع شده بود و به آنها گفته بود:
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«خاک این زمین را اگرچه شما شور حساب مینمایید ،اما برای صاحبش شیرین
است .بخواهید عالمت نصب نمایید یا پست قرار دهید ،از دولت ایران اجازه بگیرید»
(ساکما ،240-91922 ،1095 ،سند .)11
در همین سند و در گزارشی که رئیس گمرک گمشتپه به رئیس کل گمرکات و
مفتّش مالیات استرآباد نوشتهاست ،تحلیل چودور دربارۀ هدف روس از این تالشها را از
قول خود او چنین نقل میکند:
«...پریستاو تالش میکرد تا با خرید این زمین ،سرحد را از بگونباش به قربانقاز
انتقال دهد .از بگونباش الی محل قربانقاز تقریب ًا چهار فرسخ میشود؛ تقریب ًا از گمشتپه
الی کردمحله است .اگر روسها بخواهند در قربانقاز پست قرار دهند ،قریب چهار فرسخ
تجاوز به خاک ایران کردهاند و تراکمۀ سرحدنشین البد باید از سرحد بکوچند و فراری
باشند که روسها کمکم به مقصود خودشان برسند و خودشان جلوتر بیایند» (ساکما،1095 ،
 ،240-91922سند .)8
تحرکات روسیه در شمال ایران را درست تشخیص داده بود.
چودور ترکمن ،هدف ّ
روسها به هر شیوهای برآن بودند تا مرزهای خود را به داخل ایران بکشانند .در سال
1914م تصاحب شمال ایران بهعنوان استراتژیای مهم ،در سیاست روس به رسمیت
شناخته شد و دو مقام بخش مهاجرت آن کشور برای تسهیل مهاجرت اتباع روسی،
به کنسولگری استرآباد و کمیساریای مرزی روس مستقر در گنبد قابوس اعزام شدند.
دراینبین ،بانک استقراضی روس نیز برای تأمین اعتبار خرید امالک به میدان آمد .تأمین
بودجۀ الزم ،ساخت بیمارستان و مدرسه و کلیسا و نقشهبرداری از اراضی و حل موضوع
مالکیت اراضی خریداریشده هم در دستور کار کنسولگری قرار گرفت (نورائی و
آندریوا ،1388 ،صص .)30-28
کارگزاری مهام خارجۀ استرآباد در 23صفر1332ق در گزارشی به وزارت امور
خارجه ،دربارۀ مهاجران روس مینویسد« :این خانوار و مهاجرینی که گفتهاند از ترکستان
به خاک ایران آمدهاند ،دو قسم هستند .یکی طایفۀ مالکان یا مایقانْ رعایای روس هستند
که تمام آنها زارع و دهاقین میباشند که یک عدّه از خانوار آنها چند سال قبل در
قرهسو و مالکله که زیر کردمحله است ،سکنا کرده که مکرر درباب آنها با قونسولگری
مذاکره و سواد و سؤالوجواب و راپرت آن به وزارت خارجه تقدیم شده ...یک عدّه
از همین مالکانها در دهات و اراضی و امالکی که مأمورین و اتباع روس خریداری
و اجاره کرده ،یا با اهالی شریک شدهاند ،ازقبیل سنگ دوین و شیرنگ و جهانآباد و
غیره مشغول زراعت هستند ...و حولوحوش گنبد قابوس پراکنده شده ،رعیتی میکنند»
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(استادوخ .)HG1332-k51-p94-8 ،گزارش دیگری که در تاریخ 29دلو1333ق از کارگزاری
تصرفات مالکانۀ
مهام خارجۀ بجنورد به وزارت امور خارجه ارسال شدهاست ،مواردی از ّ
اتباع روس را برمیشمارد« :موافق اطالع صحیحی که درخصوص استمالک مأمورین
روس ،در گنبد قابوس رسیده ،معروض میدارد :اشخاصی که بهزور شخصی و تهدید به
رعب از کمیساری روس ،دست روی امالک و مراتع اتباع دولت ع ّلیه انداخته و استمالک
غیرقانونی میکنند ،ازجمله سردار اورازیام تکه صاحبمنصب جکیت روس که آب و
ملک قرناوه از دیمی و آبی و مراتع کوه و جنگل آنجا را به هر حیله بوده از ید تصرف
طغاندردینام از طایفۀ بوقغاجا درآورده؛ نهفقط تصرف مالکانه در این نقاط مینماید ،بلکه
از محصوالت اوبه بیولی و اوهندر و یانبالغ که جزو سرحد بجنورد است و در حوالی
آن نقاط زراعت کردهاند ،عشریه مطالبه و یکصد تومان بهاسم برداشت حاصل امساله،
گرفتهاست .همچنین فشتیقنام تکه ،آب و ملک و چشمۀ ملکی حسنخان ازگدلو را
غصب ًا تصاحب نمودهاست .قرهگوزنام ،مترجم کمیساری روس ،آب و ملک چنار را که
حدود شمال بجنورد است بهاسم اینکه از عوضقولدقنام خریده ،تصاحب نموده ،ملک
و باغ و آبادانی راه انداختهاست .چند نفر دیگر از نوکرهای روس ،آب و ملک چیتلق و
لوندرویانبالغ را به وسایل ستمکارانه میخواهند از دست حسنمالنامِ طایفۀ بوقغاجا
بیرون بیاورند ...همینقدر میگویند بهحک ِم رئیس قزاقان مأمورین کمیسیون ایران است.
هرگاه از این تجاوزات عاجالنه جلوگیری نشود ،عنقریب تمامی اراضی یموت و گرگان
را تصاحب خواهند نمود» (استادوخ.)HG1332-k51-p94-17 ،
دستاندازی عوامل روس به اراضی ایران ،در گوشهوکنار مناطق شمالی ادامه داشت.
یکی دیگر از قسمتهایی را که مأموران روس خریدند ،مراتع نوکنده بود .این مراتع را
اَگنِت روس در سال 1914م از شخصی بهنام «سیدمحمدتقی فرنگی» بهقیمت هشتصد
تومان خرید .فروشندۀ این مراتع هیچ مدرکی دال بر مالکیت آن مناطق نداشت؛ بههمیندلیل
صاحبان اصلی این زمینها به دولت شکایت کردند و فروش اموال غیر بهتوسط محمدتقی
فرنگی ،معلوم شد .ا ّما در این زمان او به عتبات متواری شده بود .بااینحال کنسولگری
روس تصمیم گرفت ،این مناطق را تم ّلک کند .علمای بندرجز در تلگرافی به وزارت
امور خارجه بهتاریخ 7ثور1333ق ،شرح وقایع را به ا ّطالع دولت رساندند و اعالم کردند
که« :این اوقات اگنت قونسولگری بهمعیت « ُمک ُلف» خبرنگار روزنامۀ «اسکی ایلو» ،تمام
ْ
اطراف بیرق نصب و زراعت خشک و
مراتع و جنگل و آب قنوات را مقطوع کرده و در
متحصن ،مستدعی است ،احقاق
مانع هیزم و زغال .رعایا طبیعت ًا متزلزل ،در تلگرافخانه
ّ
حق و منتظر جواب» (نوری و سرایلو ،1390 ،سند  .)67نمونۀ دیگری از معامالت ملکی
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اتباع روس در استرآباد ،واگذاری خالصهجات بهمدت  90سال توسط سپهدار به پاتایف
روسی بود .پاتایف از عوامل بانک استقراضی روس بود و با توصیۀ سفیر روس به قونسول
روسیه در استرآباد ،این امالک را اجاره کرد و سپس ،با کمک نظامیان روس ،خالصهجات
را بهانضمام بلوکات فندرسک کوهسار در اختیار گرفت (نوری و سرایلو ،1390 ،سند
 .)68/2پاتایف عوامل روسی را بر این دهات گماشته بود و از پرداخت هرگونه مالیات
به دولت خودداری میکرد .همچنین بهدلیل اینکه این خالصهجات در تمام بلوکات
استرآباد پراکنده بود ،دهات همجوار خالصهجات نیز «ازدست تعدیات و ظلمهای اعضای
پاتایف در عذاب بودند و فریاد آن بیچارگان بلند بود .نه حکام و نه هیئت دولت عالجی
نمیکردند» (ساکما ،210-1102 ،1095 ،سند  .)13متصرفات پاتایف تا سوادکوه گسترش
یافته بود و اعتراضات اهالی این مناطق ،راه به جایی نمیبرد (نوری و سرایلو ،1390 ،سند
 .)68/1حکام استرآباد درمقابل این زیادهخواهیهای عوامل روسیه واکنش نشان نمیدادند
و برای حفظ خودشان و کسب منافع ،با عوامل روسیه و بهویژه ایوانف ،قونسول روس،
همدست شده بودند و فریاد رعیت بیچاره به جایی نمیرسید .سردار رفیع در الحاقیۀ
شمارۀ  2نامۀ خود به دولت ایران در تاریخ سلخ ذیحجۀ 1335ق در توصیف شرایطی
که ایوانف بر استرآباد حاکم کرده بود ،مینویسد ...« :درواقع ،استرآباد را کلیت ًا از خاک
ایران مجزا ساخته ،جزو خاک روسیه نموده بود .عموم مردم اینجا را روسفیل 2نموده،
امالک جهت مالقان و موژیک 3خریده ...تمام عمارات و ابنیۀ دولتی را محل سکنای قزاق
و سالدات 4روس نموده بود» (ساکما.)4 ،210-1102 ،1095 ،
اعتراضات دولت ایران به این زیادهخواهیهای روسیه هیچگاه سودی نبخشید .وزارت
امور خارجه در تاریخ 20ربیعالثانی1332ق ضمن نامهای رسمی به سفیر روسیه ،دراینباب
اعتراض کرد و صراحت ًا متذکر شد که« :نمیتوان تصور کرد این رفتار مغایر عهود و مخالف
ِ
جناب جاللت ِ
ِ
مآب دوستاناستظهار
اولیای دولت متبو ِع آن
حسن همجواری ،به اطالع
نمیباشد» و از سفیر خواست که «وسایل الزم را برای منع مهاجرت دهقانهای روس به
خاک ایران و برای رجعتدادن مهاجرین حالیه به اوطان خود اتخاذ فرموده» و تهدید کرد
ِ
ِ
دولت متبوع دوستدار
«اولیای
که درصورت اقدامنکردن روسیه برای بازگرداندن مهاجران
حق خواهند داشت ،خانوارهایی را که فع ً
ال از روسیه به ایران مهاجرت کردهاند ،در ِعداد
رعایای دولت ایران بهشمار آورده ،آنها را در محلی که صالح بداند ،مسکن دهند ».ولی
این درخواستها و تهدیدها ،هیچگاه مانع از دولت روسیه در خرید اراضی و تحریک اتباع
خود برای مهاجرت به ایران نشد و دولت ایران نیز نه توانست و نه ارادۀ آن را داشت که
تهدیدات خود را عملی کند (استادوخ.)HG1332-k51-p94-16 ،
1

1.Patayov
 .2در اصطالح سیاسی کسی را گویند که
طرفدار نفوذ روسها باشد.
 .3مرد روستایی روسی.
 .4رسباز؛ بهویژه رسباز روسی.

گنجینۀ اسناد ،سال  ،30دفرت اول ،بهار  ،1399شامرۀ پیاپی 117

65

مجید نصرآبادی
علیاکبر جعفری|مرتضی نورائی

دستاندازی روسها بر اراضی ایران تا پایان حکومت تزاری ادامه یافت و مخالفت
گاهوبیگاه دولت ایران نتوانست مانعی بر سر راه سیاستهای توسعۀ ارضی آن کشور شود.

نتیجه

دولت روسیه پساز انعقاد قرارداد آخال هم همچنان به توسعهطلبی ارضی خود در مناطق
پیرامون مرزهای مشخصشده در این قرارداد ادامه میداد .انگیزۀ عمدۀ روسیه از این
تحرکات نزدیکی به هرات و دراختیارگرفتن مسیر حملۀ احتمالی به افغانستان و همچنین
ْ
گسترش حوزۀ سرزمینی خود بود .طرح انتزاع خاک از ایران پساز انعقاد قرارداد آخال تا
پایان عمر دولت تزاری در بازههای مختلف بهصورت مستمر و با رویههای موازی دنبال
شد .اشغال سرزمینی ،تغییر قدمبهقدم مرزهای مشخصشده ،تغییر عالمات سرحدی،
حمایت از طوایف مختلف ترکمان و سعی در جلب و تحتالحمایه قراردادن آنان و
درنتیجه ،ادعای ارضی دربارۀ سرزمینهای محل زندگی این طوایف ،خرید زمینهای
زراعی توسط عوامل روسی و درپی آن تشویق اتباع روس برای کوچ به ایران و تشکیل
کلونیهای روسی در استرآباد بهکمک بانک استقراضی و افراد متنفذ محلی ازجمله
روشهایی بود که پساز قرارداد آخال بهطور همزمان ازطرف دولت روسیه برای انتزاع
بخشهایی از سرزمین ایران در شمال و شمال شرق کشور انجام شد .این تالشهای
دولت روسیه تا پایان عمر دولت تزاری روس ادامه داشت؛ بهگونهای که سرزمینهایی که
درمعرض انتزاع ارضی روس در شمال و شمال شرق ایران قرار داشت ،درحدودِ یکپنجم
سرزمینهایی بود که در قرارداد آخال به روسیه تعلق گرفته بود .حدود تقریبی مناطق
جداشده در قرارداد آخال در جدول شمارۀ  1آمده است:

جدول 1

حدود تقریبی مناطق جداشده در
قرارداد آخال
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رسزمینهای جداشده

مساحت به کیلومرتمربع

ترکمنستان

۴۴۷٬۱۰۰

ازبکستان

۴۸۸٬۱۰۰

تاجیکستان

۱۴۱٬۳۰۰

بخشهای ضمیمهشده به قزاقستان

۱۰۰٬۰۰۰

بخشهای ضمیمهشده به قرقیزستان

۵۰٬۰۰۰

جمع کل رسزمینهای جداشده در قرارداد آخال
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نمایۀ سویههای توسعهطلبی ارضی روسیه در شمال و شمال شرق ایران پساز قرارداد
آخال در تصویر شمارۀ  1مشخص شدهاست:
مبتنی بر قرارداد آخال :روستاهای گرماب و غلغالب
منجر به قرارداد جدید :قصبة فیروزه
با استفاده از حمایت ایلی و اعطای تابعیت :ایل یموت
در استرآباد ،و سالور و ساروق در سرخس

سویههایتوسعهطلبیارضی
روسیه در شمال و شمال شرق ایران
پس از قرارداد آخال

با تصرف سرزمینی :خطوط مرزی شمال و شمال
شرق ایران
با استفاده از کلنیسازی :سراسر استرآباد و بخشهای
     از خراسان و مازندران

الف :اسناد
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکام)

تصویر 1

منایۀ سویههای توسعهطلبی ارضی روسیه
در شامل و شامل رشق ایران پساز قرارداد
آخال

منابع

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما) :کارتن  ،1095پروندۀ  ،210-1102سند .4
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما) :کارتن  ،1095پروندۀ  ،210-1102سند .13
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما) :کارتن  ،1095پروندۀ  ،240-14429سند .16
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما) :کارتن  ،1095پروندۀ  ،240-91999سند .8

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما) :کارتن  ،1095پروندۀ  ،240-91922سند .11

مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجۀ ایران (استادوخ)

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران (استادوخ) ،1318 :کارتن  ،11پروندۀ  ،11سند .8
مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران (استادوخ) ،1326 :کارتن  ،24پروندۀ  ،2سند 6؛ سند
15؛ سند .16
مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران (استادوخ) ،1332 :کارتن  ،51پروندۀ  ،94سند 3؛ سند
4؛ سند 8؛ سند 12؛ سند 16؛ سند .17
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مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران (استادوخ) :مکمل ،کارتن  ،65سند 28؛ سند 51؛ سند 54؛
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 .1مقدمه

قانون استخدام کشوری ،بهعنوان یکی از مهمترین قوانین در جوامع مدرن ،در سامانبخشی
به نیروی انسانی موردنیاز در ساختار اداری نقش و کارکردی ویژه دارد .در ایران تا اواخر
دوره قاجار ،قانونی واحد با عنوان قانون استخدام برای تأمین نیروی انسانی اداری وجود
نداشت .تاریخچۀ پیدایش این قانون در ایران به اواخر دورۀ قاجار میرسد .در دورۀ قاجار
باوجودِ ایجاد ساختار اداری به سبک غرب ،افراد غالب ًا بدون توجه به تخصص الزم و
باتوجهبه میزان نفوذ سیاسی ،ثروت یا انتساب خانوادگی به استخدام دولت درمیآمدند
(مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ سیزدهم ،جلسۀ  .)99این نوع استخدام
با اقتضائات زمان همخوانی نداشت و به تحول نیاز داشت .با بروز انقالب مشروطه در
اواخر قرن سیزده شمسی و رشد تحولخواهی و شروع نوسازی در ابعاد مختلف نظام
اجتماعی ،لزوم تصویب قوانین مختلف در جامعۀ ایران مطرح شد .قانون استخدام کشوری
یکی از قوانینی بود که کمبود آن در جامعه و مدیریت ساختار اداری احساس میشد.
بااینحال غلبۀ فضای سنتی و نبود تمایل جدی در مسئوالن به ایجاد نوسازی ،مانع از طرح
و پیادهسازی یک قانون استخدام مدون میشد .باألخره مجلس چهارم ،نخستین قانون
استخدام کشوری را در 22آذر1301ش بهتصویب رساند؛ ولی بهدالیل مختلف ،ازجمله
قانونگریزی مسئوالن و صاحبان قدرت و مقاومت روشهای سنتی ،این قانون توفیق
چندانی نیافت .دولت در دورۀ پهلوی دوم با ایجاد حجم انبوهی از نهادهای اداری و مشاغل
دولتی جدید ناچار شد تا نیروی انسانی متخصص و شایسته را در نظام اداری بهکار گیرد؛
بنابراین لزوم احیاء و اصالح قانون استخدام کشوری در این دوره احساس شد .در قانون
استخدام کشوری دورۀ پهلوی دوم بارها تجدیدنظر و اصالحات انجام شد و در بندهای
مختلف آن تغییراتی بهوجود آمد.
این پژوهش بهدنبال پاسخگویی به پرسش زیر است:
قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی دوم چه ماهیتی داشتهاست؟
در راستای پاسخگویی به این پرسش ،نویسندگان با مطالعۀ منابع موجود و تکیه بر
دادههای کیفی موجود در منابع این دوره ،به بررسی قانون استخدام کشوری پرداختند.
فرضیۀ پژوهش :بهعلت تغییراتی که در معیارهای استخدام و ارتقای شغلی در قانون
استخدام کشوری انجام شد ،زمینه برای ورود افراد متخصص و شایسته به ساختار اداری و
درنتیجۀ نوسازی ساختار اداری ازنظر نیروی انسانی ،فراهم شد.
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قانون استخدام کشوری در
دورۀ پهلوی دوم با تکیه بر اسناد

پیشینۀپژوهش

مقاالتی چند به بررسی پیشینۀ تاریخی قانون استخدام در ایران پرداختهاند؛ ولی هیچکدام
بهطور مستقل به بررسی تحوالت قانون استخدام در دورۀ پهلوی دوم نپرداختهاند .نخستین
مقالهای که در موضوع قانون استخدام به رشتۀ تحریر درآمدهاست ،مقالهای است با عنوان
«تاریخچۀ قانون استخدام کشوری» بهقلم ابوالفضل صفایی که سال  1355در مجلۀ «فنون
اداری» منتشر شدهاست و به سیر پیدایش قانون استخدام کشوری در ایران تا سال 1345
اشاره دارد .مقالهای دیگر با عنوان «اصالح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تأکید بر قانون
استخدام کشوری» ،تألیف علی جعفری ،مرتضی دهقاننژاد و فریدون الهیاری ،در بهار
 1395در فصلنامۀ علمی پژوهشی «تاریخ اسالم و ایران» دانشگاه الزهرا چاپ شدهاست و
به بحث و بررسی دربارۀ چگونگی اصالح نظام اداری با تأکید بر قانون استخدام کشوری
در اواخر دورۀ قاجار میپردازد و معتقد است که باوجودِ تصمیم به تحول در ساختار اداری
با تدوین قانون استخدام کشوری در دورۀ قاجار ،قانونگریزی و مقاومت روشهای سنتی
در ساختار اداری ،مانع از تأثیرگذاری قانون استخدام کشوری در ساختار اداری و جامعه
شد .خأل پژوهش درباب جایگاه قانون استخدام کشوری در نوسازی ساختار اداری در
دورۀ پهلوی دوم نگارندگان را برآن داشت تا دربارۀ ماهیت قانون استخدام کشوری در این
دوره پژوهشی مستقل انجام دهند.

 .2چشمانداز قانون استخدام کشوری در ایران

چگونگی پیوستن افراد به ساختار اداری و دستیابی به مشاغل دولتی در ایران تا دورۀ
قاجار ،حاکی از فقدان قانونی خاص در پذیرش افراد برای مشاغل دولتی بودهاست .این
موضوع با آغاز روابط با غرب و ایجاد نهادها و ساختارهای اداری جدید ،نهاد اداری را با
خأل و آشفتگی روزافزون مواجه کرد .برای نخستینبار در دورۀ قاجار ،مستشاران بلژیکی
مسئول گمرکات ایران در سال 1900م1317/ق به موضوع قانون استخدام توجه کردند و با
روشهای اروپایی ،نیروی موردنیاز خود را به استخدام درآوردند .ولی این تجربه به رواج
قانونی مدون برای استخدام در ایران منجر نشد .با گذشت زمان و تحوالت نوسازی در
دورۀ قاجار ،هرچند نیاز به استخدام افراد در دستگاههای دولتی افزوده شد ،ولی همچنان
نفوذ اعیان ،اشراف و اربابان ،و انتساب به خانوادههای سرشناس و توصیۀ آنها ،عوامل
تعیینکننده در ورود به ساختار اداری بودند (ساکما ،شناسۀ سند ،240- 100750 :بازیابی
 ،13/1/1/100750سند  .)109قانونخواهی و قانونستیزی دو رویکرد عمدهای بودند که
بر فضای نوسازی جامعۀ ایران در دورۀ قاجار سایه افکنده بود .در این میان قانونگریزان
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ازطریق مخالفت با تصویب قوانین در زمینههای مختلف ،از ایجاد تغییرات سودمند در ابعاد
مختلف نظام اجتماعی ممانعت میکردند .این موضوع در سرتاسر دورۀ قاجار تداوم داشت
و در زمینه قانون استخدام نیز صادق بود بهطوریکه افراد غالب ًا بدون توجه به تخصص
الزم به استخدام درمیآمدند (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ سیزدهم ،جلسۀ
 .)99فقدان قانونی مدون در راستای جذب نیروی انسانی موردنیازِ ساختار اداری ،بهتدریج
واکنش نمایندگان مجلس را درپی داشت؛ بهطوریکه نمایندگان دورۀ دومِ مجلس شورای
ملی ،ضمن اشاره به وجود بینظمی در شرایط استخدام ،بر لزوم تعیین و تصویب شرایط
منطقی برای استخدام تأکید کردند (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ دوم،
جلسۀ  .)234مطالعۀ این شواهد از وجود تناقضی عمیق میان قانون و منافع فردی در این
دوره حکایت دارد؛ بهطوریکه باوجودِ آگاهی از نیاز به قانون در جامعه و بهخصوص در
ساختار اداری ،از تعیین قانونی مدون در حوزۀ استخدام جلوگیری میشد.
دراینمیان وجود عاملی قدرتمند همچون روابط خارجی و مقتضیات آن در ترویج
و پیادهسازی برخی قوانین ازجمله قانون استخدام کشوری تأثیرگذار بود .بهطوریکه
سرانجام براساس الگوی قوانین استخدامی کشورهای مترقی و نظر مستشارانی که در
ایران فعالیت داشتند ،طرحی درزمینۀ قانون استخدام تهیه شد و بهنام قانون استخدام
کشوری با هدف تدوین اصول و ملزومات و شرایط بهکاربستن نیروی انسانی در ساختار
اداری ،با تشکیل مجلس چهارم شورای ملی ( 1300تا 1302ش) در دورۀ قاجار ،وضع
شد (صفایی ،1355 ،ص .)58بهموجب قانون استخدام کشوری مصوب 22آذر1301ش،
تغییراتی در شرایط ورود افراد به خدمات دولتی بهوجود آمد .بررسی مفاد این قانون
درباب چگونگی استخدام افراد حاکی از تصمیم به ایجاد تحوالتی در نحوۀ پذیرش افراد
و ورود آنها به ساختار اداری است .این قانون درصدد بود تا از شیوههای سنتی بهکارگیری
افراد در مشاغل اداری فاصله بگیرد .یکی از شرایط داوطلبان داشتن تصدیقنامۀ سال سوم
تحصیالت متوسطه بود (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ چهارم ،جلسات
 157و  .)158همچنین براساس مادۀ سوم و چهارم داوطلبان میبایست از تخصص الزم
برای ورود به خدمات دولتی برخوردار میبودند و الزام ًا ازطریق آزمون استخدامی وارد
خدمات دولتی میشدند (کمام ،شناسۀ سند ،411255 :بازیابی ،5/106/16/1/18 :سند .)1
مفاد مندرج در نخستین قانون استخدام کشوری ،ایجاد تحول در ساختار اداری و نوسازی
در حوزۀ نیروی انسانی را نوید میداد؛ بااینحال گذشت زمان ثابت کرد که این قانون در
حوزۀ عمل موفق نبودهاست.
باوجودِ تصویب نخستین قانون استخدام کشوری ،هرجومرج اداری و اصل
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موروثیبودن مشاغل یا تقدیم هدیه و رشوه پایان نیافت .بهنظر میرسد که بهعلت
جو سنتی و قانونگریز حاکم بر کشور و سطحینگری و بیتوجهی در اجرای قانون
استخدام کشوری ،این قانون در نوسازی ساختار اداری دورۀ قاجار چندان اثربخش
نبودهاست (جعفری ،1395 ،ص .)32قانون استخدام سال 1301ش ،عالوهبر مواجهشدن
با چالشهایی در حوزۀ اجرا ،در مفاد خود نیز دارای کاستیهایی بود که با تسریع جریان
نوسازی در دورۀ پهلوی و پیدایش تحوالت در ساختار اداری ،این نواقص مشهودتر هم
شد .ازمیان این کاستیها به مواردی چون تناسبنداشتن در میزان حقوق کارمندان با ارزش
کار آنها ،و توجهنداشتن به صالحیت فنی و علمی افراد میتوان اشاره کرد (ساکما ،شناسۀ
سند ،240-100750 :بازیابی  ،13/1/1/100750سند  .)1این ضعف در دورۀ پهلوی اول
نیز در قانون استخدام کشوری وجود داشت و علیرغم تغییرات تدریجی که در برخی
مصوبات ایجاد شد ،تغییری در شرایط استخدام به وجود نیامد؛ بهطوریکه در یکی از
مصوبههای مربوط به قانون استخدام در سال 1307ش ،آمدهاست« :حقوق مصوب در
بودجه مربوط به شغل است و ربطی به رتبه ندارد و حقوق رتبۀ مقید در قانون استخدام
فقط برای تعیین حقوق انتظار 1و حقوق تقاعد 2است( »...ساکما ،شناسۀ سند-21981 :
 ،240بازیابی ،13/1/21839 :سند  .)7این ویژگیِ نخستین قانون استخدام کشوری با
نادیدهگرفتن تأثیر میزان تخصص افراد در درآمد آنها و آشفتگی در رتبهبندی شغلی ،از
اصل شایستهساالری و بهکارگیری نیروی انسانی متخصص برای پیشبرد جریان نوسازی
و همراهی با مقتضیات زمان جلوگیری میکرد.
جامعۀ ایران طی دورۀ پهلوی دوم ( ،)1357-1320با یک جریان گستردۀ نوسازی
و تجددخواهی مواجه شد .ازآنجاکه نوسازی به تغییراتی در بینش و سازماندهی جوامع
منجر میشود (باتامور ،1358 ،صص  ،)325-323قوانین دورۀ پهلوی دوم نیز تاحدودی
دستخوش دگرگونی شدند .فراگرد نوسازی دورۀ محمدرضاشاه پهلوی که با مدیریت
دولت سازماندهی میشد ،نیازمند تحوالت عمده در عرصۀ قانون و قانونگذاری بود.
ْ
یکی از قوانینی که در این دوره به تغییر و اصالح نیازمند شد ،قانون استخدام کشوری
بود .در نخستین سالهای حکومت محمدرضاشاه پهلوی ،ناهمخوانی مفاد قانون استخدام
با شرایط جدید اجتماعی و اقتضائات نوسازی به مخالفتهایی منجر شد .بیتوجهی به
موضوع لزوم ارتباط سطح تحصیالت افراد با میزان حقوق آنها از ناکارآمدیهای نخستین
قانون استخدام کشوری بود که با آغاز دورۀ پهلوی دوم با واکنش گروههایی از کارمندان
دولت مواجه شد (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ سیزدهم ،جلسۀ .)101
اعتراض به کاستیها و معایب قانون استخدامی تداوم داشت .ازجمله کانون

 .1حقوق انتظار :این حقوق به گروههایی
داده میشد که بهعنوان منتظران خدمت،
در انتظار برای ورود به ساختار اداری و
مشاغل دولتی بودند (ساکام ،شناسه سند:
 ،297/21268سند 1303 ،1؛ ساکام ،شناسۀ
سند ،240/21022 :بازیابی،13/1/20880 :
سند .)1304 ،1
 .2تقاعد  :/taqā’od/بازنشستگی.
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دانشجویان دانشکدۀ فنی تهران ،طی نامهای در سال 1322ش ،مراتب اعتراض خود را
به مجلس در این زمینه اعالم کرد و تغییر در قانون استخدامی را خواستار شد« :تقریب ًا
دو ماه است مهندسین و استادان دانشگاه و باألخره طبقۀ تحصیلکردۀ کشور برای
مشروع ناچار از کار کنارهگیری کردهاند ...و ازاینجا معلوم میشود که
انجام تقاضاهای
ْ
نظر خوشی به طبقۀ تحصیلکرده وجود ندارد و عناصری درصدد اضمحالل این طبقه
میباشند .بااینحال الیحۀ تعلیم اجباری به مجلس تقدیم و تقاضای تصویب آن میشود.
معلوم نیست درصورتیکه دولت نمیخواهد یا نمیتواند از دانشمندان فعلی کشور استفاده
کند و ارزشی مجلس برای زحمات تحصیلی آنها قائل شود ،تعلیمات اجباری را به چه
منظور پیشنهاد مینماید( »...کمام ،شناسۀ سند ،386787 :بازیابی  ،13/128/9/1/59سند
 .)1322 ،3همانطورکه این سند گویاست ،دانشجویان خواستار ایجاد فرصت شغلی
متناسب با تحصیالت خود بودهاند؛ نکتهای که در نخستین قانون استخدام کشوری از
آن غفلت شده بود و میتوانست از یکسو ،هم مانع جدی در راستای جریان نوسازی
باشد و هم زمینهساز پیدایش نارضایتیهای اجتماعی شود .بنابراین اقداماتی در راستای
ایجاد تحول در قانون استخدام کشوری انجام شد .وزارت دارایی در نامهای به مجلس در
1338/1/18نوشت« :باتوجهبه اینکه از سال  1328دولت نیروی انسانی جدیدی را جذب
نکردهاست و باتوجهبه اجرای اصالح قانون بازنشستگی سال  1337تعداد زیادی کارمند
بازنشسته شدهاند ،برخی از وزارتخانهها مانند وزارت امورخارجه ،وزارت دادگستری،
وزارت کشور و سایر وزارتخانهها با کمبود کارمند مواجهاند و بهعالوه احتیاج به
استخدام در بعضی از دستگاهها [و] نیز توسعۀ سازمانی ازقبیل ایجاد دادگاهها و ازدیاد
بخشداریها احتیاج به استخدام عدهای کارمند تحصیلکرده دارند .باتوجهبه اینکه جوانان
تحصیلکرده در رشتههای مختلف از دانشگاههای ایران و خارج فارغالتحصیلاند ،الزم
است به این مسئله توجه گردد( »...ساکما ،شناسۀ سند ،240-750552 :سند  .)1338 ،7این
سند گویای تأثیر فراگرد توسعه بر لزوم تصحیح قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی
دوم است .بدینترتیب تالشهایی برای اصالح برخی مفاد قانون اساسی برای همراهی با
جریا ِن نوسازی در این دوره آغاز شد.
قانون استخدام کشوری در سال  1346اصالح و ارزیابی شد .البته براساس مادۀ 2
قانون استخدامی در سال 1346ش ،قانون استخدام کشوریای که برای ادارات دولتی
پیشبینی شده بود ،برخی ارگانها و نهادها را شامل نمیشد و آنها هریک ازنظر استخدام
تابع مقررات خاص خود بودند؛ سازمانهایی مانند وزارت دربار شاهنشاهی ،سازمان
اطالعات و امنیت کشور ،شرکتهای دولتی مصوب 5خرداد1352ش ،شهرداریها و
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مؤسسات تابعۀ آنها ،نیروهای مسلح ،دانشگاهها ،مجلس ،و وزارت امور خارجه (وهمن،
 ،1355ص .)2بههرحال از آن زمان بهبعد اکثر ادارات دولتی برمبنای قانون واحد به
استخدام نیروی موردنیاز خود پرداختند.

 .3ماهیت قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی دوم
 .1. 3رشایط استخدام

قانون استخدام کشوری و بسیاری از قوانین مصوب دیگر در دورۀ پهلوی دوم ،درصدد
ایجاد تحول موردنیاز برای همراهی با جریان نوسازی بودند .ایجاد فرصت برابر در رقابت
برای افراد متخصص در حوزههای مختلف از ویژگیهای بارز قانون استخدام کشوری در
دورۀ پهلوی دوم بود .هرچند در نخستین قانون کشوری اصل مسابقه بهعنوان شرط ورود
افراد به خدمات دولتی تعیین شده بود ،ولی این قانون در حوزۀ اجرا موفق نبود .نخستینبار
در سال 1321ش در معیارهای استخدام تغییراتی جدی بهوجود آمد و به اصل مسابقه برای
استخدام کارمندان توجه شد (مشروح مذاکرات مجلس ملی ،دورۀ سیزدهم ،جلسۀ .)54
قانون استخدام دورۀ پهلوی دوم با تعیین شرایط یکسان برای ورود افراد مختلف به مشاغل
دولتی ،با تکیه بر اصل امتحان و رقابت ،در ایجاد فرصت برابر در دستیابی به مشاغل
دولتی تأثیری بهسزا داشت .در قانون استخدام این دوره ،تدابیر بیشتری در ورود افراد به
مشاغل دولتی اتخاذ شد تا از هرگونه کوتاهی و بیعدالتی در ایجاد فرصتهای برابر
برای ورود به مشاغل دولتی جلوگیری شود .در عصر محمدرضاشاه پهلوی ،برای نظارت
بیشتر بر این اصل ،سازمان کارگزینی کل کشور مسئولیت برگزاری امتحان و مسابقه برای
جذب کارمند در تمام وزارتخانهها و بنگاههای دولتی را برعهده گرفت و طرز تشکیل
شورایعالی امتحانات و طریقۀ دعوت از داوطلبان و انجام مسابقات و برنامه و مواد
امتحانی براساس آییننامهای تعیین میشد که بهتصویب هیئت وزیران میرسید (ساکما،
شناسۀ سند ،240-100750 :بازیابی ،13/1/1/100750 :سند .)1334 ،2
در برخی از اصول قانون استخدام کشوری که در مردادماه سال  1325بهتصویب هیئت
وزیران رسید ،تالش برای ایجاد فرصتهای برابر برای استخدام افراد و رتبهبندی شغلی
مشهود است .براساس اصل اول این قانون ،اصل وحدت قوانین استخدامی مطرح شد و
براساس آن ،قوانین متعدد با شرایط نامساوی در استخدام افراد حذف شد .براساس اصل
دوم که مربوط به طبقهبندی شغلی بود ،معیارهای ناعادالنۀ گذشته در ارتقای شغلی حذف
شد و تمام افراد براساس مدارج تحصیلی و معلومات و نوع شغل ،رتبهبندی میشدند و
براساس شرایط یکسان و مشخص ارتقا مییافتند (روزنامۀ اطالعات 16 ،1325 ،مرداد،
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ش ،6111ص .)1این رویکرد حکومت پهلوی با ایجاد فرصتهای برابر برای ورود به
ساختار اداری و ارتقای شغلی ،براساس قانون استخدام واحد ،زمینۀ ورود افراد متخصص
به ساختار اداری کشور را فراهم کرد؛ کشوری که قرار بود نوسازی شود ،به سرمایهگذاری
برای نیروی انسانی خود نیاز داشت (وینر ،1355 ،صص  351-349و  .)360از دیگر
اقداماتی که در راستای ساماندهی به موضوع استخدام انجام شد طرح ادغام شورای عالی
امور اداری و سازمان خدمات کشوری بود .این طرح سبب شد تا از هرجومرج موجود
در استخدام نیروی انسانی جلوگیری شود و بر استخدام افراد نظارت بیشتری بشود.
شورایعالی امور اداری و سازمان خدمات کشوری در بهمن 1340ش ،در یکدیگر ادغام
شدند و این سازمان با عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور به فعالیت خود ادامه
داد .این سازمان وظیفۀ طرح قانون جدید استخدام را برعهده گرفت (ساکما ،شناسه سند:
 ،297/7126سند 1340 ،2؛ صفایی ،1355 ،صص  .)61-60اتخاذ رویکرد نوسازی در
دورۀ محمدرضاشاه پهلوی ،متضمن بهکارگیری نیروی مستعد برای برعهدهگرفتن مشاغل
حرفهای بدون درنظرگرفتن خاستگاه اجتماعی ،بود؛ زیرا معموالً در جوامع صنعتی یا در
مسیر توسعۀ صنعتی ،انتخاب نیروی کار برای ساختار اداری ازطریق شایستهساالری و
رقابت انجام میشود و برایناساس بهتدریج مکانیسم تحصیالت ،جایگزین روشهایی
چون ارث و جانشینی در دستیابی به مشاغل دولتی میشود ()Brown, 2013, p679؛ قانون
استخدام کشوری در دورۀ پهلوی دوم این امکان را فراهم کرد.

 .2. 3اهمیت اصل تحصیالت در قانون استخدامی دورۀ پهلوی دوم

بررسی اسناد مربوط به قانون استخدام کشوری در دورۀ مذکور ،حاکی از تأکید بر
ِ
ارزش محوری آن در قانون استخدام است .درحالیکه در نخستین قانون
تحصیالت و
استخدام کشوری در 1301ش ،بر مؤلفۀ تحصیالت در استخدام و ارتقای شغلی افراد
چندان تأکیدی نشده بود ،در قانون استخدامِ دورۀ محمدرضاشاه ،بر اصل تحصیالت تأکید
زیادی شد .براساس قانون استخدام کشوری سال 1301ش ،انتخاب افراد برای اشتغال در
سیستم اداری براساس مالکهایی چون مسابقه و داشتن تصدیقنامۀ سال سوم تحصیالت
متوسطه یا دادن امتحانی بود که برای تحصیالت متوسطه معین شده بود (کمام ،شناسۀ
سند ،411255 :بازیابی ،5/106/16/1/18 :سند 1301 :2؛ ساکما ،شناسۀ سند،297/32518 :
سند  .)1301 :1این اصل از قانون استخدام باوجودِ تعیین سطحی از تحصیالت برای ورود
به مشاغل دولتی ،در دورۀ پهلوی اول با اعتراضاتی ازسوی وزارت معارف مواجه شد؛ زیرا
سطح تحصیالت تعیینشده با مقتضیات نوسازی همخوانی نداشت .وزارت معارف در
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دورۀ پهلوی اول طی نامهای این اصل را مخالف با شرایط خاص ایران در مسیر نوسازی
دانست و خواستار تعیین امتیازات بیشتر برای اصل تحصیالت در قانون استخدامی شد:
«توجه به مالک تحصیالت در جذب نیروی اداری موجب تشویق افراد در کسب علم
است» (ساکما ،شناسۀ سند ،294-31763 :سند  .)1306 :1بااینحال در دورۀ پهلوی اول
تدبیری در اصالح این بخش از قانون استخدام اتخاذ نشد و تا پایان این دوره همچنان در
شرط تحصیالت برای ورود به خدمت تغییری حاصل نشد (ساکما ،شناسۀ سند-1869 :
 ،297سند  .)1315 :1نوسازی و توسعه در گام نخست نیازمند نیروی انسانی متخصص
و شایسته است؛ ولی باوجودِ نیازی که به نیروی متخصص در جامعه مقارن با تصویب
نخستین قانون استخدام کشوری وجود داشت ،به میزان تحصیالت کارمندان دولت توجه
کافی نشد.
طی جریان نوسازی و گذار جوامع از سنتی به مدرن تغییراتی متعدد در سطوح
مختلف جامعه ایجاد میشود و این خود باعث تغییراتی در انتظارات و خواستههای افراد
جامعه میشود .این موضوع بازتابی روشن در واکنش گروههای نوظهور اجتماعی در دورۀ
پهلوی دوم داشت؛ بهطوریکه آشفتگی در تأثیر تحصیالت در قانون استخدام و ارتقای
شغلی ،موجب نارضایتی گروههای متخصص کارمند در این دوره شد .این نارضایتیها
در سال 1322ش ازسوی قشر مهندسان آغاز شد .در سال 1322ش گروههای زیادی
از مهندسان ازطریق کانون مهندسان بهعلت فقدان قانون استخدامی مناسب برای شغل
مهندسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی آن ،مراتب اعتراض خود را به مجلس و دولت
اعالم کردند و احقاق حقوق خود را در این زمینه خواستار شدند (کمام ،شناسۀ سند:
 ،386787بازیابی ،13/128/9/1/59 :سند  .)1322 ،4سرانجام در راستای اصالح قانون
استخدام کشوری الیحۀ مربوط به قانون استخدام مهندسان در مرداد 1322ش به مجلس
تقدیم شد (روزنامة اطالعات 28 ،1322 ،آبان ،ش ،5248ص.)4
در مفادِ قانون استخدام در دورۀ محمدرضاشاه پهلوی ،بهعلت کمبود نیروی متخصص
و کاردانی که با جریان نوسازی در این دوره همراه و همگام باشد ،در جذب افراد جدید
بر اصل تحصیالت تأکید شده و آمدهاست« :چون افراد تحصیلکرده در ادارات َد ِّ
رحد
کفایت وجود ندارد ،الزم بود موجبات تهیۀ افراد الیق برای رشتههای مختلف فراهم گردد
معلومات شرط ورود به خدمت قرار داده شد» (ساکما ،شناسۀ سند-10050 :
و داشتن
ْ
 ،240سند  .)1334 :18عالوهبر تأکید بر تحصیالت بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای
ورود به خدمت دولتی ،در ترفیع کارمندان و ورود به طبقۀ باالتر نیز بر لزوم کسب
تحصیالت تأکید شدهاست (ساکما ،شناسۀ سند ،240-10050 :سند  .)1334 :19دولت در
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این دوره ،در برنامۀ استخدام خود برنامهای ویژه در راستای جذب نیروی تحصیلکرده در
پیش گرفت .طبق مفاد یکی از اسناد ،وزارت دارایی در نامهای به نخستوزیری بهتاریخ
 1338/1/18بر استخدام فارغالتحصیالن دانشکدۀ حقوق و دانشکدۀ علوم اجتماعی برای
تأمین بخشداریها تأکید کردهاست (ساکما ،شناسۀ سند ،240-275055 :سند .)1338 ،6
ْ
تحصیل در قانون استخدام این دوره ،معافیت از دورۀ کارآموزی بود .در
از دیگر مزایای
آییننامۀ ارتقای معلمان مصوب آذرماه  1352آمدهاست« :معلمانی که درحین خدمت موفق
به اخذ مدرک تحصیلی باالتری شوند[ ،اگر] ازنظر استخدامی مورداحتیاج وزارت مذکور
باشد ،از گذراندن دورۀ کارآموزی مربوط به رشته یا طبقۀ شغلی جدید معافاند» (وهمن،
 ،1355ص .)81این رویکرد به اصل تحصیالت در قانون استخدام کشوری ،بهدلیل نقشی
که قوانین در ایجاد ارزشهای و هنجارها دارند ،در تبدیلِ تحصیالت و تخصص به
ارزشهای برتر اجتماعی نقشی مهم داشت.
مطالعۀ اسناد موجود درزمینۀ تصویب قانون استخدام و واکنشها به آن ،گویای
تعیینکنندهبودن مالک تحصیالت در جذب ،و ارتقای شغلی کارمندان دولت است .هرچند
در ابتدا پررنگشدن مالک تحصیالت بهعنوان ارزشی در قانون استخدام با واکنشهایی
ازسوی کارمندان قدیمی فاقد تحصیالت یا با تحصیالت پایین مواجه شد ،ولی بهتدریج
بهعنوان مؤلفهای مهم در استخدام دولتی ،ارتقای شغلی ،و دریافت تسهیالت اهمیت
یافت .نامههای متعددی از برخی از کارمندان قدیمی دولت در اعتراض به اهمیتیافتن
اصل تحصیالت در استخدام و ارتقای شغلی ،به مجلس و ادارۀ امور استخدام فرستاده
شدهاست .جمعی از کارمندان دولت در خوزستان ضمن گالیه از مفاد قانون استخدام به
مجلس شورای ملی مینویسند« :محترم ًا در این موقع که قانون استخدام کشوری اجرا و
صادر گردیده ،الزم است به وضع پرسنلی کارمندان قدیمی که معلومات خیلی از اینها از
دیپلمههای جدیداالستخدام بیشتر است ،رسیدگی شود؛ بنابراین اینکه دو گروه ،همه در
گروه  4قرار گیرند ،نیاز به اصالح است» (کمام ،شناسۀ سند ،4099123 :بازیابی-2/176 :
 ،22/22/2/176/2سند  .)1334 ،1گروهی دیگر از کارمندان دولت در اعتراض به تأکید
بر اصل تحصیالت در قانون استخدام و ردهبندیهای شغلی مینویسند« :در قانون جدید،
کارمندان رسمی و غیررسمی قدیمی را که  25سال سابقۀ خدمت دارند ،بهعلت نداشتن
مدرک تحصیلی الزم در گروه  2قرار دادهاید؛ این بیعدالتی است( »...کمام ،شناسۀ سند:
 ،4099123بازیابی ،22/22/2/176/2-2/176 :سند  .)1334 :7باوجودِ این اعتراضات تأکید
بر اصل تحصیالت و تخصصگرایی در جذب نیروی انسانی موردنیاز در ساختار اداری،
در سراسر این دوره تداوم یافت.
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تداوم رویکرد ارزشگذاری به تحصیالت در این دوره را در آییننامۀ استخدام پیمانیِ
مورخ 1351/12/24ش نیز میتوان مشاهده کرد .در مادۀ اول این آییننامه ،مدت قرارداد
ِ
استخدامِ پیمانی برای افراد دارای مدرک باالتر از لیسانس یک سال درنظر گرفته شدهاست،
درحالیکه مدت مجاز برای استخدامِ پیمانی متصدیان زیر لیسانس بهمدت سه ماه مطرح
بودهاست (وهمن ،1355 ،ص .)43توجه به موضوع تحصیالت در تبدیل کارمندان پیمانی
به رسمی نیز مطرح شد ،بهطوریکه در مصوبۀ قانون تبدیل کارمندان پیمانی به رسمی
در سال 1325ش ،آمدهاست« :کسانی که قبلاز ورود به خدمت دارای درجۀ لیسانس یا
باالتر بوده باشند و یا در خالل کارمندی خدمت اداری دارای تحصیالت بیشتری گردند،
میتوانند از این قانو ِن تبدیل از پیمانی به رسمی بهرهمند گردند» (روزنامة اطالعات،1325 ،
 20مرداد ،ش ،6114ص .)1ایننکته گویای ارزش تحصیالت در استخدام و مزایای آن در
قانون استخدام و ایجاد امنیت شغلی بیشتر با داشتن تحصیالت ،در دورۀ پهلوی دوم است.
اینجاست که میتوان گفت :زمینه برای پیدایش نگرشهای تازه به اهمیت تحصیالت در
نوین
تعیین پایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد بهتدریج شکل میگیرد؛ زیرا پیدایش نگرش ْ
نتیجۀ آموزشهای اجتماعی است که در نهادهای اجتماعی مانند خانواده ،مدرسه و یا
نهاد حکومت صورت میگیرد (روشبالو و بورونیون ،1373 ،ص .)124قانون استخدام
دورۀ پهلوی دوم با طرح تحصیالت ،بهعنوان عاملی تعیینکننده در استخدام ،سبب شد تا
بهتدریج زمینه برای جذب نیروی متخصص و کارآمد در ساختار اداری این دوره فراهم
شود.

نتیجهگیری

قانون در جوامع مختلف از مهمترین الگوهای رفتار عملی است؛ بنابراین عرصۀ قانونگذاری
در هر مقطعی از زمان میتواند نقشی تعیینکننده در طرح هنجارها و ارزشهای عملی
موردنیاز جامعه داشته باشد .قانون استخدام کشوری یکی از قوانین مهم در جوامع مدرن
است که باتوجهبه ارتباط مستقیمی که با وضعیت شغلی و اجتماعی دارد ،موردتوجه افراد
جامعه است .قانون استخدام کشوری با موقعیت شغلی افرادی که جذب ساختار اداری
میشوند ،مستقیم ًا ارتباط دارد و چون موقعیت شغلی افراد و مؤلفههای تأثیرگذار در
کسب مشاغل ،نقشی مهم در ترسیم رویکردهای اقتصادی دارند ،بنابراین تدوین قانون
استخدام و تعیین اولویتهای استخدامی تأثیری بهسزا در تبدیلشدن برخی از اولویتها
به رویکردهای جدید اقتصادی و اجتماعی دارد .قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی
دوم با تغییر در معیارهای استخدام چون تحصیالت و برگزاری آزمون و تأکید بر اجرای
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آن ازطریق نهادهایی جدید چون سازمان خدمات کشوری و شورایعالی امور اداری
زمینه را برای گسترش نظام فرصت در جامعه فراهم کرد .این موضوع به استخدام نیروی
انسانی متخصص در راستای نوسازی نظام اداری ایران منجر شد .باتوجهبه جریان گستردۀ
نوسازی در این دوره و اهمیت تأمین نیروی انسانی ،قانون استخدام در این دوره در مفاد
خود با این جریان همراهی داشت .تغییرات در قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی
دوم حاکی از پیدایش رویکردی نوگرایانه در این قانون است که درصدد بودهاست تا خود
را با مقتضیات نوسازی در این دوره هماهنگ سازد.

اسناد

منابع

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما)
ساکما ،شناسۀ سند ،240-10050 :سند  18و .1334 ،19
ساکما ،شناسۀ سند ،240-100750 :بازیابی  ،13/1/1/100750سند .1334 ،1
ساکما ،شناسۀ سند ،240-100750 :بازیابی  ،13/1/1/100750سند .1334 :2
ساکما ،شناسۀ سند ،240-100750 :بازیابی  ،13/1/1/100750سند .1334 ،109
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کمام ،شناسۀ سند ،4099123 :بازیابی  ،22/22/2/176/2-2/176سند .1334 ،1
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Abstract:
Purpose: To report the performance and the failure of the Commission for the Implementation of Remittances as an early attempt by the Parliament after the 1906 Constitutional Revolution for monitoring public expenditures.
Method and Research Design: Data presented is based on Archival records of the
Ministry of Economics and Finance held at the National Archives of Iran and the National Assembly Proceedings.
Findings and Conclusion: The chronic and pervasive corruption in public finance
made the members of the newly established parliament of the post-constitutional revolution in 1915 to create a regulatory body – a parliamentary commission- mandated
to monitor the expenditure of the public money. The commission was given special
power to prevent unlawful expenditures. However, weakness of the government as the
result of the occupation of the major parts of the country by Russians, Ottomans, and
the British during WWI, incompliance to the commission's rulings by the government
departments, limited capacity of the Commission to address all cases, and focusing
on minor instead the major cases, ended in the failure of the Commission to fulfill its
mission. The commission was dissolved in 1922, replaced by the Financial Supervision
Commission.
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کمیسیونتطبیقحوالجات(حوالهجات):
شکلگیری و انحالل(1300-1293ش)
چڪیده:

علیرضا مالیی توانی | 1امین محمدی

2

هدف :شناسائی ضرورت تشکیل و عوامل ناکارآمدی کمیسیون تطبیق حوالجات به عنوان یکی از
سازوکارهای نظارت بر مالیه کشور.

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

ایی موجود در آرشیو ملی ایران و
روش /رویکرد پژوهش :دادهها از اسناد وزارت امور اقتصادی و دار ِ
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی گردآمدهاست.
یافتهها و نتیجهگیری :فساد فراگیر در تشکیالت مالیه باعث شد مجلس و دولتمردان ،پساز مشروطه
به فکر ایجاد سازوکار نظارتی بر نظام مالی کشور بیفتند .کمیسیون تطبیق حوالهجات در اواخر
سال 1293ش پساز دو تجربۀ ناموفق دیوان محاسبات و کمیسیون نظارت و تفتیش مالیه ،با هدف
تطبیق حوالهجات با بودجه و حسابرسی وزارتخانهها و ادارههای دولتی تشکیل شد .ازآنجاکه پیشاز
مشروطه نبود نظارت بر درآمدها و هزینهها ،حکومت قاجار را با بحران فراگیر مواجه کرده بود و باعث
اتالف بخش زیادی از منابع مالی شده بود ،این کمیسیون با استقالل و اختیارات ویژه وظیفه داشت با
نظارت و بررسی همهجانبه مانع از پرداخت خارج از بودجه و مصوبات دولت شود .اشغال بخشهای
مهمی از کشور توسط نیروهای نظامی روسیه ،عثمانی ،و بریتانیا در جنگ جهانی اول ،جزئینگری و
نادیده گرفتن پروندههای کالن ،بیتوجهی دستگاههای دولتی ،بیتناسبی کارها با توان اعضای کمیسیون
باعث شکست کمیسیون در اجرای مأموریت و انحالل آن در 1300ش شد و کمیسیونِ مخارج جای
آن را گرفت.
ڪلیدواژهها:
کمیسیون تطبیق حوالجات (حوالهجات)؛ نظارت؛ مرشوطه؛ اسناد تاریخی؛ وزارت مالیه؛ ایران؛ جنگ
جهانی اول.
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مقدمه

اغراقآمیز نیست اگر بگوییم در تاریخ ایران ،تشکیالت مالیه همواره مانند قلب تپندۀ
حکومتها عمل کردهاست .هرگاه این تشکیالت در انجام وظایف خود ناتوان شده،
حکومت نیز در ورطۀ اضمحالل قرار گرفتهاست .تا پیشاز تشکیل وزارت مالیه،
مستوفیالممالک در رأس دیوان یا وزارت استیفا بود و بههمراه شمار زیادی مستوفیِ
دونپایه وظیفۀ نظارت بر درآمدها و هزینههای حکومت قاجار را برعهده داشت .پساز
تأسیس وزارت مالیه ،منصب مستوفیالممالک به وزیر مالیه تبدیل شد؛ ولی ساختار کلی
این تشکیالت تغییر نکرد و همچنان اصول مالی صفویه ،افشاریه و زندیه با تغییراتی
نهچندان گسترده به کار خود ادامه داد .از دیرباز وظیفۀ اصلی تشکیالت مالیه ایجاد توازن
میان دخل و خرج (بودجۀ) کشور بود؛ به این معنی که وظیفه داشت شرایطی را فراهم
کند تا درآمدهای حکومت با هزینههایش برابر یا بیشتر از آن باشد .از زمان رویکارآمدن
قاجاریه تا پیشاز استقرار مشروطیت ،حکومت در مواقع زیادی با نبود توازن میان دخل
و خرج یا بهعبارتدیگر با کسری بودجه مواجه میشد .وصولنشدن مالیاتها و افزایش
روزافزون هزینهها که بخش زیادی از آن نتیجۀ جنگ با روسیه بود ،باعث شد تا حکومت
قاجار در سراشیبی سقوط قرار گیرد .در این بازۀ زمانی ،تشکیالت مالیه ساختاری منظم
نداشت و مهمترین ویژگی آن فردمحوری بود؛ یعنی سیاستهای فردی شاه ،صدراعظم
و وزیر مالیه به استحکام یا آشفتگی آن منجر میشد (محمدی ،1396 ،صص .)144-139
در دورۀ ناصری حکومت تالش کرد با تغییراتی در ساختار مالیه ،اوضاع بیثبات
آن را سروسامان دهد؛ در این راستا ،رسالههایی برای شناخت معایب مالیه و پیشنهاد
برای بهبود آن ،ازسوی برخی مقامات مالیه نگارش و تدوین شد (ساکما.)295/7258 ،
استقراض از روسیه و انگلیس و نبود نظارت بر چگونگی مصرف آن ،اوضاع مالی کشور
را بیشازپیش دچار آشفتگی کرد و درنهایت ورشکستگی مالیه ،حکومت قاجار را در
وضعیت بحرانی قرار داد .نبود نظارت صحیح بر امور مالیه و پاسخگونبودن مستوفیان از
عوامل اصلی بهوجودآمدن این وضعیت بود (ساکما .)295/7258 ،با استقرار مشروطیت
که اوضاع نابهسامان مالیه تأثیری انکارناپذیر بر شکلگیری آن داشت -دولت و مجلسمشروطه تالش کردند مالیۀ ورشکسته را با انجام اصالحات اساسی احیا کنند .در این
راستا ،قوانین بسیاری تصویب شد که مهمترین آنها ایجاد سازوکارهای نظارتی بر
تشکیالت مالیه بود .در اولین گام ،دیوان محاسبات برای نظارت بر امور مالی تشکیل شد؛
ولی این دیوان خیلی زود منحل شد و جای خود را به کمیسیون نظارت و تفتیش مالیه
و در ادامه به کمیسیون تطبیق حوالهجات داد .کمیسیون تطبیق حوالهجات از اواخر سال
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 1333قمری وظیفۀ نظارت بر امور مالی حکومت قاجار را برعهده گرفت و ازنظر دیرپایی
و تشکیالتی مهمترین مرجع نظارتی حکومت قاجار پساز استقرار مشروطیت بود .این
کمیسیون سرانجام بهدلیل ناکارآمدی در سال  1340قمری منحل شد و کمیسیون مخارج
جای آن را گرفت.

پیشینۀپژوهش

تاکنون هیچ اثری بهصورت مستقل به موضوع «کمیسیون تطبیق حوالهجات» نپرداختهاست.
برخی آثار در ضمنِ پرداختن به موضوعاتی چون زندگی رجال دورۀ قاجار ،اشارههایی
کوتاه به فعالیتهای این کمیسیون داشتهاند .برای نمونه مقالۀ «دکتر مصدق ریاست
کمیسیون تطبیق حوالجات مالیه» نوشتۀ ناصر تکمیل همایون روایتی مختصر از زندگی
دکتر محمد مصدق در زمان عضویت در کمیسیون مزبور است که مطالب مختصر آن
از کتاب «خاطرات و تألمات مصدق» اخذ شدهاست (تکمیل همایون ،1392 ،صص
 .)184-177غالب آثار پژوهشی مهم در موضوع مالیه و مالیات عصر قاجار بدون توجه
به اهمیت این کمیسیون تنها بهصورت بسیار مختصر از آن سخن گفتهاند .برای نمونه
در کتاب تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجاریان اثر ویلم فلور نویسنده تنها
در یک پاراگراف به معرفی کمیسیون تطبیق حوالهجات پرداخته که اطالعاتش را هم از
کتاب «خاطرات و تألمات مصدق» اخذ کردهاست (فلور ،1395 ،ص .)393بدون تردید
یکی از عوامل سقوط حکومت قاجار آشفتگی مالیۀ آن بود و شناخت اوضاع مالیۀ قاجار
بدون توجه به تحوالت تشکیالت مالیه در پساز مشروطه ،امکانپذیر نیست .مقالۀ حاضر
میکوشد به موضوع بحران مالی حکومت قاجار که به تشکیل کمیسیون تطبیق حوالهجات
منجر شد بپردازد تا برخی از ابعاد ناشناختۀ تاریخ اقتصادی ایران را آشکار کند .باتوجهبه
آنچه گفته شد موضوع اصلی پژوهش حاضر فلسفه و ضرورت تشکیل کمیسیون تطبیق
حوالهجات در نظام مالی ایران در پساز استقرار مشروطیت و بررسی عوامل ناکارآمدی
آن است .این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی انجام شدهاست و باتوجهبه اینکه در مناب ِع
ِ
اطالعات زیادی دربارۀ موضوع پژوهش حاضر وجود ندارد ،تکیۀ اصلی آن بر اسناد
کتابی
آرشیوی و مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی قرار گرفتهاست .اسناد گردآوریشده
مربوط به وزارت دارایی و مجلس شورای ملیاند و ازآنجاکه غالب آنها را کمیسیون
تطبیق حوالهجات ایجاد کردهاست ،اطالعات الزم را برای پاسخ به موضوع پژوهش حاضر
در خود دارند.
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عللتشکیلکمیسیونتطبیقحوالهجات

 .1برات نوشتهای بود که دولت به خزانۀ
مرکزی یا خزانۀ والیات حواله میکرد تا
درمقابل آن به صاحب برات وجه یا جنسی
مشخص پرداخت شود .بیشاز  50نوع برات
از دورۀ قاجار شناسایی شدهاست (ن ک:
محمدی و حسینی ،1394 ،صص .)258-216

94

از مهمترین وظایف مالیه که تأثیر زیادی بر توازن دخل و خرج و ثبات حکومت داشت،
پرداخت هزینههایی چون جیره و مواجب کارکنان کشوری و لشکری بود .این پرداختها
با حوالههایی بهنام برات 1انجام میشد و خزانۀ مرکزی در پایتخت و پیشکاران مالیه
در ایاالت و والیات وظیفه داشتند تا مطابق با این براتها وجوه نقدی یا جنسی را به
صاحبان آنها بپردازند (مصدق ،1304 ،صص  .)112-109سازوکار صدور براتها باید با
حسابوکتاب و دقیق انجام میشد؛ چراکه بینظمی در آن موجب آشفتگی در نظام مالی
و نارضایتی عمومی میشد؛ مشابه وضعیتی که در زمان صدارت حاجیمیرزا آقاسی بهبار
آمد؛ یعنی صدور برات بیشاز میزان درآمدها که به پدیدۀ براتهای الوصول منجر شد
(نواب طهرانی ،1376 ،ص.)80
پیشاز مشروطیت ،مستوفیان وظیفۀ نظارت بر سازوکار صدور براتهای دیوانی را
برعهده داشتند .فرایند نظارت مراحلی داشت که اشخاصی بهنام عزبدفتر آن را انجام
میدادند .عزبدفتر وظیفه داشت براتها را برای رسیدگی به مستوفیان دیگر ارسال کند.
هر مستوفی نیز پساز رسیدگی و تأیید صحت براتها ،در َظهر آنها عبارت «مالحظه
شد» را درج میکرد (ساکما .)232/2075 ،در ادامه مستوفیالممالک یا وزیر مالیه و
پسازآن صدراعظم َظهر این براتها را مهر میکردند که به امضای پادشاه ُم َو َّشح شود.
درنهایت ،وزیر مالیه برات را بهخط خود به خزانه حواله میکرد تا در چرخۀ پرداخت قرار
گیرد (ساکما232/2427 ،؛ مصدق ،1304 ،صص  .)111-110نبود نظارت بر هزینههای
حکومت معضالت بسیاری بهبار میآورد که از مهمترین آنها به موارد زیر میتوان اشاره
کرد:
تهای بیمحل :به این معنی که متصدیان این کار بدون حسابوکتاب و
صدور برا 
برات آن را صادر میکردند که درنتیجه فرایند وصول با
تعیین محل مناسب برای وصول ْ
مشکل مواجه میشد .برای نمونه ،در زمان صدارت حاجیمیرزا آقاسی هر وقت مأموران
کشوری و لشکری افزایش مواجب و انعام را از او درخواست میکردند ،او بدون توجه به
توان مالی دولت آن را میپذیرفت (واتسن ،1340 ،ص .)253یا در سال  1292قمری ،برای
پرداخت مواجب افواج حدود  15هزار تومان برات بیمحل به کرمانشاه ارسال شد که
حاکم آن والیت از پرداخت آنها ناتوان بود (ساکما .)295/7390 ،این براتها سالها روی
هم جمع میشد و درنهایت دولت را با بحران مواجه میکرد .مورگان شوستر در دوران
ریاستش بر خزانهداری کل ،میزان براتهای بیمحل و وصول نشده را بالغبر میلیونها دالر
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برآورد کردهاست (شوستر ،1394 ،ص .)75پر واضح است که پرداختنکردن مواجب
قوای نظامی موجب اغتشاش میشد؛ چنانکه در زمان سلطنت مظفرالدینشاه ،تأخیر در
پرداخت مواجب سربازان خلج به شورش آنها انجامید (صفایی ،1353 ،ص.)7
بسازی :مواجبسازی یکی از موارد اصلی تخلف مستوفیان بود (مصدق،
پدیدۀ مواج 
 ،1364ص .)50برای نمونه یک مستوفی میتوانست برای فرزند خود با اسامی مختلفی
چون مالعلی ،میرزاعلی ،علیآقا و علیخان مواجب تعیین کند (کرزن ،1380 ،ج،2
ص .)77روایت عینالسلطنه در این موضوع بهوضوح از وضعیت اسفناک مواجبسازی
حکایت دارد:
میرزاحسن مستوفی قزوین بود
«دیروز بروات میرزاعنایت [را] که سابق ًا نویسندۀ
ْ
آوردند؛ به مهر رسید .قریب چهارصد تومان نقد ،سی خروار جنس بود .خودش
گاهی [بهاسم] مالعنایت مستمری میبرد و گاهی میرزاعنایت سررشتهدار ،گاهی
عنایتاهلل .یک پسر دارد [بهنامِ] میرزاحسین .یک جا میرزاحسن بود ،یک جا
میرزاحسین ،دو جا هم مالحسن و مالحسین .به همین اسامی در کتابچه مرقوم
[است] و العالج باید پرداخت .عجب این است همین قبوض در دفتر ارائه
میشود و قبول میکنند .ندهیم ،محل ایراد [میشود] و از خرج برمیگردانند.
حاال والیت دیگر دوردست که جمعشان چندین مقابل قزوین است حالتش
ِ
میرزای میرزاحسن که اینطور باشد ،حال نویسندههای مستوفی
معلوم است.
فارس و کرمان و خراسان آشکار [است]» (عینالسلطنه ،1374 ،ج ،2ص.)1204
البته گزارش شدهاست که دیگر مقامات صاحبنفوذ هم این تخلف را انجام
میدادهاند .برای نمونه برای یک فوج بهتعداد  120نفر مواجب میگرفتهاند ،درحالیکه
تعداد سربازان آن فوج تنها  80نفر بودهاست (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ
دوم ،1328 ،ج ،134ص.)88
پرداخت رشوه برای گرفنت مواجب بیشرت :یکی دیگر از موارد تخلف در سازوکار
پرداخت برات و حواله رواج ارتشاء بود (رسالۀ مجدیه ،1306 ،ص .)91یک نمونه،
برقراری مستمری برای بازماندگان صاحبمنصبا ِن متوفی بود که مستوفیان سوءاستفادههای
زیادی در آن انجام میدادند (ساکما240/100817 ،؛ .)240/059441
بسازی مالیاتگیرندگان :حسابرسی مالی وزارتخانهها ،ایاالت و والیات را هم
حسا 
مستوفیان انجام میدادند .به این صورت که قبلاز نوروز هرسال ،مستوفیان درآمدهای
مالیاتی و مخارج خود را در دفاتر ثبت میکردند و پساز کسر هزینهها از درآمدها،
اضافۀ آن را به خزانۀ مرکزی میفرستادند .درپایان ،مستوفیان مرکز دفاتر آنها را بررسی
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و صحت آنها را تأیید یا رد میکردند (مستوفی ،1371 ،ج ،1ص .)393ازآنجاکه حکام
والیات میتوانستند مستوفیان را از نزدیکان خود انتخاب کنند ،امکان هرگونه فساد در
این حسابرسیها ممکن بود (ساکما .)295/7258 ،حسابسازی یکی از تخلفات عمده
در مالیۀ پیشاز مشروطه بود .به این صورت که صاحبمنصبان بهجای پرداخت مالیات
با تهیۀ فهرستی از هزینههای غیرواقعی ،بدهی خود را تسویه یا خود را طلبکار دولت
میکردند (نظامالسلطنۀ مافی ،1362 ،ج ،3ص .)551این کار را بیشتر حکام والیات انجام
میدادند (عینالسلطنه ،1374 ،ج ،2ص1127؛ افضلالملک ،1361 ،ص .)292در گزارش
مأموران سیاسی انگلیس به این نکته اذعان شدهاست که حکام والیات با همکاری دفتر
محاسبات در پایتخت ،حسابهای ساالنه را دستکاری و آشکارا مبالغی فراوان اختالس
میکردند (دوراند ،1392 ،ص .)45از اواخر دورۀ ناصری ،نظارت و حسابرسی والیات و
صاحبجمعان با اخالل روبهرو شد و اتالف بسیاری از درآمدهای مالیاتی و پرداختنشدن
براتهای دیوانی را باعث شد (ساکما .)240/16202 ،این وضعیت به بغرنجشدن اوضاع
مالیه منجر شد و درنهایت یکی از زمینههای شکلگیری مشروطه شد.

تشکیلکمیسیونتطبیقحوالهجات

 .1براتهایی که به افراد پابهرکاب و آماده
سفر در رکاب شاه داده میشد و به این
جهت به آن براتهای رکابی می گفتند.
 .2قانون تشکیل دیوان محاسبات در سال
 1329قمری تصویب شد؛ ولی این دیوان در
هامن سال منحل شد.
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با استقرار مشروطیت ،مجلس و دولت تالش کردند تا با انجام اصالحات گسترده در
تشکیالت مالیه ،بحرانهای مالی را که تمامی عرصههای کشور را تحتتأثیر قرار داده
بود کنترل کنند .مهمترین محور تغییرات ،ایجاد سازوکار نظارتی در مالیه بود که سران
مشروطه از ابتدای استقرار مشروطیت به آن توجه کردند .ازنظر صاحبنظران ،مالیه زمانی
قابلاصالح بود که نظارت بر آن بهصورت کامل انجام شود (مشروح مذاکرات مجلس
شورای ملی ،دورۀ اول ،1326 ،ج ،1ص .)1در این راستا ،در سال  1325قمری ،در
مجلس اول شورای ملی برای نظارت بر امور مالیه به تشکیل «دیوان محاسبات» توجه
شد .از وظایف مهم دیوان محاسبات میتوان به حسابرسی مالیاتی والیات و بررسی
صحت مخارج دیوانی اشاره کرد (ساکما240/47318 ،؛  .)240/100816بعداز حدود سه
نواقص اصالحاتی در قانون دیوان
سال ،وزارت مالیه تصمیم گرفت بهدلیل وجود برخی
ْ
محاسبات اعمال کند .یکی از این نقایص نداشتن سازوکار ِ
ثبت دستورالعملهای والیات
و براتهای رکابی 1و دیگر اسناد مالی برای حسابرسی و نظارت بر امور مالی بود که باعث
اتالف زمان و طوالنیشدن فرایند حسابرسیها میشد (ساکما .)240/16202 ،قرار شد
پساز رفع نواقص این قانون توسط هیئت دولت ،دیوان محاسبات مجددا ً به کار خود ادامه
2
دهد (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ سوم ،1333 ،ج ،25ص.)25
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از زمان انحالل دیوان محاسبات (سال  )1329تا سال  1333قمری کمیسیون نظارت
و تفتیش مالیه متصدی نظارت بر مالیه شد (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ
سوم ،1333 ،ج ،47ص .)47اعضای سهنفرۀ این کمیسیون را نمایندگان مجلس ازمیان 15
نفری انتخاب میکردند که هیئت دولت معرفی کرده بود (ساکما 1.)240/001961 ،در این
بازۀ زمانی ،اصلیترین وظیفۀ کمیسیون تفتیش ،صدور مجوز برای پرداخت حوالهجات
بود .هرچند بنابر اعتراف یکی از اعضای آن ،کمیسیون مزبور بهدلیل موانع داخلی و
خارجی از همان ابتدا نتوانست در انجام وظایف خود موفق باشد (ساکما)240/001961 ،؛
بهویژه در پرداخت حقوق مستشاران خارجی که دولت همواره بدون بررسی و تصویب
این کمیسیون ،آن را پرداخت میکرد (کمام.)3/6/13/1/4 ،
پساز تجربۀ ناموفق دیوان محاسبات و کمیسیون تفتیش این بار کمیسیون تطبیق
حوالهجات برای نظارت بر مالیۀ کشور تشکیل شد .قانون تشکیل این کمیسیون در 15
جوزای ( 3شعبان)  1334قمری بهتصویب رسید؛ ولی شواهد حاکی از آن است که این
کمیسیون از چند ماه زودتر یعنی ذیالحجۀ  1333قمری کار خود را آغاز کرده بود .در
مکاتبۀ میان هیئت وزرا با وزارت مالیه در تاریخ ذیالحجۀ  1333قمری دربارۀ ابالغ
مقررات جدید به این وزارتخانه ،تأکید شدهاست که مفاد مقررات باید به اطالع اعضای
کمیسیون تطبیق رسانده شود (ساکما .)240/4685 ،زمان انتخاب اعضای کمیسیون تطبیق
ذیالحجۀ ( 1333ساکما )240/001961 ،و تاریخ ساخت ُمهر کمیسیون  1333قمری
است (ساکما.)240/41513 ،

ساختارکمیسیونتطبیقحوالهجات

براساس قانون ،اعضای کمیسیون تطبیق حوالهجات مشتمل بر پنج نفر بودند که نمایندگان
مجلس شورای ملی آنها را ازمیان پانزده نفری که دولت پیشنهاد میکرد با اکثریت تام انتخاب
میکردند (کمام .)3/6/13/1/4 ،دربارۀ انتخاب اعضا ،برخالف دیوان محاسبات که در آن
اختیار انتخاب به مجلس واگذار شده بود ،در قانون کمیسیون تطبیق ،وزارت مالیه این امتیاز
را داشت که  15نفر را به مجلس معرفی کند و مجلس ازمیان معرفیشدگانْ اعضای اصلی را
انتخاب کند (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ دوم ،1328 ،ج ،134ص .)135این
امتیاز در راستای افزایش قدرت وزارت مالیه به وزیر آن اعطا شده بود.
شرایط عضویت در این کمیسیون داشتن تابعیت ایران ،حداقل سی سال سن ،اطالع از
اوضاع مالیه و اداری مملکت ،و نیز لیاقت بود (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ
سوم ،1333 ،ج ،31ص .)32مورد اخیر یعنی «اطالع از اوضاع مالیه و اداری مملکت» در

 .1برخی از اعضای کمیسیون نظارت و
تفتیش مانند عزامللک در ادامه بهعضویت
کمیسیون تطبیق حوالجات نیز درآمدند
(ساکام.)240/001961 ،
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جدول 1

مشخصات شعب و اعضای
کمیسیونتطبیق
 .1عزامللک با  63رأی بیشرتین و اقتدارالدوله
با  35رأی کمرتین رأی را کسب کردند (کامم،
.)3/179/11/1/5/21
 .2بایگان.
 .3کارمندی که نامه را در دفرت ثبت میکند.

98

قانون تشکیل دیوان محاسبات وجود نداشت و بهجای آن «داشتن شرایط عمومی همانند کلیۀ
مستخدمین ادارات دولتی» جزو شرایط سهگانۀ عضویت در دیوان محاسبات بود (شهبازی،
 ،1373ص .)146این تغییر از ارتقاء کیفی اعضای کمیسیون نسبت به دیوان محاسبات حکایت
دارد .بررسی سوابق پنج عضو اولیۀ کمیسیون تطبیق یعنی «عزالملک کردستانی ،میرزارضاخان
مستوفی ،حسنعلیخان نصرالملک ،محمد مصدقالسلطنه و محسنخان اقتدارالدوله»
نشان میدهد که همۀ آنها سابقۀ فعالیت در مالیه را داشتهاند (کمام 1.)3/6/13/1/4 ،پساز
رأیگیری نمایندگان مجلس شورای ملی ،اعضای منتخب به وزارت مالیه معرفی میشدند
(ساکما .)240/001961 ،برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از مقام و منصب ،مقرر شد
اعضای مجلس شورای ملی و نیز اشخاصی که دارای مشاغل دولتی بودند ،نتوانند همزمان به
عضویت کمیسیون تطبیق درآیند (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ سوم،1333 ،
ج ،31ص .)32ازسوی دیگر ،هریک از اعضای کمیسیون ،پیشاز اشتغال به کار دولتی دیگری
باید از عضویت در این کمیسیون استعفاء میکردند (ساکما .)240/013047 ،کمیسیون مزبور
مکلف بود ازمیان اعضای خود یک نفر رئیس و یک نفر نایبرئیس و ازمیان غیراعضا بهقدر
لزوم منشی و اجزاء انتخاب کند (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ سوم،1333 ،
ج ،31ص .)32در سال  1334قمری ،وزارت مالیه پساز مطالعۀ فراوان ،برای استحکام بیشتر
کارایی کمیسیون تطبیق الیحۀ مادهواحده را به هیئت وزرا ارسال کرد که براساس آن اعضای
کمیسیون تطبیق باید هر شش ماه یکبار رئیس و نایبرئیس کمیسیون را ازمیان خود انتخاب
میکردند (ساکما.)240/001961 ،
در مواقعی که یکی از اعضای کمیسیون تطبیق بهدلیل ناتوانی یا گماردهشدن به
کاری دیگر استعفا میداد ،براساس نتایج رأیگیری قبلی ،یکی از اعضای علیالبدل وارد
کمیسیون میشد (ساکما240/001961 ،؛ مستوفی ،1371 ،ج ،3ص .)484مدتزمان
عضویت در کمیسیون تطبیق دو سال بود (فراهانی ،1385 ،ج ،1ص.)12
کمیسیون تطبیق سه شعبه داشت که اعضای آنها بهصورت زیر بود (ساکما،
:)240/001961
نامشعبه

کارکنان

مشاغل

مراسالت

 6نفر

رئیس شعبه ،منشی اول ،منشی دوم ،ضابط ،2اندیکاتورنویس ،سوادنویس

محاسبات

 5نفر

رئیس شعبه ،محاسب اول ،محاسب دوم ،ث ّبات ،3ضابط

تطبیقحوالهجات

 3نفر

رئیس شعبه ،محاسب ،ث ّبات
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تعیین میزان حقوق اعضای کمیسیون تطبیق برعهدۀ ریاست وزرا بود .براساس
تصویبنامۀ هیئت وزرا در سال  1334قمری ،حقوق اعضای کمیسیون تطبیق ماهی 200
تومان و حقوق ریاست کمیسیون ماهی  250تومان درنظر گرفته شد .اوراق درخواست
این حقوق درنهایت با تصدیق خود اعضای کمیسیون به ادارۀ محاسبات کل ارسال میشد
و حوالۀ آن برای پرداخت به خزانهداری کل ارسال میشد (ساکما .)240/41511 ،حقوق
اعضای کمیسیون تطبیق در مقایسه با اعضای دیوان محاسبات و کمیسیون تفتیش افزایش
چشمگیر  50تا  70تومانی داشتهاست (کیایینژاد ،1342 ،ص79؛ کمام.)3/6/13/1/4 ،

وظایف و اختیارات کمیسیون

براساس قانون مزبور وظایف و اختیارات زیر که پیشازاین برعهدۀ دیوان محاسبات و
کمیسیون نظارت و تفتیش بود به کمیسیون تطبیق حوالهجات محول شد:
 .1تطبیق حوالهجات مستقیم و اعتباری با بودجهها و اعتبارات مصوبه و تصدیق آنها
قبلاز رسیدن به امضای وزیر مالیه؛
 .2رسیدگی به حساب ادارات صاحبجمع نقدی و اجناسی که در حکم نقدی است؛
 .3رسیدگی به حساب وزارتخانهها و کمپانیها و اشخاصی که مطابق قراردادها باید
حقی به دولت بدهند (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ سوم ،1333 ،ج،31
ص.)32
در محرم سال  1334قمری ،نظامنامۀ اساسی کمیسیون تطبیق حوالهجات بهتصویب
وزارت مالیه رسید و تالش شد چارچوبی مشخص برای وظایف و اختیارات این کمیسیون
ترسیم شود .برخی از مهمترین مواد این نظامنامه بهصورت خالصه شامل موارد زیر بود:
• برای مذاکرات حضور سه نفر از اعضا و برای رأیگیری حضور چهار نفر الزم است؛
• به هیچ درخواستی که از مجرای قانونی یعنی ازطرف وزارت مالیه رسم ًا به رئیس
کمیسیون ابالغ نشده باشد رسیدگی نخواهد شد؛
مخارج
• مأخذ رسیدگی کمیسیون تا موقعی که بودجه از مجلس نگذشته است برای
ِ
مخارج فوقالعاده ،تصویب مخصوص
عادی و استمراری ،معمول به سابق و برای
ِ
هیئت وزرای عظام خواهد بود؛
• مخارج ضروری و غیرمترقبه مانند تعمیر اماکن دولتی مهم و وصول مالیات قبلاز
مراجعه به کمیسیون ازطرف وزارت مالیه اجازه داده میشود و از یک ماه الی سه
ماه صورت کل آنها بهضمیمۀ اوراق و اسناد و متعلق بها برای اطالع و تصدیق
کمیسیون تهیه و تسلیم میشود (ساکما.)240/005397 ،
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 .1اسناد مثبته (ثابتکننده) شامل نظراتی
بود که ادارۀ محاسبات دربارۀ اوراق
درخواست وزارتخانهها تحریر و تنظیم
میکرد.

100

تطبیق حوالهجات را میتوان اصلیترین و مهمترین وظیفۀ کمیسیون تطبیق حوالهجات
بهشمار آورد (ساکما .)240/001961 ،براساس قانو ِن تشکیل کمیسیو ِن تطبیق حوالهجات،
وزارتخانهها و ادارههای دولتی باید اوراق درخواست حوالهجات را به ادارۀ محاسبات
وزارت مالیه میفرستادند .ادارۀ محاسبات موظف بود پساز ثبت درخواستنامهها و
بررسی اولیۀ وجوه ِ درخواستشده ،اطالعات خود را در گزارشی بهصورت مشروح
به اوراق درخواست منضم کند و به کمیسیون تطبیق حوالهجات ارسال کند (ساکما،
 .)240/4685کمیسیون تطبیق مبلغ و موضوع درخواستنامهها و گزارش ادارۀ محاسبات
کل را بررسی میکرد و رأی نهایی خود را در تصدیق یا رد درخواستنامهها صادر میکرد
(ساکما .)240/4685 ،اساس رسیدگی کمیسیون براساس قانون ،بودجهها و اعتبارات
مصوبه بود .درصورتیکه بودجهها و اعتبارات وزارتخانهها و ادارهها بهتصویب مجلس
شورای ملی نرسیده نبود ،اساس رسیدگیِ کمیسیون تصویبنامههای هیئت وزرا بود
(ساکما.)240/4685 ،
درصورتیکه درخواستنامهها به تصدیق کمیسیون میرسید ،اوراق درخواست
تصدیقشده به ادارۀ محاسبات کل ارسال میشد و ازآنجا برای تأیید و امضای وزیر مالیه
به وزارت مالیه ارجاع میشد .درصورت تأیید وزیر مالیه ،اوراق درخواست با دستور و
اجازۀ صدور حواله به امضای وزیر میرسید .در ادامه ،ادارۀ محاسبات کل وجه هریک
از اوراق درخواست را به عهدۀ خزانهداری کل حواله میکرد .حوالۀ صادرشده مستقیم ًا
به امضای وزیر مالیه میرسید و اجازۀ پرداخت وجه آن در مرکز به صندوق مرکزی و
در والیات به پیشکاران مالیه صادر میشد (ساکما .)240/4685 ،اگر کمیسیون تطبیق
حوالهجات درخواستنامهای را رد میکرد ،صاحبان حواله برای اعتراض به هیئت وزرا
متوسل میشدند (ساکما.)210/002669 ،
وظیفۀ دیگر کمیسیون که پیشتر از وظایف دیوان محاسبات بود ،بررسی
صورتحسابهای پیشکاران مالیه و وزارتخانهها و تمام ادارههای صاحبجمع بود .این
محاسبات پساز بررسی در ادارۀ محاسبات کل و مقابله با اسناد مثبته 1بهصورت خالصه
در دفاتری مخصوص ثبت میشدند .سپس صورتی کلی از این حسابرسی برای کمیسیون
تطبیق حوالهجات ارسال میشد تا براساس وظایف خود به حسابهای وزارتخانهها و
صاحبجمعان دولتی و کمپانیها رسیدگی کند و نتایج آن را به وزارت مالیه گزارش دهد
ِ
(ساکما .)240/4685 ،برای نمونه ،یکی از وظایف کمیسیونْ
تصدیق صورتحسابهای
شعبۀ ملزومات بود .این شعبه بودجهای برای خرید لوازم ضروری و فوری ادارهها داشت
(ساکما.)240/29016 ،
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عواملناکارآمدیکمیسیونتطبیقحوالهجات

دولت و مجلس باتوجهبه ساختار منسجم کمیسیون نسبت به دیوان محاسبات و اختیارات
و وظایفی که برای آن تعیین شده بود ،امیدوار بودند که این کمیسیون بهزودی اوضاع
نابهسامان مالیه را سامان بخشد .باوجوداین بررسی اسناد و مشروح مذاکرات نمایندگان
مجلس نشان میدهد که کمیسیون در انجام وظایف خود ناتوان بوده و به همین علت
هم منحل شدهاست .تاریخ دقیق انحالل کمیسیون تطبیق حوالهجات بهروشنی مشخص
نیست .آخرین اسناد بهجایمانده از فعالیت کمیسیون دوماهۀ آخر سال  1337قمری است
(ساکما .)240/84648 ،درعینحال گزارشی از یکی از اعضای کمیسیون تطبیق که مهر
کمیسیون نیز در انتهای آن قرار گرفتهاست نشان میدهد که این کمیسیون دستکم تا سال
 1340قمری بهصورت اسمی فعال بودهاست (کمام .)3/6/13/1/4 ،پیشاز شکلگیری این
کمیسیون قرار بود طبق قانون تا زمان اصالح نواقص ،دیوان محاسبات به کار خود ادامه
دهد ،ولی این قانون عملی نشد تا درنهایت در سال  1340قمری براساس یک مادهواحده،
کمیسیون مخارج بهصورت رسمی جایگزین آن شد (مصدق ،1304 ،ص.)115
عوامل گوناگونی در ناکارآمدی کمیسیون تطبیق حوالهجات نقش داشت که از
مهمترین آنها میتوان به پیامدهای وقوع جنگ جهانی اول ،توجه بیشازحد به امور
جزئی ،بیتوجهی وزارتخانهها و ادارههای دولتی به قوانین کمیسیون ،و همترازنبودن
حجم کارها با توان اعضای کمیسیون اشاره کرد .برای ملموسشدن این عوامل هرکدام از
آنها را بهصورت مختصر تشریح میگردد:

پیامدهای وقوع جنگ جهانی اول

وقوع جنگ جهانی اول و تبعات ناشی از آن آب سردی بر پیکر مشروطه و مشروطهخواهان
بود .باوجود اعالم بیطرفی دولت ایران ،کشورهای درگیر جنگ خیلی زود جنگ خود را
به خاک ایران هم کشاندند و بیثباتی سیاسی و اقتصادیای را که پساز استقرار مشروطیت
بر کشور حاکم شده بود تشدید کردند .تمامی اصالحاتی که پساز مشروطه در ساختار
حکومت قاجار درحالانجام بود بهشدت تحتتأثیر تحوالت ناشی از جنگ قرار گرفت.
یکی از تأثیرپذیرترین بخشهای دولت قاجار تشکیالت مالیه بود .مالیۀ ورشکستۀ قاجار
باوجود اصالحات گسترده ورشکستهتر از قبل شد (فلور ،1395 ،ص .)622بیثباتی
سیاسی باعث ناتوانی دولت مرکزی در وصول مالیاتهای دیوانی بود و درآمدهای کشور
باوجود افزایش مخارج آن بهشدت کاهش یافت .در این زمان ،مالیاتها بهویژه در مناطق
تحت اشغال روسیه ،عثمانی و انگلیس در بهترین حالت بهصورت نامنظم وصول میشد و
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در بدترین حالت اص ً
ال وصول نمیشد (فلور ،1395 ،صص  .)622-621کمیسیون تطبیق
از آغاز تا پایان فعالیتش یعنی اواخر  1333تا سال  1340قمری ،تحتتأثیر جنگ جهانی
و پیامدهای ناشی از آن بود .مهمترین تأثیری که وقوع جنگ جهانی بر کمیسیون تطبیق
گذاشت ،مهاجرت برخی از نمایندگان و تصویبنشدن بودجۀ کشور در مجلس شورای
ملی بود (مصدق ،1304 ،ص .)113این وضعیت به حذف نظارت بر بسیاری از هزینهها
و نیز خروج حسابرسیها از چرخۀ بررسی در کمیسیون تطبیق منجر شد (مصدق،1304 ،
ص .)113تحتتأثیر این اوضاع ،صدور شمار زیادی حوالۀ بدون تصدیق کمیسیون،
مالیۀ ورشکستۀ قاجار را دچار بحران شدید مالی کرد (مشروح مذاکرات مجلس شورای
ملی ،دورۀ چهارم ،1340 ،ج ،35ص .)35ازآنجاکه بودجۀ مصوب مجلس وجود نداشت،
کمیسیون تطبیق ،مبنای بررسی حوالهجات را بودجهها و تصویبنامههای تصویبشده در
هیئت وزرا قرار میداد (ساکما .)240/4685 ،در این وضعیت امکان تصدیق تمام وجوهی
که از خزانه خارج میشد ازقبیل حقوق مأموران والیات و مخارج محلی وجود نداشت
(مصدق ،1304 ،ص .)113گزارشهای نمایندگان مجلس شورای ملی حاکی از آن است
که کمیسیون تنها در مواردی چون پرداخت شهریه به فالن ضعیفه حق تصدیق یا رد
داشت و در مواردی که پای مبلغی چندهزارتومانی در بین بود حق اظهار نظر پیدا نمیکرد
(مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ چهارم ،1340 ،ج ،34ص.)34
در چنین شرایطی کمیسیون کارایی خود را ازدست میداد؛ چراکه تصمیمگیرندگان
و مصرفکنندگان اعتبارات وزرا بودند و آنها نیز هرچه میخواستند تصویب میکردند
(مصدق ،1364 ،ص.)90
رسیدگی به حساب ادارههای صاحبجمع نقدی و جنسی یکی از وظایف اصلی
کمیسیون تطبیق بود که در زمان فترت نتوانست آن را بهدرستی انجام دهد .این وضعیت
باعث تجمیع بقایای وصولنشدۀ مالیاتی شد (ساکما .)240/487 ،همچنین ،رسیدگی به
حساب وزارتخانهها ،کمپانیها و اشخاصی که مطابق قراردادها باید وجوهی را به دولت
پرداخت میکردند ،یکی دیگر از وظایفی بود که کمیسیون نتوانست بهخوبی ازعهدۀ آن
برآید .این وضعیت باعث وصولنشدن طلبهای دولت و کسری بودجه شد (مشروح
مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ چهارم ،1340 ،ج ،36ص.)36

توجه به امور جزئی و رهاکردن امور کالن مالی

بررسی و تأیید حواله ِ
جات تمامی هزینهها و حسابرسی همۀ وزارتخانهها و ادارههای
دولتی اصلیترین وظیفۀ کمیسیون تطبیق حوالهجات بود که بهتدریج نادیده گرفته شد
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(کمام .)3/6/13/1/4 ،بررسی پروندههای کمیسیون تطبیق نشان میدهد که این کمیسیون
تا چهمیزان خود را درگیر موضوعات جزئی و کماهمیت کرده و به امور مهم مالی کشور
کمتر توجه کردهاست .این وضعیت دو عامل اصلی داشت :سیاستهای وزارت مالیه
و وضعیت سیاسی و اجتماعی .وزارت مالیه اعتبارت فوری را بدون تأیید کمیسیون
پرداخت میکرد و تنها ،مواردی را که فوریت نداشت آنهم بهدلیل خالیبودن خزانه
به کمیسیون میفرستاد .این کار برای اتالف وقت تا زمان رسیدن پول به خزانه انجام
میشد (مصدق ،1364 ،ص 1.)90کمیسیون بهتدریج رسالت اولیۀ خود را ازدست داد و
درگیر رسیدگی به پروندههای کماهمیت شد .برای نمونه ،کمیسیون برای تصدیق پرداخت
هزینههای برگزاری یک مهمانی در وزارت خارجه ،مکاتبات بسیاری برای دریافت ریز
مخارج اندک آن انجام داد که طوالنیشدن روند تصدیق باعث اعتراض وزارت خارجه
و وزارت مالیه به کمیسیون شد .بیشاز بیست مکاتبه در این موضوع میان ادارههای این
دو وزارتخانه ردوبدل شد که بیشتر به موضوعات کماهمیتی چون ریز هزینۀ چراغانی و
مواردی ازایندست اختصاص داشت (ساکما .)240/7014 ،نمونۀ دیگر ،در  1335قمری
در پروندۀ بررسی ورقۀ درخواست مخارج مراسم ترحیم حاجی شریعتمدار گیالنی،
مخارج چندین مکاتبه با ادارهها و وزارتخانههای مختلف انجام شد
بهدلیل مطالبۀ ریز
ْ
(ساکما.)240/53481 ،
رسیدگی به اوراق درخواست پرداخت حقوق کارکنان دولت یکی از موضوعات
زمانبر کمیسیون تطبیق بود (ساکما .)240/509 ،عامل اصلی زمانبربودن بررسی این اوراق
این بود که اوالً برای هر شخص پروندهای تشکیل میشد ،دوم اینکه کمیسیون بعداز
بررسی پروندهها ،مواردی از این حقوقها را کسر یا قطع میکرد که با اعتراض صاحب
حقوق روند بررسی طوالنی میشد (ساکما .)210/9703 ،پرداخت شهریۀ اشخاص نیز
یکی از موضوعات اصلی و هرروزۀ کمیسیون بود (ساکما .)240/102421 ،در این مورد
نیز زمانیکه شهریهای رد میشد یا بهتعویق میافتاد ،کمیسیون با اعتراض و اعمال فشار
صاحب آن مواجه میشد (ساکما.)210/9675 ،
بعداز انحالل کمیسیون تطبیق ،نمایندگان مجلس به این موضوع معترف بودند که
کمیسیون تنها حوالهجات شهریه یا پروندههایی را بررسی میکرد که تصدیقکردن یا
تصدیقنکردنش برای منافع دولت فرقی نمیکرد (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی،
دورۀ چهارم ،1340 ،ج ،56ص .)56موارد فهرستوار زیر نمونههای دیگری از موضوعات
کماهمیت و درعینحال زمانبر رسیدگیشده در کمیسیون تطبیق حوالهجات است:
 -هزینههای افطاری وزارت امور خارجه (ساکما.)240/013047 ،

 .1به باور مصدق ،اعضای کمیسیون از این
وضعیتشکایتینداشتند؛چوندرهرصورت
حقوق ماهانۀ خود را دریافت میکردند
(مصدق ،1364 ،ص.)91
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 هزینههای آبپاشی راه شمیران (ساکما.)240/013047 ، اضافهحقوق کارکنان دولت بهصورت جداگانه (ساکما.)210/9828 ، هزینۀ قصیل 1اسبهای توپخانه (ساکما.)240/47065 ، هزینههای ادارۀ روزنامۀ آفتاب (ساکما.)240/4685 ، هزینۀ بنایی ساختمانهای دولتی (کمام.)3/169/2/1/18 ، هزینۀ مأموریت کارکنان بهصورت جداگانه (ساکما.)240/32409 ، -هزینۀ تعمیر مستراح ساختمان کمیسیون (ساکما.)240/45416 ،

همترازنبودن حجم کارها با توان اعضای کمیسیون

 .1قصیل  :/qasil/بوتۀ جو نارس که درو
کنند و به چهارپایان دهند .آنچه از کشت
سبز بریده میشود.

104

رسیدگی به شمار زیاد پروندههای ارسالی از ادارۀ محاسبات در توان اعضای کمیسیون
نبود .حجم زیاد این پروندهها زمانی مشخص میشود که بدانیم تنها برای برقراری حقوق
یا اضافهحقوق هر فرد یک تصویبنامه ازطرف هیئت وزرا تهیه و برای رسیدگی به
کمیسیون ارسال میشد (ساکما240/56235 ،؛  .)240/56236این وضعیت به طوالنیشدن
فرایند بررسی اوراق درخواست منجر میشد .براساس گزارش یکی از نمایندگان مجلس،
روند رسیدگی به حوالهجات بهگونهای بود که مردم به آن «کمیسیون تعویق حوالهجات»
میگفتند (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ چهارم ،1340 ،ج ،34ص .)34این
وضعیت همچنین باعث نارضایتی وزرا از وزارت مالیه شده بود و وزیر مالیه ناچار بود
برای جلوگیری از فشارها برخی وجوه را پیشاز تصدیق کمیسیون از خزانه خارج کند
(کمام.)3/6/13/1/4 ،
کمیسیون مکلف بود اوراق درخواست فوری را پساز  24ساعت و اوراق درخواست
عادی را پساز  3روز رد یا تأیید کند و همچنین ملزم بود درصورت ناقصبودن اسناد،
آن را فورا ً به ادارۀ محاسبات گزارش دهد (ساکما .)240/013047 ،ولی درعمل کمیسیون
نمیتوانست این مهلت تعیینشده را رعایت کند و دلیل آن نقص همیشگی اسناد هزینه و
اختالف نظر میان اعضای کمیسیون بود (ساکما .)240/013047 ،افزون بر این ،کمیسیون
بخش زیادی از وقت خود را صرف بررسی و تصدیق اوراق مخارج سالهای قبل میکرد
(ساکما .)240/84648 ،برای نمونه ،از همان ابتدای شکلگیری یعنی اوایل سال 1334
قمری ،کمیسیون برای بررسی حساب وزارت معارف ،اصرار داشت تا صورت عواید
دوساله و اسناد مثبتۀ این وزارتخانه در اختیار اعضا قرار گیرد (ساکما.)240049754 ،
همچنین ،کمیسیون باوجود گذشت چند سال ،مجددا ً به پرداختهای تصویبشدۀ
مجلس در زمان ریاست شوستر بر خزانهداری رسیدگی میکرد (ساکما.)210/002669 ،
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یکی دیگر از معضالت کمیسیون ،استعفای گاهوبیگاه اعضای آن برای تصدی مناصب
دیگر بود .این وضعیت باعث تأخیر در کار کمیسیون میشد؛ چراکه براساس نظامنامه،
برای اتخاذ رأی در کمسیون حضور چهار نفر الزم بود (ساکما .)240/013047 ،در سال
 1336قمری ،بعداز استعفای میرزارضا مستوفی و مرگ مجیرالملک کمیسیون طبق قانون
تنها با سه رأی حق رأیگیری در پروندهها را نداشت؛ بههمیندلیل اوراق درخواست
بالتکلیف ماند و صاحبان اوراق همهروزه به ادارۀ محاسبات فشار میآورند (ساکما،
 .)240/013047با ادامۀ این وضعیت ،وزارت مالیه طی نامهای به کمیسیون تطبیق دستور
داد اوراق درخواست معوقۀ مربوط به حقوق عقبافتادۀ کارکنان وزارتخانهها را بهدلیل
به حدنصاب نرسیدن اعضای کمیسیون به ادارۀ محاسبات عودت دهد تا این وزارتخانه
با مسئولیت خود تکلیف آنها را مشخص کند (ساکما .)240/013047 ،این درخواست با
مخالفت کمیسیون مواجه شد و درنهایت پساز تکمیل اعضای کمیسیون ،ادارۀ محاسبات
از کمیسیون خواست بهدلیل فشارهای صاحبان حواله ،بهصورت فوری اوراق درخواست
سال گذشته و جدید را بررسی و تصدیق کند (ساکما.)240/013047 ،

بیتوجهی وزارتخانهها و ادارههای دولتی به قوانین کمیسیون

حسابرسی وزارتخانهها و ادارههای دولتی که از وظایف مهم کمیسیون تطبیق بود ،بهدلیل
تعلل وزارتخانهها و ادارههای دولتی در ارسال اسناد خرج خود به وزارت مالیه همواره
با مشکل روبهرو بود .همین موضوع باعث شد تا درنهایت کار حسابرسی آنها از وظایف
کمیسیون حذف شود (ساکما .)240/4685 ،کارکنان وزارت مالیه نیز یکی از موانع اصلی
رسیدگی به حساب صاحبجمعان بودند .بنابر گزارش کمیسیون ،طی پنج سال تنها
محاسبۀ چهار پیشکار مالیه بهصورت ناقص انجام شد (کمام .)3/6/13/1/4 ،کفیل وزارت
مالیه ،در گزارشی مهمترین عامل ناتوانی مالیه در حسابرسیهای کشور را ناآشنایی کارکنان
وزارتخانهها با قوانین و مقررات جدید وزارت مالیه و بیتوجهی به این قوانین معرفی
کردهاست (ساکما .)240/4685 ،وزارت مالیه نیز به این امر معترف بود که هنوز بسیاری از
کارکنان طبق روال گذشته به پروندهها رسیدگی میکنند؛ برایناساس در نامهای خطاب به
ادارههای تابعه ضمن اعتراض به نظام ملوکالطوایفی حاکم بر ادارههای مالیه دربارۀ تعلل
آنها در انجام کار اربابرجوع هشدار داد (ساکما .)240/013047 ،گزارش کمیسیون
تطبیق نیز به این نکته اشاره دارد که پساز شروع کار کمیسیون ،کارکنان وزارت مالیه
بهتدریج به تصدیقات کمیسیون وقعی نمیگذاشتند و در بسیاری از مواقع اوراق ارسالی به
کمیسیون را وزیر مالیه پیشتر مهر و تصدیق کرده بود (کمام .)3/6/13/1/4 ،در یک نمونه
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بهدلیل تعلل کمیسیون و سایر ادارههای مالیه ،کار تصدیق و صدور حوالۀ هزینۀ تعمیر
مستراح ساختمان کمیسیون تطبیق بیشاز دو سال طول کشید (ساکما.)240/45214 ،
کمیسیون تمام تالش خود را انجام میداد تا بتواند در بررسی اوراق درخواست و
پروندههای حسابرسی مالیه طبق قانون و نظامنامه عمل کند .بر همین اساس در بسیاری
از مواقع با کوچکترین نقص کار تصدیق پروندهای را بهتعویق میانداخت (ساکما،
 .)240/51751یکی از اشکاالت عمدهای که کمیسیون به اوراق درخواست میگرفت،
ناقصبودن اسناد خرج بود .بسیاری از اوراق درخواست بدون ارسال صورت مخارج به
کمیسیون میرفت (ساکما )240/062775 ،و برخی دیگر بدون تعیین محل اعتبار مخارج
ارسال میشد (ساکما .)240/84648 ،هرچند این اشکاالت براساس قانون و نظامنامه
بر درخواستها وارد بود ،ولی باتوجهبه وضعیت بحرانی کشور در آن روزگار ،بهنظر
میرسد که این کار کمیسیون به وخیمشدن اوضاع و طوالنیشدن فرایند بررسی اوراق و
حسابرسیها منجر میشدهاست .در سال  1335قمری ،ادارۀ محاسبات کل بهدلیل فشار
وزارتخانهها به وزارت مالیه از کمیسیون تطبیق درخواست کرد تا فهرستی از اوراق
درخواست معوقه و علت تعویق آنها را تهیه کند (ساکما .)240/013047 ،فهرست مدنظر
نشان میداد که از چهل ورقۀ درخواست تنها چند عدد از آنها بررسی شده بودند.
ِ
اوراق درخواست ،وضعیت جامعه را درنظر
محاسبات کمیسیون در تصدیق
ازنظر ادارۀ
ْ
نمیگرفت .برای نمونه ،در سال  1336قمری ،ادارۀ محاسبات در نامهای به کمیسیون
درخواست کرد تا رسیدگی به پروندۀ بازخرید مستمریبگیران بدون فوت وقت انجام
شود؛ چراکه این اشخاص بهدلیل پریشانی اوضاع مالی ،خود را بازخرید کرده بودند و
این کار سود فراوانی برای دولت داشت؛ ولی کمیسیون به این درخواست توجهی نکرد
(ساکما )240/013047 ،یا زمانیکه وضعیت معلمان مدارس بهدلیل تعویق چندینماهۀ
حقوق بحرانی بود ،کمیسیون تطبیق حوالهجات بهدلیل تصویبنشدن بودجۀ وزارت
معارف در مجلس شورای ملی حوالۀ آنها را رد کرد و باعث تشدید وضعیت بحرانی
معلمان شد (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ چهارم ،1340 ،ج ،40ص.)40

نتیجهگیری

نبود نظارت بر مالیه از سالهای آغازین تشکیل حکومت قاجار به بروز پدیدههایی چون
مواجبسازی و حسابسازی منجر شد و این وضعیت بسیاری از منابع مالی را تباه کرد.
پساز استقرار نظام مشروطیت ،دولت و مجلس مشروطه بهدرستی یکی از راههای بهبود
اوضاع تشکیالت ورشکستۀ مالیه را در ایجاد سازوکار نظارتی برای آن تشخیص دادند.
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پساز ناکارآمدی دیوان محاسبات و کمیسیون نظارت و تفتیش مالیه ،کمیسیون تطبیق
حوالهجات تشکیل شد و بهنظر میرسید که سازوکاری کارآمد و دقیق برای نظارت بر
هزینههای دولتی و حسابرسی وزارتخانهها و ادارههای دولتی باشد .این کمیسیون با
اختیارات و استقالل بیشتر از دو تجربۀ پیشین ،در اواخر سال  1333قمری تشکیل شد و
انتظار میرفت که بتواند بهتدریج باعث افزایش درآمدها و مانع از اتالف آنها شود که این
گونه نشد .عوامل گوناگونی در ناکارآمدی کمیسیون تطبیق نقش داشتند که مهمترین آنها
وضعیت سیاسیاقتصادی کشور متأثر از جنگ جهانی اول و پیامدهای آن بود .این جنگ
عالوهبر آشفتگی سیاسی بر آشفتگی اقتصادی کشور هم افزود و باعث افزایش هزینهها و
کاهش شدید درآمدها شد .این وضعیت باعث شد وزارت مالیه و هیئت وزرا برای پیشبرد
مقاصد خود از اختیارات کمیسیون بکاهند و بسیاری از هزینهها را بدون تأیید کمیسیون
تصویب و پرداخت کنند .درنهایت ناتوانی کمیسیون در انجام بهموقع وظایفش و بیاعتنایی
ادارههای دولتی به قوانین باعث طوالنیشدن فرایند نظارت بر هزینهها شد و دولت هم
تنها امور جزئی چون پرداخت شهریۀ اشخاص و هزینههای جزئی وزارتخانهها را به
کمیسیون محول میکرد .این عوامل بههمراه ترازنبودن حجم کارها با توان اعضا سرانجام
به انحالل کمسیون در سال  1340قمری منجر شد.

منابع

اسناد

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما) ،شناسۀ سند:
210/002669؛ 210/9675؛ 210/9703؛ 210/9828؛ 232/2075؛ 232/2427؛ 240/001961؛
240/005397؛ 240/013047؛  240/059441؛ 240/062775؛ 240/100816؛ 240/100817؛
240/102421؛ 240/16202؛ 240049754؛ 240/29016؛ 240/32409؛ 240/41511؛ 240/41513؛
240/21445؛ 240/45416؛ 240/4685؛ 240/47065؛ 240/47318؛ 240/487؛ 240/509؛
240/51751؛ 024/53481؛ 240/56235؛ 240/56236؛ 240/7014؛ 240/84648؛ 295/7258؛
.295/7390
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی (کمام) :شمارۀ بازیابی3/169/2/1/18 :؛ 3/6/13/1/4؛
.3/179/11/1/5/21

کتاب

افضلالملک ،غالمحسین .)1361( .افضلالتواریخ( .منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان ،مصححان).
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تهران :نشر تاریخ ایران.

دوراند ،سر مورتیمر .)9213( .گزارش سر مورتیمر دوراند :اسنادی دربارۀ وضعیت ایران در دهۀ پایانی قرن
نوزدهم( .احمد سیف ،مترجم) .تهران :نشر نی.

شوستر ،مورگان .)1394( .اختناق ایران( .حسن افشار ،مترجم) .تهران :نشر ماهی.

صفایی ،ابراهیم .)1353( .زمینههای اجتماعی کودتای  .1299تهران :شرکت افست.

عینالسلطنه ،قهرمانمیرزا سالور .)1374( .روزنامۀ خاطرات عینالسلطنه( .ج( .)2مسعود سالور و ایرج
افشار ،مصححان) .تهران :اساطیر.

فراهانی ،حسن .)1385( .روزشمار تاریخ معاصر ایران( .ج .)1تهران :موسسۀ مطالعات و پژوهشهای
سیاسی.

فلور ،ویلم .)1395( .تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجاریان( .ابوالقاسم سری ،مترجم) .تهران:
انتشارات توس.
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Abstract:
Purpose: Exploring required components for creating a participatory archive for Tehran metropolitan area archival centers based on web2 technology.
Method and Research Design: Based on extensive interview with a number of experts,
we arrived at a number of categories. The Categories were used to develop a questionnaire and circulated among all the 95 practicing professional archivists of the area. Data
from the 77 questionnaires completed and returned were analyzed using descriptive
and inferential statistics and Friedman test.
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پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو مشارکتی
در کالنشهر تهران
حجت علیاری موالن | 1مریم ناخدا  | 2امیررضا اصنافی

3

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:

هدف :شناسائی مولفههای ضروری برای ایجاد آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی کالنشهر تهران با
استفاده از فناور ی وب .2

روش/رویکرد پژوهش :نخست با تحلیل دادههای برگرفته از مصاحبه با متخصصان در موضوع
آرشیوهای مشارکتی شماری مقول ه به دست آوردیم .سپس با استفاده از مقولههای بهدستآمده
پرسشنامهای طراحی و در میان تمام  95نفر آرشیویستها و کارشناسان اسناد شاغل در مراکز آرشیوی
شهر تهران به گردش درآوردیم .داده های  77پرسشنامه تکمیل و بازگشت داده شده را با استفاده از
آمار توصیفی و استنباطی و آزمون فریدمن تحلیل کردیم.
یافتهها و نتیجهگیری :میزان موافقت آرشیویستها با الگوی پیشنهادی در هشت مؤلفه با میانگین
 4/1924و انحراف معیار  0/67304مطلوب بود .هشت مؤلفه عبارتند از مدیریت آرشیو مشارکتی؛
حفاظت و نگهداری؛ مسائل حقوقی؛ مشارکت کاربران؛ فرهنگ آرشیوی؛ فناوری؛ دسترسی و
آرشیویستها.
ڪلیدواژهها:
آرشیو مشارکتی؛ آرشیو( 2وب )2؛ آرشیوهای تعاملی؛ مراکز آرشیوی شهر تهران.
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مقدمه

آرشیوها با افزایش درک و قدردانی از گذشته به زندگی مردم ارزش میدهند (تیمر.)2014 ،1
تاریخ به ما میگوید که مواد آرشیوی باید حفظ شود .آرشیو درواقع نگهداری گذشته و
حال برای ساختن آینده است .آرشیوها در طول تاریخ خود با تغییرات و چالشهای فراوانی
روبهرو شدهاند؛ این تغییرات هم بر علم آرشیو و هم بر عمل آرشیوها بهطور یکسان تأثیر
گذاشتهاست و باعث بهوجودآمدن مفاهیمی جدید در آرشیو شدهاست .ما در قرن گذشته
شاهد تغییراتی اساسی در زمینههای مختلف فعالیتهای آرشیوی بودهایم که هنوز هم ادامه
دارد و امروز هم میتواند تجربه شود و بهنظر میرسد تأثیرات آن قویتر و بیشتر از همیشه
است .از برجستهترین نکات در توسعۀ آرشیوها موضوع فناوری اطالعات و ارتباطات
جدید و یا دقیقتر بخواهیم بگوییم تغییر در شیوههای ارتباطی افراد ،گروهها و مؤسسات
3
است؛ موضوعی که همواره هم درحال توسعه است ( زکلی .)2017 ، 2آرشیو مشارکتی
استفادۀ برخط از دانش جمعی داوطلبان و یا کاربران (عموم مردم) برای بهبود یا تکمیل
مجموعۀ موجود در آرشیوهاست .عبارت آرشیوهای مشارکتی برای توصیف نوعی تغییر
استفاده میشود و آن تغییر ،تغییر از تمرکز بر روی حفظ بهسمت تمرکز بر روی دسترسی و
استفاده است .در الگوی سنتی آرشیو اولویت اول حفظ و نگهداری ،سپس قابلیت دسترسی
و استفاده است؛ ولی در آرشیوهای مشارکتی قابلیت دسترسی و استفاده اولویت بیشتری
دارد (هویال .)2008 ،4سهم آرشیوهای مشارکتی برای آینده این است که مسئولیتها را با
محیط جدید تطبیق دهند و فضا و امکانات را برای کمک به نگهداری مؤثر و کارآمد منابع
آرشیوی آماده کنند .باتوجهبه امکانات موجود و سرعت تغییر در فناوری اطالعات و سخت
و پیچیدهترشدن امور ،آرشیوهای مشارکتی نقشی مهم در موفقیت و آیندۀ این حرفه دارند.

هدف پژوهش

هدف کلی از این پژوهش پیشنهاد الگوی ایجاد آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر
تهران است.

فهایجزئی
هد 
1. Theimer
2. Szekely
3. Participatory Archives
4. Huvila
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 .1شناسایی اقدامات الزم برای مدیریت آرشیوهای مشارکتی؛
 .2شناسایی اقدامات الزم برای مشارکت کاربران در آرشیوهای مشارکتی؛
 .3شناسایی اقدامات الزم برای کاربرد فناوری اطالعات در آرشیوهای مشارکتی؛
 .4شناسایی الگوی اعتباریابیشدۀ آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران.
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پرسشهای اساسی پژوهش

این پژوهش درصدد است تا به پرسشهای اساسی زیر پاسخ دهد:
 .1برای مدیریت آرشیوهای مشارکتی چه اقداماتی باید انجام شود؟
 .2برای مشارکت کاربران در آرشیوهای مشارکتی چه اقداماتی باید انجام شود؟
 .3برای کاربرد فناوری اطالعات در آرشیوهای مشارکتی چه اقداماتی باید انجام شود؟
 .4الگوی اعتباریابیشدۀ آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران چگونه است؟

پیشینۀپژوهش

در دهۀ اخیر و چند سال گذشته پژوهشهای قابلقبولی در حوزۀ آرشیوهای مشارکتی و
روشهای مختلف مشارکت در آرشیوها و مراکز فرهنگی ،تاریخی و موزهها در خارج
از کشور انجام شدهاست که هرکدام مباحث جدیدی به این حوزه و ادبیات این حوزه
افزودهاند؛ ولی در کشور ما پژوهشی که منحصرا ً به آرشیوهای مشارکتی بپردازد انجام
نشدهاست .برخی پژوهشهایی که دربارۀ آرشیو مشارکتی یا موضوعات مشابه بودهاند
بهشرح زیرند:
اصنافی و دیگران ( )1388در مقالۀ خود با عنوان «آرشیو 2؛ رهیافتی نو در خدمت
اطالعرسانی و مدیریت اسناد الکترونیکی» به بررسی نرمافزارهای اجتماعی و کاربرد آنها
در آرشیو و درجهت کمک به کاربران پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که نگهداری
طوالنیمدت از پیشینههای رقمی ،مشکلی بزرگ برای بسیاری از مراکز آرشیوی محسوب
میشود؛ بنابراین برای حفظ و نگهداری و دسترسی به این پیشینهها باید نگاه و برنامهریزی
راهبردی داشت .آرشیویستها باید خود و کار حرفهای خود را با فناوری اطالعاتی و
ارتباطی نزدیکتر و ملموستر کنند و از آن برای تسهیل مدیریت پیشینهها استفاده کنند.
الگوی پیشنهادی درپایان این مقاله استفاده از مفهوم آرشیو  2و آرشیودار  2با استفاده از
قابلیتهای وب  2است که در آن آرشیوها قادر خواهند بود تا در تمام طول هفته و در هر
ساعتی از شبانهروز با کاربران در تعامل باشند تا آرشیویستها در قالب نقشی جدید یعنی
آرشیودار  2بتوانند ازطریق فناوریهای وب  2راحتتر و سریعتر به مدیریت پیشینههای
الکترونیکی بپردازند و برای تأمین نیازهای اطالعاتی کاربران تعاملی نزدیک با آنها داشته
باشند .هویال ( )2008در مقالۀ خود بیان میکند که آرشیو مشارکتی بهدنبال شفافیت ازطریق
مشارکت است؛ مشارکت بیشتر قرار است تنوع انگیزهها و دیدگاهها را در مواقعی که
آرشیوها با مشکل مواجه میشوند آشکار سازد .او برخی از ویژگیهای اساسی ازجمله
تقسیم مسئولیتها بین آرشیویستها ،و انتخاب بهترین دانش دربارۀ سوابق و زمینههای
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1. Liew
2. Watkins
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مورداستفاده را برای آرشیوهای مشارکتی عرضه کردهاست و درنهایت استفاده از نرمافزار
معنایی مدیاویکی را که احتماالً بهترین راهحل موجود در آن زمان بوده پیشنهاد دادهاست.
تیمر ( )2010برای درک و پاسخ به این پرسش که منظور از ایجاد آرشیو مشارکتی چیست؟
جنبههای مختلف مشارکت در آرشیو را بررسی کرده و نظرش را دربارۀ آرشیو مشارکتی
اینگونه تعریف کردهاست« :آرشیو مشارکتیِ یک سازمانْ سایت یا مجموعهای است که
در آن افرادی غیراز متخصصان آرشیو منابع خود را معموالً در محیطی برخط بهاشتراک
میگذارند و موجب افزایش آگاهی و کمک به درک مطالب آرشیوی میشوند» و درپایان به
این نتیجه رسیدهاست که روش مشارکت و جمعآوری ،یکی از راههای برجستهای است که
آرشیوهای مشارکتی برای افزایش تعامل با کاربر و همچنین افزایش اطالعات و توسعۀ منابع
آرشیوی از آن استفاده میکنند .رایدز ( )2010در پایاننامۀ خود با عنوان «آرشیو مشارکتی:
بررسی رویکرد همکاری برای پروژۀ اجتماعی بومی» به بررسی توسعۀ مشارکتی آرشیوهای
محلی جوامع بومی کانادا و کشف مفهوم آرشیو مشارکتی و نحوۀ بهکارگیری آن برای ثبت
پیشینهها دربارۀ مردم بومی پرداخته و به این نتیجه رسیدهاست که مشارکت خارج از حرفۀ
آرشیو ،درحالحاضر یک واقعیت است .ایلی ( )2012در مقالۀ خود با عنوان «تبریک جهانی:
کشف آرشیوهای مشارکتی» به بررسی پروژههای جمعسپاری برای ترویج تعامل کاربران با
میراث آرشیو و جستوجوی مشترکات و الگوها ،برای نشاندادن بهترین شیوههای برخط
مشارکت کاربران پرداختهاست و الگوی مفهومی جدیدی را برای مشارکت کاربر در آرشیو
عرضه میکند که در آن انتقال هویت حرفهای همیشه هدف و نتیجه نیست .این الگو تالش
برای شروع راههای مختلفی است که ممکن است در مشارکت تأثیر بگذارد .هویال ()2015
در مقالۀ خود با عنوان «سبکهای مختلف و تجزیهوتحلیل چگونگی مشارکت و بررسی
گفتگوهای "مشارکت" در ادبیات آرشیو» روی آرشیوهای مشارکتی بحث میکند و با
بررسی ادبیات و شیوههای گفتمان در این زمینه و تجزیهوتحلیل آنها به این نتیجه میرسد
که گفتمانها درزمینۀ آرشیوهای مشارکتی تنوع ایدهها را نشان میدهد و باوجود وسعت
و گوناگونی بهنظر میرسد که تمام گفتمانها یک نقطۀ ذاتی مشترک دارند که معنای آن،
آرشیو در عصر مشارکت است با سه مبحث آرشیوها و مدیریت آنها ،مشارکت کاربران ،و
کاربرد فناوری اطالعات .پیامدهای علمی این پژوهش به درک بهتر دربارۀ شیوههای مؤثر
همکاری و مشارکت در توسعۀ آرشیوها کمک میکند .لیو 1و واکینز )2018( 2در مقالۀ خود
با عنوان «بینش استفاده از رسانههای اجتماعی توسط مؤسسات حافظه در نیوزلند :مشارکت
درمقابل فرهنگ آموزشی» به بررسی خطرات و درک مشکالت ناشی از استفاده از رسانههای
اجتماعی برای مشارکت عمومی در آرشیو با استفاده از مصاحبۀ نیمهساختاریافته با 14
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نماینده از بخش اطالعات و میراث فرهنگی نیوزلند پرداخته و به این نتیجه رسیدهاست که
تنها اقلیتی کوچک از نهادهای نمونه از ابزارهای وب اجتماعی برای ساخت هویت جامعه
و مجموعههای میراث فرهنگی استفاده میکنند .روسچلی 1و کیم )2019(2در مقالۀ خود
با عنوان «چیزی که جامعه را تحتتأثیر قرار میدهد :نقش داستانهای شخصی در ایجاد
آرشیو مشارکتی مبتنیبر جامعه» به این نتیجه رسیدند که چگونه مردم خاطرات گذشتۀ خود
را درک و ارزیابی میکنند و چگونه شکلگیری آرشیوهای مشارکتی مبتنیبر جامعه ،مردم
را تحتتأثیر قرار میدهد .این مطالعه روشن میکند که چگونه افراد ازطریق اشخاص و
داستانهای شخصی خود با جوامع ارتباط برقرار میکنند.
با بررسی پژوهشهای انجامشده در داخل کشور میتوان دریافت که هیچگونه پژوهشی
با هدف پیشنهاد الگوی ایجاد آرشیو مشارکتی برای مراکز آرشیوی انجام نشدهاست؛
بههمیندلیل در پژوهش حاضر محقق تالش کردهاست تا با مطالعۀ مقاالت و پیشینههای
خارجی مربوط به این موضوع طرحی را عرضه کند که در مراکز آرشیوی کشور استفاده شود.
نتایج بهدستآمده از پیشینههای خارجی نشان میدهد که آرشیوهای مشارکتی ازطریق تعامل
با عموم مردم و مراکز آرشیوی دیگر بهدنبال روشهایی جدید برای توسعه و غنیسازی
آرشیوها هستند و بههمیندلیل تحقیقات و پروژههای پراکنده و مختلفی ازسوی مراکز
آرشیوی دولتی و غیردولتی انجام شدهاست تا بتوانند طیفی گسترده از فناوریها و دستیابی
به حمایت عمومی را برای کمک به آرشیوها جلب کنند .در پژوهش حاضر نتیجهگیری از
پیشینههای خارجی و اقدامات و عملکردهای آرشیوهای مشارکتی بررسی شده و محقق
باتوجهبه پژوهشهای انجامشده و نیاز به کار علمی در این موضوع ازطریق مصاحبه با
متخصصان و استادان و صاحبنظران این زمینه الگویی برای ایجاد آرشیو مشارکتی عرضه
کردهاست.

روششناسیپژوهش

دادههای این پیمایش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدهاست .برای این کار پرسشنامهای
از مقولههای بهدستآمده از مصاحبه ساخته شد و پساز بررسی روایی و پایایی ،پرسشها
برای سنجش در بین آرشیویستهای مراکز آرشیوی شهر تهران توزیع شد و درپایانْ
الگوی اعتباریابیشدۀ آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران ،پیشنهاد شد .جامعۀ
آماری شامل همۀ آرشیویستها و کارشناسان اسناد شاغل در مراکز آرشیوی شهر تهران
( 13مرکز) است که تعداد آنها  95نفر است .پرسشنامه بین تمام آرشیویستها توزیع
شد و درنهایت  77پرسشنامه برگردانده شد .مصاحبۀ این پژوهش شامل  12پرسش بود.

1. Roeschley
2. Kim
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پرسشها با مطالعه ادبیات پژوهش طراحی شد .برای تجزیهوتحلیل پرسشنامه از آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل و نمرهگذاری این پرسشنامه و
مؤلفههای آن و تبدیل پاسخهای کیفی به مقادیر کمی از روش وزندهی استفاده شد؛ به این
صورت که با محاسبۀ میانگین مربوط به هر پرسش ،امتیاز هریک از پرسشها مشخص شد
و همانطورکه در فرمول زیر مشخص شدهاست ،با معینکردن فراوانی پاسخهای مربوط
به هرکدام از گزینهها و تعیین امتیاز مربوط به هر گزینه (خیلی کم =  ،1کم =  ،2متوسط
=  ،3زیاد =  ،4خیلی زیاد =  )5امتیاز هرکدام از پرسشها مشخص شد.

برای قضاوت دربارۀ مطلوبیت متغیرها و مطلوبیت هرکدام از مؤلفههای آنها از طیف
استاندارد ارزیابی بازرگان و همکاران (حجازی ،بازرگان ،اسحاقی )1387 ،استفاده شد.
سطح مطلوبیت براساس حداکثر و حداقل ارزش عددی مربوط به گزینههای
طیف این
ِ
پرسش نشانگر ساخته میشود؛ به این معنی که در یک طرف ْ
طیف حداکثر امتیاز و در طرف
دیگر حداقل امتیاز قرار میگیرد و سپس فاصلۀ این دو به سه قسمت مساوی تقسیم میشود.
در این طیف چنانچه از طیف لیکرت پنجگزینهای استفاده شود ،اگر میانگین مؤلفههای
مدنظر بین  1تا  2/33باشد ،وضعیت نامطلوب ارزیابی میشود؛ چنانچه این میانگین بین
 2/33تا  3/66باشد ،وضعیت نسبت ًا مطلوب ارزیابی میشود و چنانچه این میانگین بین 3/66
تا  5باشد ،وضعیت مؤلفههای بررسیشده مطلوب ارزیابی میشود .نمودار زیر طیف سطح
مطلوبیت را نشان میدهد.

منودار 1
طیف سطح مطلوبیت بازرگان و همکاران
در مقیاس لیکرت پنجارزشی (رسمد،
بازرگان و حجازی.)1393 ،

شد.

122

در این پژوهش از آزمون فریدمن برای رتبهبندی مؤلفههای آرشیو مشارکتی استفاده
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یافتههایپژوهش

جدول  1توزیع مراکز آرشیوی مشارکتکننده در پژوهش حاضر را نشان میدهد.
نام مرکز آرشیوی

فراوانی

درصد

آرشیو ملی ایران

۱۷

۲۲/۱

ادارۀ آرشیوها و کتابخانههای سازمان صداوسیامی جمهوری اسالمی ایران

۳

۳/۹

ادارهکل اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه

۶

۷/۸

بنیادایرانشناسی

۴

۵/۲

کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران

۷

۹/۱

مؤسسۀ تنظیم و نرش آثار امام

۴

۵/۲

مؤسسۀ مطالعات تاریخ معارص ایران

۵

۶/۵

مرکز اسناد میراث فرهنگی

۵

۶/۵

مرکز اسناد انقالب اسالمی

۵

۶/۵

مرکز اسناد بنیاد شهید و امور ایثارگران

۶

۷/۸

آرشیو موزۀ دفاع مقدس

۳

۳/۹

مرکز اسناد کاخ گلستان

۷

۹/۱

مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

۵

۶/۵

جمع

۷۷

۱۰۰

جدول 1

مراکز آرشیوی مشارکتکننده در پژوهش

در این قسمت با استفاده از آمار توصیفی (شامل توزیع فراوانی و میانگین) و آمار
استنباطی (با استفاده از آزمونهای آماری مناسب) به هشت مؤلفۀ پرسشنامه پرداخته
میشود .در این بخش هشت مؤلفۀ مدیریت آرشیو مشارکتی ،حفاظت و نگهداری ،مسائل
حقوقی ،مشارکت کاربران ،فرهنگ آرشیوی ،فناوری ،دسترسی ،و آرشیویستها درنظر
گرفته شدهاست و از تحلیل عاملی تأییدی برای بار عاملی گویههای این هشت مؤلفه استفاده
میشود .این هشت مؤلفه شامل  37گویه است و در جدول  3آمدهاست.
آمارۀ آزمون KMO
کرویت بارتلت
آزمون ِ

0/719
تخمینخی-دو

2031/071

درجۀ آزادی ()df

666

سطح معناداری ()Sig

0/000

جدول 2

کرویت
آمار  KMOو نتایج آزمون
ِ
بارتلتبرایپرسشنامه
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در تحلیل عاملی اگر مقدار  KMOبیشتر از  0/7باشد ،همبستگی موجود در بین دادهها
برای تحلیل عاملی مناسب خواهند بود .باتوجهبه اینکه در جدول  2مقدار 0/719 KMO
است ،پس دادههای طراحی پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر
ِ
کرویت بارتلت نیز معنیدار
تهران برای انجام تحلیل عاملی مناسباند .همچنین نتایج آزمون
است؛ یعنی تفکیک عاملها درست انجام شدهاست.

جدول 3
تحلیل بار عاملی گویهها

گویهها

استخراج

گویهها

استخراج

گویهها

استخراج

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13

0/661
0/744
0/495
0/741
0/655
0/597
0/549
0/574
0/735
0/681
0/650
0/718
0/571

Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26

0/723
0/695
0/539
0/795
0/678
0/639
0/812
0/853
0/805
0/657
0/672
0/718
0/778

Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37

0/623
0/717
0/767
0/759
0/591
0/767
0/676
0/789
0/819
0/572
0/747

همانطورکه در جدول  3مشاهده میشود بار عاملی همۀ گویهها بیشتر از  0 /4است.
عامل

جدول 4

درصد واریانس و مقادیر ویژۀ عاملهای
مختلفپرسشنامۀکمی
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مجذورمقادیراستخراجشده

مقادیر ویژۀ اولیه

مجذورمقادیرچرخشی

کل

درصد
واریانس

درصد
تجمعی

کل

درصد
واریانس

درصد
تجمعی

کل

درصد
واریانس

درصد
تجمعی

1

12/481

33/731

33/731

12/481

33/731

33/731

4/555

12/310

12/310

2

2/518

6/805

40/536

2/518

6/805

40/536

3/885

10/500

22/810

3

2/161

5/842

46/378

2/161

5/842

46/378

3/664

9/903

32/713

4

2/096

5/666

52/044

2/096

5/666

52/044

3/060

8/271

40/984

5

1/886

5/097

57/141

1/886

5/097

57/141

3/042

8/221

49/206

6

1/564

4/228

61/369

1/564

4/228

61/369

2/966

8/017

57/222

7

1/512

4/087

65/456

1/512

4/087

65/456

2/466

6/666

63/888

8

1/356

3/664

69/120

1/356

3/664

69/120

1/936

5/231

69/120
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پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو
مشارکتی در کالنشهر تهران

دادههای جدول  4نشان میدهد که برای پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو مشارکتی هر
هشت مؤلفه قابلیت تبیین واریانسها را دارند .مؤلفههای اول تا هشت بهترتیب ،12/310
 5/231 ،6/666 ،8/017 ،8/221 ،8/271 ،9/903 ،10/500و درمجموع  69/120درصد از
واریانس را دربر دارند .هشت مؤلفۀ اصلیِ مربوط به پرسشنامههای آرشیویستها در طیف
لیکرت 5سطحی از  1تا  5بررسی شدهاند .برای مشخصکردن نرمالبودن یا نرمالنبودن
دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد.
مؤلفهها

آمار
کوملوگروف-اسمیرنوف

سطحمعناداری

مدیریتآرشیومشارکتی

0/149

0/000

حفاظت و نگهداری

0/306

0/000

مسائلحقوقی

0/227

0/000

مشارکتکاربران

0/062

0/0۲۰

فرهنگآرشیوی

0/293

0/000

فناوری

0/142

0/000

دسرتسی

0/164

0/000

آرشیویستها

0/189

0/000

جمعمؤلفهها

0/191

0/000

جدول 5

نتایج آزمون کوملوگروف-اسمیرنوف برای
مؤلفههایتحقیق

همانگونه که مالحظه میشود سطح معنیداری آزمون تمام مؤلفهها کوچکتر از 0/05
است که نشان از غیرنرمالبودن مؤلفهها دارد؛ بنابراین برای تحلیل از آزمونهای ناپارامتریک
استفاده شد.

مؤلفۀ اول :مدیریت آرشیو مشارکتی

باتوجهبه نتایج آزمون نرمالیتی دادهها ،برای تعیین وضعیت مطلوبیت پرسشهای پژوهش
از طیف حجازی و همکاران ( )1387استفاده شد .ازآنجاکه پرسشنامۀ استفادهشده در
پژوهش دارای طیف 5گزینهای است ،فاصلۀ بین عدد  1تا  5به سه قسمت مساوی تقسیم
میشود که در این پژوهش طول (اندازۀ) هر طیف  1/33بهدست آمد.
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بنابراین در پژوهش حاضر چنانچه میانگین هر مؤلفۀ بین  1تا  2/33باشد ،وضعیت
نامطلوب ارزیابی میشود؛ چنانچه میانگین مؤلفۀ مدنظر بین  2/34تا  3/66بهدست آید،
وضعیت آن نسبت ًا مطلوب ارزیابی میشود و چنانچه میانگین مؤلفۀ مدنظر بین  3/67تا 5
بهدست آید ،وضعیت مطلوب ارزیابی میشود.
در ادامه ،وضعیت گویههای هر مؤلفه براساس میانگین ،فراوانی ،درصد فراوانی و
همچنین وضعیت مطلوبیت آن مؤلفه آمدهاست.
مؤلفۀ مدیریت آرشیو مشارکتی در پرسشنامۀ پژوهش حاضر تعداد  9گویه را بهخود
اختصاص دادهاست که در ادامه میانگین ،فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویی به پرسشهای
این مؤلفۀ آمدهاست.
گویه
تأمین زیرساختهای
فنی و تجهیزات
موردنیاز برای
شکلگیری آرشیو
مشارکتی
جذب پشتیبان و
حامیت مادی افراد خیر
برای پیشربد مقاصد
آرشیو مشارکتی
ایجاد ساختار
طبقهبندی محتوای
اسناد الکرتونیکی
تعیین قوانین نگهداری
و تعیین تکلیف اسناد

جدول 6

توزیع فراوانی گویههای مدیریت
آرشیومشارکتی
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تدوین خطمشی و
تعیین هدف و دامنۀ
فعالیتهای آرشیو
مشارکتی و داشنت
چشمانداز کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت

توزیع
فراوانی

کام ًال
مخالفم

مخالفم

نظری
ندارم

موافقم

کام ًال
موافقم

فراوانی

0

2

4

32

39

درصد

0

2/6

5/2

41/6

50/6

فراوانی

1

5

4

34

33

درصد

1/3

6/5

5/2

44/2

42/9

فراوانی

0

3

1

32

41

درصد

0

3/9

1/3

41/6

53/2

فراوانی

0

1

2

27

47

درصد

0

1/3

2/6

35/1

61/0

فراوانی

0

2

7

30

38

درصد

0

2/6

9/1

39/0

49/4
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میانگین

4/40

وضعیت

مطلوب

4/21

مطلوب

4/44

مطلوب

4/55

مطلوب

4/35

مطلوب

پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو
مشارکتی در کالنشهر تهران
گویه
مدیریت مشارکتی
ازطریق داشنت مناینده
ازسوی آرشیوهای
مشارکتکننده در گروه
مدیریتی
ایجاد سامانۀ مشرتک
بین مراکز آرشیوی
ازطریق شبکه برای
تعامل و تبادل اطالعات
استانداردسازی
فعالیتها و خدمات
آرشیو مشارکتی و
تعیین چهارچوب و
قواعد حاکم در این
زمینه
استفاده از تجربۀ
سازمانهای پیرشو
دیگر کشورها درزمینۀ
آرشیو مشارکتی

توزیع
فراوانی

کام ًال
مخالفم

مخالفم

نظری
ندارم

موافقم

کام ًال
موافقم

فراوانی

0

2

11

35

29

درصد

0

2/6

14/3

45/5

37/7

فراوانی

0

2

6

40

29

درصد

0

2/6

7/8

51/9

37/7

فراوانی

1

3

2

33

38

درصد

1/3

3/9

2/6

42/9

49/4

فراوانی

0

1

2

37

37

درصد

0

1/3

2/6

48/1

48/1

میانگین

میانگین

انحراف استاندارد

4/18

4/25

4/35

4/43

وضعیت

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

وضعیت

مؤلفۀ مدیریت آرشیو مشارکتی
4/3506

0/51427

مطلوب

ادامۀ جدول 6

توزیع فراوانی گویههای مدیریت
آرشیومشارکتی

جدول 7

وضعیت و میانگین مؤلفۀ مدیریت
آرشیومشارکتی

باتوجهبه طیف بازرگان و یافتههای جدول فوق میتوان ارزیابی کرد که میزان موافقت
آرشیویستها در بخش مؤلفۀ مدیریت آرشیو مشارکتی با میانگین  4/3506در ارزیابی
وضعیت (نامطلوب ،نسبت ًا مطلوب ،مطلوب) در سطح مطلوب قرار دارد.
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مؤلفۀ دوم :حفاظت و نگهداری

مؤلفۀ حفاظت و نگهداری در پرسشنامۀ پژوهش حاضر یک گویه را بهخود اختصاص
دادهاست که در ادامه میانگین ،فراوانی ،و درصد فراوانی پاسخگویی به پرسشهای این
مؤلفه آمدهاست.
گویه

جدول 8
توزیع فراوانی گویۀ حفاظت و نگهداری

جدول 9

وضعیت و میانگین مؤلفۀ حفاظت
و نگهداری

ایجاد مخزن دیجیتال و
تدوین استانداردهای
حفاظت و نگهداری
برای نگهداری اسناد
بارگذاریشدۀ کاربران

توزیع
فراوانی

کام ًال
مخالفم

مخالفم

نظری
ندارم

موافقم

کام ًال
موافقم

فراوانی

1

2

4

29

41

درصد

1/3

2/6

5/2

37/7

53/2

مؤلفۀ حفاظت و نگهداری

میانگین

4/39

وضعیت

مطلوب

میانگین

انحراف استاندارد

وضعیت

4/3896

0/81363

مطلوب

باتوجهبه طیف بازرگان و یافتههای جدول فوق میتوان ارزیابی کرد که میزان موافقت
آرشیویستها در بخش مؤلفۀ حفاظت و نگهداری با میانگین  4/3896در ارزیابی وضعیت
(نامطلوب ،نسبت ًا مطلوب ،مطلوب) در سطح مطلوب قرار دارد.

مؤلفۀ سوم :مسائل حقوقی

مؤلفۀ مسائل حقوقی در پرسشنامۀ پژوهش حاضر تعداد  2گویه را بهخود اختصاص
دادهاست که در ادامه میانگین ،فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویی به پرسشهای این
مؤلفه آمدهاست.
توزیعفراوانی

کام ًالمخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

128

کام ًالموافقم

توزیع فراوانی گویههای مسائل حقوقی

درصد

1/3

2/6

7/8

39/0

49/4
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میانگین

جدول 10

تعیینسیاستهایحقوقیبرایکاربران،
برای صیانت از حقوق مالکیت مادی و
معنویدیگران

فراوانی

1

2

6

30

38

وضعیت

گویه

4/32

مطلوب

پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو
مشارکتی در کالنشهر تهران
توزیعفراوانی

کام ًالمخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کام ًالموافقم

مؤلفۀ مسائل حقوقی

درصد

3/9

6/5

18/2

50/6

20/8

میانگین

حق تعلیق ،حذف یا ویرایش توسط
مدیر آرشیو مشارکتی درصورت محتوای
محرمانهیاناپسند

فراوانی

3

5

14

39

16

وضعیت

گویه

3/78

مطلوب

ادامۀ جدول 10
توزیع فراوانی گویههای مسائل حقوقی

میانگین

انحراف استاندارد

وضعیت

جدول 11

4/0519

0/78045

مطلوب

وضعیتومیانگینمؤلفۀمسائل
حقوقی

باتوجهبه طیف بازرگان و یافتههای جدول فوق میتوان ارزیابی کرد که میزان موافقت
آرشیویستها در بخش مسائل حقوقی با میانگین  4/0519در ارزیابی وضعیت (نامطلوب،
نسبت ًا مطلوب ،مطلوب) در سطح مطلوب قرار دارد.

مؤلفۀ چهارم :مشارکت کاربران

مؤلفۀ مشارکت کاربران در پرسشنامۀ پژوهش حاضر  13گویه را بهخود اختصاص
دادهاست که در ادامه میانگین ،فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویی به پرسشهای این
مؤلفه آمدهاست.
توزیع فراوانی

کام ًال مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

برجستهسازی رویدادها و تحت
وب قراردادن اسناد و فراخوان برای
مشارکت کاربران

کام ًال موافقم

تبلیغات و اطالعرسانی ازطریق
رسانههای گروهی ،سایتها و
شبکههای اجتامعی

درصد

0

5/2

13/0

46/8

35/1

فراوانی

0

1

10

38

28

درصد

0

1/3

13/0

49/4

36/4

فراوانی

0

7

8

34

28

درصد

0

9/1

10/4

44/2

36/4

میانگین

ایجاد انجمن آرشیو مشارکتی برای
جلب حامیت حامیان آرشیو

فراوانی

0

4

10

36

27

وضعیت

گویه

4/12

مطلوب

4/21

مطلوب

4/08

مطلوب

جدول 12
توزیع فراوانی گویههای مشارکت
کاربران
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ایجاد اعتامد ازطریق شفافسازی و
برطرفکردن ابهامات کاربران دربارۀ
آرشیو مشارکتی
بهرسمیتشناخنت و اطمیناندادن به
کاربران دربارۀ ارزشمندی مشارکت
آنها در آرشیو

ادامۀ جدول 12
توزیع فراوانی گویههای مشارکت کاربران

130

آموزش ورود اطالعات اسناد در
سایت برای مشارکت کاربران

توزیع فراوانی

برگزاری مراسم بزرگداشت و تشویق
کاربران فعال و منونه

کام ًال مخالفم

ایجاد انگیزه برای مشارکت کاربران
ازطریق ،جوایز نقدی و مادی،
قدردانی ،لوح سپاس

مخالفم

غنیسازی محتوای آرشیو مشارکتی
ازطریق جمعسپاری و جلب مشارکت
آرشیوهای خصوصی

نظری ندارم

غنیسازی محتوای آرشیو مشارکتی
ازطریق بیان خاطرات و داستانها و
تاریخ شفاهی توسط کاربران

موافقم

فراهمآوردن امکان شناسایی منابع
آرشیوی ازقبیل اسناد ،اشخاص،
عکسها ،اماکن تاریخی ،مناطق
جغرافیایی توسط کاربران

کام ًال موافقم

فراهمآوردن امکان تنظیم و توصیف
اسناد در سایت توسط کاربران

درصد

3/9

19/5

20/8

36/4

19/5

فراوانی

1

14

16

30

16

درصد

1/3

18/2

20/8

39/0

20/8

فراوانی

2

3

5

41

26

درصد

2/6

3/9

6/5

53/2

33/8

فراوانی

2

3

14

39

19

درصد

2/6

3/9

18/2

50/6

24/7

فراوانی

0

4

6

45

22

درصد

0

5/2

7/8

58/4

28/6

فراوانی

1

4

11

41

20

درصد

1/3

5/2

14/3

53/2

26/0

فراوانی

1

6

11

36

23

درصد

1/3

7/8

14/3

46/8

29/9

فراوانی

0

0

6

38

33

درصد

0

0

7/8

49/4

42/9

فراوانی

0

1

5

42

29

درصد

0

1/3

6/5

54/5

37/7

فراوانی

3

2

7

43

22

درصد

3/9

2/6

9/1

55/8

28/6
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میانگین

فراهمآوردن امکان اصالح و رونویسی
اسناد در سایت توسط کاربران

فراوانی

3

15

16

28

15

وضعیت

گویه

3/48

نسبتاً
مطلوب

3/60

نسبتاً
مطلوب

4/12

مطلوب

3/91

مطلوب

4/10

مطلوب

3/97

مطلوب

3/96

مطلوب

4/35

مطلوب

4/29

مطلوب

4/03

مطلوب

پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو
مشارکتی در کالنشهر تهران

مؤلفۀ مشارکت کاربران

میانگین

انحراف استاندارد

وضعیت

جدول 13

4/0160

0/49873

مطلوب

وضعیتومیانگینمؤلفۀمشارکت
کاربران

باتوجهبه طیف بازرگان و یافتههای جدول فوق میتوان ارزیابی کرد که میزان موافقت
آرشیویستها در بخش مؤلفۀ مشارکت کاربران با میانگین  4/0160در ارزیابی وضعیت
(نامطلوب ،نسبت ًا مطلوب ،مطلوب) در سطح مطلوب قرار دارد.

مؤلفۀپنجم:فرهنگآرشیوی

مؤلفۀ فرهنگ آرشیوی در پرسشنامۀ پژوهش حاضر یک گویه را بهخود اختصاص
دادهاست که در ادامه میانگین ،فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویی به پرسش این مؤلفه
آمدهاست.
توزیع فراوانی

کام ًال مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کام ًال موافقم

مؤلفۀ فرهنگ آرشیوی

درصد

1/3

2/6

10/4

53/2

32/5

میانگین

ترویج فرهنگ آرشیوی ازطریق ایجاد
منایشگاه دامئی آرشیو و بازدید رایگان
برای عموم مردم

فراوانی

1

2

8

41

25

وضعیت

گویه

4/13

نسبتاً
مطلوب

جدول 14
توزیع فراوانی گویۀ فرهنگ آرشیوی

میانگین

انحراف استاندارد

وضعیت

جدول 15

4/1299

0 /80050

مطلوب

وضعیتومیانگینمؤلفۀفرهنگ
آرشیوی

باتوجهبه طیف بازرگان و یافتههای جدول فوق میتوان ارزیابی کرد که میزان موافقت
آرشیویستها در بخش مؤلفۀ فرهنگ آرشیوی با میانگین  4/1299در ارزیابی وضعیت
(نامطلوب ،نسبت ًا مطلوب ،مطلوب) در سطح مطلوب قرار دارد.

مؤلفۀششم:فناوری

مؤلفۀ فناوری در پرسشنامۀ پژوهش حاضر  6گویه را بهخود اختصاص دادهاست که در
ادامه میانگین ،فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویی به پرسشهای این مؤلفه آمدهاست.
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جدول 17
وضعیت و میانگین مؤلفۀ فناوری

مؤلفۀ فناوری

توزیعفراوانی

توزیع فراوانی گویههای فناوری

کام ًالمخالفم

جدول 16

استفاده از فناوریهای تلفن همراه و
نرمافزارهای آرشیوی قابلنصب بر روی
گوشیهایتلفنهمراه

مخالفم

استفادهازفوکسونومی(طبقهبندی
مردمی یا عام) برای کشف محتوا در
مجموعههایآرشیو

نظری ندارم

استفاده از ویکیها برای جمعآوری و
سازماندهی اطالعات توسط کاربران و
همچنیناهدافتبلیغاتی

موافقم

استفاده از فناوریهای رسانههای
اجتامعی و خدمات شبکههای
اجتامعی مبتنیبر وب( 2فیسبوک،
توییرت،یوتیوب،لینکدین،تلگرام،
واتساپ و )...در آرشیو مشارکتی

کام ًالموافقم

استفادهازنرمافزارهایکاربرپسند
با قابلیت نصب بر روی متام
سیستمعاملها بدون نیاز به نصب
نرمافزاراضافی

درصد

2/6

3/9

13/0

41/6

39/0

فراوانی

1

3

8

32

33

درصد

1/3

3/9

10/4

41/6

42/9

فراوانی

0

6

12

31

28

درصد

0

7/8

15/6

40/3

36/4

فراوانی

1

8

11

37

20

درصد

1/3

10/4

14/3

48/1

26/0

فراوانی

1

4

21

36

15

درصد

1/3

5/2

27/3

46/8

19/5

فراوانی

2

3

9

38

25

درصد

2/6

3/9

11/7

49/4

32/5

میانگین

استفاده از فناوریهای جدید ازقبیل
هوش مصنوعی و اینرتنت اشیاء در
آرشیوهایمشارکتی

فراوانی

2

3

10

32

30
4/10

4/21

4/05

وضعیت

گویه

مطلوب

مطلوب

مطلوب

3/87

مطلوب

3/78

مطلوب

4/05

مطلوب

میانگین

انحراف استاندارد

وضعیت

4/0108

0/71243

مطلوب

باتوجهبه طیف بازرگان و یافتههای جدول فوق میتوان ارزیابی کرد که میزان موافقت
آرشیویستها در بخش مؤلفۀ فناوری با میانگین  4/0108در ارزیابی وضعیت (نامطلوب،
نسبت ًا مطلوب ،مطلوب) در سطح مطلوب قرار دارد.
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پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو
مشارکتی در کالنشهر تهران

مؤلفۀهفتم:دسرتسی

مؤلفۀ دسترسی در پرسشنامۀ پژوهش حاضر  2گویه را بهخود اختصاص دادهاست که
در ادامه میانگین ،فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویی به پرسشهای این مؤلفه آمدهاست.
توزیعفراوانی

کام ًالمخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کام ًالموافقم

رصد و ثبت متام فعالیتهای کاربران
در سامانۀ آرشیو

درصد

2/6

0

5/2

45/5

46/8

فراوانی

0

3

11

37

26

درصد

0

3/9

14/3

48/1

33/8

میانگین

تعیین سطوح دسرتسپذیری و امنیتی
برای کنرتل جریان اطالعات

فراوانی

2

0

4

35

36
4/34

4/12

وضعیت

گویه

مطلوب

مطلوب

میانگین

انحراف استاندارد

وضعیت

4/2273

0/67153

مطلوب

مؤلفۀ
دسرتسی .19وضعیت و میانگین مؤلفۀ دسترسی
جدول

جدول 18
توزیع فراوانی گویههای دسرتسی

جدول 19
وضعیت و میانگین مؤلفۀ دسرتسی

باتوجهبه طیف بازرگان و یافتههای جدول فوق میتوان ارزیابی کرد که میزان موافقت
آرشیویستها در بخش مؤلفۀ دسترسی با میانگین  4/2273در ارزیابی وضعیت (نامطلوب،
نسبت ًا مطلوب ،مطلوب) در سطح مطلوب قرار دارد.

مؤلفۀهشتم:آرشیویستها

مؤلفۀ آرشیویستها در پرسشنامۀ پژوهش حاضر  3گویه را بهخود اختصاص دادهاست که
در ادامه میانگین ،فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویی به پرسشهای این مؤلفه آمدهاست.
توزیع فراوانی

کام ًال مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کام ًال موافقم

درصد

0

2/6

5/2

35/1

57/1

میانگین

برگزاری کارگاههای آموزشی با
موضوع آرشیو مشارکتی برای
آرشیویستها

فراوانی

0

2

4

27

44

وضعیت

گویه

4/41

مطلوب

جدول 20
توزیعفراوانیگویههایآرشیویستها
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توزیع فراوانی

کام ًال مخالفم

مخالفم

وضعیتومیانگینمؤلفۀ
آرشیویستها

نظری ندارم

جدول 21

مؤلفۀ آرشیویستها

موافقم

توزیعفراوانیگویههایآرشیویستها

کام ًال موافقم

ادامۀ جدول 20

استفاده از آرشیویستهای
آنالین در سایت برای راهنامیی
کاربران

درصد

0

2/6

1/3

36/4

59/7

فراوانی

2

3

7

39

26

درصد

2/6

3/9

9/1

50/6

33/8

میانگین

استفاده از نیروی متخصص
آرشیو در مدیریت آرشیو
مشارکتی

فراوانی

0

1

2

28

46

وضعیت

گویه

4/53

مطلوب

4/09

مطلوب

میانگین

انحراف استاندارد

وضعیت

4/3636

0/59280

مطلوب

باتوجهبه طیف بازرگان و یافتههای جدول فوق میتوان ارزیابی کرد که میزان موافقت
آرشیویستها در بخش مؤلفۀ آرشیویستها با میانگین  4/3636در ارزیابی وضعیت
(نامطلوب ،نسبت ًا مطلوب ،مطلوب) در سطح مطلوب قرار دارد.

جدول 22

وضعیتومیانگینمؤلفههایالگوی
ایجادآرشیومشارکتی

مؤلفههای الگوی ایجاد
آرشیو مشارکتی

میانگین

انحراف استاندارد

وضعیت

4/1924

0/67304

مطلوب

باتوجهبه طیف بازرگان و یافتههای جدول فوق میتوان ارزیابی کرد که میزان موافقت
آرشیویستها با مؤلفههای الگوی ایجاد آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران در
هشت بخش با میانگین  4/1924در ارزیابی وضعیت (نامطلوب ،نسبت ًا مطلوب ،مطلوب)
در سطح مطلوب قرار دارد.
براساس یافتههای فوق ،پرسش زیر طرح و آزمون شد:
کدام اقدامات اهمیت بیشتری برای آرشیویستها دارد؟
با استفاده از آزمون فریدمن ،پرسش مطرحشده ارزیابی شد.
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مشارکتی در کالنشهر تهران
آمارتوصیفی
مؤلفه

فراوانی

میانگین

انحرافمعیار

حداقل

حداکرث

مدیریتآرشیوهای
مشارکتی

77

4/3506

0/51427

2/89

5/000

حفاظت و نگهداری

77

4/3896

0/81363

1/00

5/000

مسائلحقوقی

77

4/0519

0/78045

1/00

5/000

مشارکتکاربران

77

4/0160

0/49873

2/62

5/000

فرهنگآرشیوی

77

4/1299

0/80050

1/00

5/000

فناوری

77

4/0108

0/71243

1/83

5/000

دسرتسی

77

4/2273

0/67153

2/00

5/000

جدول 23

آرشیویستها

77

4/3636

0/59280

1/67

5/000

بُعدمیانگینوانحرافاستانداردمتغیرها

در جدول فوق بعد میانگین و انحراف استاندارد مؤلفهها آمدهاست .دامنۀ میانگین از
صفر الی پنج است .مقایسۀ میانگین نشان میدهد که باالترین میانگین  4/3896متعلق به
حفاظت و نگهداری و پایینترین میانگین  4/0108متعلق به فناوری است.
آزمونفریدمن
منونۀ آماری
( )Chi-Squareخی-دو مجذور
( )dfدرجۀ آزادی
( )Sigسطح معنیداری

77
371/75
7
0/000

جدول 24
نتایج آزمون فریدمن برای هشت مؤلفه

همانگونه که در جدول  24مالحظه میشود ،سطح معنیداری در آزمون فریدمن
معادل صفر است و این مقدار از  0/001کمتر است؛ بههمیندلیل آزمون فریدمن نشان داد
که اهمیت و رتبۀ ویژگیهای مطرحشده دربارۀ ایجاد آرشیو مشارکتی با یکدیگر متفاوت
مجذور خیدو) (کریمی.)1394 ،
است
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بحثونتیجهگیری

یافتهها نشان داد که آرشیو مشارکتی پدیدهای جدید و نسل بعدی روشهای آرشیو است
که در آن فعالیتهایی برای اشتراک دانش و همکاری و تعامل با آرشیوها شکل میگیرد و
باعث غنیسازی و توسعۀ آرشیوها میشود .یکی از نقاط قوت آرشیوهای مشارکتی این
است که تجارب گوناگون و اسناد تاریخی از جنبههای مختلف بهاشتراک گذاشته و نشان
داده میشود .طبق یافتههای مصاحبه ،در دنیای امروز برای دسترسی به اطالعات ،درحال
انتقال بهسمت دیجیتالیشدن و مشارکت در همۀ امور هستیم و متخصصان و استادان حوزۀ
آرشیو در درجۀ اول ،دسترسی آزاد و آنالینِ عموم مردم به آرشیو و ترویج فرهنگ آرشیوی
و افزایش سطح آگاهی مردم از آرشیو را برای این کار الزم و ضروری میدانند .استفاده
از فناوریهای وب  2بهویژه شبکهها و رسانههای اجتماعی در انواع مشارکت کاربران
و فعالیتهایی مانند شناسایی اسناد ،برچسبزدن ،اصالح و رونویسی ،زمینهسازی ،و
تکمیل مجموعه مفید است .باتوجهبه اشارۀ برخی از استادان و صاحبنظران در مصاحبهها
استفاده از فناوریهای جدید مانند اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی و نرمافزارهای جدید
و کاربرپسند در آرشیو تأثیرگذار و سودبخش است .همچنین بهرهگیری از فناوریهای
وب  2برای همکاری و تعامل بین مراکز آرشیوی ،ایجاد فهرستی مشترک ،ایجاد مخزن
دیجیتال ،و حفاظت و نگهداری ،از نکات مهم و با اهمیتی بود که روی آن تأکید شدهاست.
در بحث مدیریت هم شفافیت در انجام امور برای اعتمادسازی و تعیین دقیق مسائل
حقوقی و آموزش آرشیویستها و آموزش کاربران برای مشارکت در آرشیو ازجمله موارد
مهم برای ایجاد آرشیو مشارکتی و موردتوجه متخصصان است.
در بخش دوم پساز تأیید دادههای طراحی الگو برای ایجاد آرشیو مشارکتی در مراکز
ِ
سطح آنْ معنیدار نشان داده شد .بهاینترتیب،
کرویت بارتلت
آرشیوی شهر تهران با آزمون
ِ
میتوان نتیجه گرفت که میزان موافقت آرشیویستها با طراحی الگو برای ایجاد آرشیو
مشارکتی در هشت بخش با میانگین  4/1924در سطح مطلوب قرار دارد و نشاندهندۀ
این است که سطح رضایت آرشیویستها از پیشنهاد الگویی برای ایجاد آرشیو مشارکتی
مطلوب است.
درپایانْ وضعیت رتبهبندی متغیرهای آرشیو مشارکتی با استفاده از آزمون فریدمن نشان
داد که باالترین میانگین  5/65به حفاظت و نگهداری اختصاص دارد و این بدین معناست
که مهمترین مؤلفه ازنظر آرشیویستها مؤلفۀ حفاظت و نگهداری است .بعداز مؤلفۀ فوق،
مهمترین مؤلفههای آرشیو مشارکتی بهترتیب عبارتاند از :آرشیویستها؛ مدیریت آرشیو
مشارکتی؛ دسترسی؛ فرهنگ آرشیوی؛ مسائل حقوقی؛ فناوری؛ مشارکت کاربران.
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پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو
مشارکتی در کالنشهر تهران

در ادامه الگوی زیر برای ایجاد آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران پیشنهاد
میشود:
مؤلفههایاصلی

اقدامات الزم

مدیریتآرشیوهای
مشارکتی

تأمین زیرساختهای فنی و تجهیزات موردنیاز برای شکلگیری آرشیو مشارکتی؛
جذب پشتیبان و حامیت مادی افراد خیّر برای پیشربد مقاصد آرشیو مشارکتی؛
ایجادساختارطبقهبندیمحتوایاسنادالکرتونیکی؛
تعیین قوانین نگهداری و تعیین تکلیف اسناد؛
تدوین خطمشی و تعیین هدف و دامنۀ فعالیتهای آرشیو مشارکتی و داشنت چشمانداز
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت؛
مدیریت مشارکتی ازطریق داشنت مناینده ازسوی آرشیوهای مشارکتکننده در گروه مدیریتی؛
ایجاد سامانۀ مشرتک بین مراکز آرشیوی ازطریق شبکه برای تعامل و تبادل اطالعات؛
استانداردسازی فعالیتها و خدمات آرشیو مشارکتی و تعیین چهارچوب و قواعد حاکم در این
زمینه؛
استفاده از تجربۀ سازمانهای پیرش ِو دیگر کشورها درزمینۀ آرشیو مشارکتی.

حفاظت و نگهداری

ایجاد مخزن دیجیتال و تدوین استانداردهای حفاظت و نگهداری برای نگهداری از اسناد
بارگذار یشدۀکاربران.

مسائلحقوقی

تعیین سیاستهای حقوقی برای کاربران ،برای صیانت از حقوق مالکیت مادی و معنوی دیگران؛
حق تعلیق ،حذف یا ویرایش توسط مدیر آرشیو مشارکتی درصورت محتوای محرمانه یا ناپسند؛

مشارکتکاربران

ایجاد انجمن آرشیو مشارکتی برای جلب حامیت حامیان آرشیو؛
تبلیغات و اطالعرسانی ازطریق رسانههای گروهی ،سایتها و شبکههای اجتامعی؛
برجستهسازی رویدادها و تحت وب قراردادن اسناد و فراخوان برای مشارکت کاربران؛
فراهمآوردن امکان اصالح و رونویسی اسناد در سایت توسط کاربران؛
فراهمآوردن امکان تنظیم و توصیف اسناد در سایت توسط کاربران؛
فراهـمآوردن امــکان شناســایی منابــع آرشــیوی ازقبیل اســناد ،اشــخاص ،عکسهــا ،اماکــن تاریخی،
مناطــق جغرافیایی توســط کاربران؛
غنیســازی محت ـوای آرشــیو مشــارکتی ازطریــق بیــان خاط ـرات و داســتانها و تاریــخ شــفاهی
توســط کاربـران؛
غنیســازی محتــوای آرشــیو مشــارکتی ازطریــق جمعســپاری و جلــب مشــارکت آرشــیوهای
خصوصــی؛
ایجاد انگیزه برای مشارکت کاربران ازطریق ،جوایز نقدی و مادی ،قدردانی ،لوح سپاس؛
برگزاری مراسم بزرگداشت و تشویق کاربران فعال و منونه؛
ایجاد اعتامد ازطریق شفافسازی و برطرفکردن ابهامات کاربران دربارۀ آرشیو مشارکتی؛
بهرسمیتشناخنت و اطمیناندادن به کاربران دربارۀ ارزشمندی مشارکت آنها در آرشیو؛
آموزش ورود اطالعات اسناد در سایت برای مشارکت کاربران؛

فرهنگآرشیوی

ترویج فرهنگ آرشیوی ازطریق ایجاد منایشگاه دامئی آرشیو و بازدید رایگان برای عموم مردم.

جدول 25
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ادامۀ جدول 25

الگوی پیشنهادی برای ایجاد آرشیو
مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران

مؤلفههایاصلی

اقدامات الزم

فناوری

استفاده از فناوریهای جدید ازقبیل هوش مصنوعی و اینرتنت اشیاء در آرشیوهای مشارکتی؛
اســتفاده از نرمافزارهــای کاربرپســند بــا قابلیــت نصــب بــر روی متــام سیســتمعاملها بــدون نیــاز
بــه نصــب نرمافـزار اضافــی؛
اســتفاده از فناوریهــای رســانههای اجتامعــی و خدمــات شــبکههای اجتامعــی مبتنیبــر وب 2
(فیسبــوک ،توییــر ،یوتیــوب ،لینکدین ،تلگـرام ،واتـساپ و )...در آرشــیو مشــارکتی؛
اســتفاده از ویکیهــا ب ـرای جم ـعآوری و ســازماندهی اطالعــات توســط کارب ـران و همچنیــن
اهــداف تبلیغاتی؛
اســتفاده از فوکســونومی (طبقهبنــدی مردمــی یــا عــام) بـرای کشــف محتـوا در مجموعههــای
آرشــیو؛
اســتفاده از فناوریهــای تلفــن همـراه و نرمافزارهــای آرشــیوی قابلنصــب بــر روی گوشـیهای
تلفن هم ـراه.

دسرتسی

تعیین سطوح دسرتسپذیری و امنیتی برای کنرتل جریان اطالعات؛
رصد و ثبت متام فعالیتهای کاربران در سامانۀ آرشیو؛

آرشیویستها

برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوع آرشیو مشارکتی برای آرشیویستها؛
استفاده از نیروی متخصص آرشیو در مدیریت آرشیو مشارکتی؛
استفاده از آرشیویستهای آنالین در سایت برای راهنامیی کاربران.

برای درک بهتر الگوی پیشنهادیای که در باال شرح داده شد ،مدل مفهومی الگوی
ایجاد آرشیو مشارکتی و ارتباط بین مؤلفههای آن در شکل  1نشان داده شدهاست .بین سه
ضلع اصلی یعنی مدیریت ،مشارکت کاربران و فناوری و پنج مؤلفۀ حفاظت و نگهداری،
مسائل حقوقی ،دسترسی ،فرهنگ آرشیوی و آرشیویستها که در بین آنها وجود دارد
ارتباط متقابل و دوطرفه وجود دارد که بهشرح زیر است:
مدیریت و مشارکت کاربران :مدیریت برای مشارکت کاربران باید دسترسی آنها را
به آرشیو فراهم کند و تمامی مسائل حقوقی و سیاستهای الزم را برای مشارکتکنندگان
تعین کند و مدنظر قرار دهد.
مدیریت و فناوری :مدیریت برای حفاظت و نگهداری طوالنیمدت اسناد ملزم به
استفاده از فناوریهای جدید است.
مشارکت کاربران و فناوری :کاربران با استفاده از فناوریهای وب  2و شبکههای
اجتماعی و با کمک آرشیویستهای برخط میتوانند با آرشیوها تعامل داشته باشند و اسناد
خود را بارگذاری کنند .آرشیوهای مشارکتی همچنین برای ترویج فرهنگ آرشیوی به
فناوریها و رسانههای جدید نیاز دارند.
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پیشنهادها

در راستای تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش و عرضۀ نتایج حاصلاز آن در این فصل ،آرشیو
ملی ایران بهعنوان یک سازمان آرشیوی مادر در کشور بهدلیل امکانات و زیرساختهای
فنی مناسبتر از سایر مراکز آرشیوی میتواند در اجرای این طرح بهترین عملکرد را داشته
باشد.
 .1پیشنهادهای کاربردی زیر ،باتوجهبه اینکه از بطن تجزیهوتحلیل یافتهها درآمدهاست،
در این راستا مفید خواهد بود:
 .2آرشیو ملی برای ایجاد آرشیو مشارکتی پیشقدم شود و برای برنامهریزی مکتوب و
تهیۀ خطمشی مدون اقدام کند.
 .3برای همکاری بین مراکز آرشیوی در پیشبرد اهداف آرشیو مشارکتی و ایجاد
همافزایی ،سکوی (پلتفرم) مشترک ایجاد شود.
 .4آرشیو ملی ،انجمن آرشیوهای مشارکتی را تشکیل دهد و جلسات منظم آن را
برگزار کند و خروجی این جلسات را بهصورت مکتوب و دقیق تهیه کند.
 .5برای امکانسنجی ایجاد آرشیو مشارکتی در آرشیو ملی حتم ًا اقدامات جدی انجام
شود.
 .6باتوجهبه نا آشنا بودن آرشیو مشارکتی در بین آرشیویستها و کاربران ،آرشیو ملی
کارگاههای آموزشی و سمینارهای آموزشی در این زمینه برگزار کند.
 .7مراکز آرشیوی برای بهبود وبسایتهای خود برای استفاده از فناوریهای مختلف
وب  2برای اجرای آرشیو مشارکتی اقدامات جدی انجام دهند.
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Abstract:
Purpose: To investigate the factors affecting the selection and retrieval of images in
news networks for faster and more accurate retrieval of images in the News Archive of
the Islamic Republic of Iran Broadcasting.
Methodology & Design Research: The research method is documentary and library
research and data is collected and analyzed from archival and library sources.
Conclusion and Findings: In order to prevent pollution and information loss in retrieving news images, it is necessary that every video archive has a written policy. The
image selection working group should be formed and images should be selected based
on the criteria set in the policy. Important criteria for selecting news images are: user
needs, content value, fundamental programming value, re-programming value, and
historical value. As the updating and quick response is so important for news archives,
periodic evaluation (at least once every two years) is needed and weeding, replacement,
and updating should be carried out on a regular basis. Also, ongoing assessment of the
needs and the views of the user group Is a must.
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فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:

هدف :تعیین مؤلفههای مؤثر بر انتخاب و بازیابی تصاویر در شبکههای خبری بهمنظور بازیابی
سریعتر و دقیقتر تصاویر در آرشیوهای تصویری خبر در سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران.
روش  /رویکرد پژوهش :روش پژوهش اسنادی و کتابخانهای است و دادهها از منابع آرشیوی و
کتابخانهای گردآوری و تحلیل شدهاند.

یافت هها و نتیجهگیری :برای پیشگیری از آلودگی و از دست رفتن تصویرهای خبری ،آرشیو تصویری
حتما باید خطمشی مدون داشته باشد و کارگروه گزینش تصاویر بر اساس همین خطمشی تشکیل
شود و بر اساس معیارهای آن عمل کند .معیارهای مهم عبارتند از نیاز کاربران ،ارزش محتوا ،ارزش
برنامهسازی بنیادی ،ارزش برنامهسازی مجدد ،و ارزش تاریخی .چون موضوع روزآمدی و پاسخگویی
سریع آرشیوهای خبری بسیار اهمیت دارد ،الزم است حداقل هر دو سال یکبار تصاویر گردآمده ارزیابی
و در صورت نیاز وجین ،جایگزین و روزآمد شود .نیاز سنجی و نظرسنجی مستمر ازکاربران سامانه نیز
بسیار اهمیت دارد.
ڪلیدواژهها:
مجموعهسازی؛ انتخاب تصاویر؛ شبکههای خربی؛ آرشیوهای تصویری خرب؛ بازیابی بهینۀ اطالعات؛
سازمان صداوسیامی جمهوری اسالمی ایران.
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امروزه پیشرفت سریع فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی سبب استفادۀ روزافزون از منابع
دیداری شدهاست و زندگی در عصر فرادیداری سبب شدهاست تا ابزارها و تجهیزات
جدید حجم زیادی از اطالعات و تصاویر را منتقل کنند (میلز .)2011 ،1به همین علت
آرشیوهای تصویری 2خبر اهمیت بیشتری مییابند؛ بنابراین شیوهها و فنونی مناسب نیاز
است تا تصاویر ذخیرهشده در آرشیوها در کمترین زمان ممکن بازیابی شوند.
انواعی متنوع از تصاویر در شبکههای خبری تولید و ذخیره میشود و همواره این
سؤال را به ذهن متبادر میکند که چگونه میتوان تصاویر موردنیاز را دراسرعوقت بهصورت
مطلوب بازیابی کرد .گسترش حجم تصاویر ،نیاز به راههای دستیابی مطلوبتر و کارآمدتر
به آنها را نیز افزایش دادهاست (کوالسکی و میبوری.)2002 ،3
باتوجهبه پیشرفت دانش بشری و بهوجودآمدن نسل جدیدی از رسانهها ،رقابت
بین شبکهها و اهمیت سرعت ،دقت و صحت بهعنوان شعار اصلی شبکههای خبری،
و ضرورت اقناع مخاطب ،بازنگری روشهای مدیریت منابع اطالعاتی و آرشیوی در
شبکههای خبری ضرورتی انکارناپذیر است.
در جهان امروز اهمیت و جایگاه رسانهها ،بهویژه شبکههای خبری ،بر هیچکس
پوشیده نیست .رسانهها چنان در تاروپود زندگی افراد رخنه کردهاند که زندگی بشر امروزی
کام ً
ال به آنها وابسته است .بسیاری از مردم با استفاده از رسانهها با دنیای پیرامون خود
ارتباط برقرار میکنند و به زندگی خود معنا میدهند.
در سالهای اخیر بهعلت توسعۀ شبکههای خبری گوناگون و رقابت بین آنها و
4
توسعۀ فناوریهای دیجیتال ،انتشار تصاویر خبری رشدی بیسابقه یافتهاست .وایلم فلوسر
( )2000این ایده را مطرح کردهاست که رسانههای نوین سبب انقالب تصویری شدهاند
و روند فزایندۀ تصاویر دیجیتال به تغییر رویکردهای رسانهای تبدیل شدهاست .باتوجهبه
گوناگونی روزآمد تصاویر دریافتی از شبکههای مختلف خبری ،انتخاب و ذخیرۀ مطلوب
تصاویر ضروری است تا بتوان در کمترین زمان ممکن تصاویر ذخیرهشده را برای بازتولید
دیگر برنامهها و پوشش خبری بازیابی کرد.
امروزه بهعلت افزایش قدرت پردازش رایانهها و دسترسی نامحدود به وسایل
ذخیرهسازی این امکان فراهم شدهاست که حجم زیادی از تصاویر براساس مفاهیم و
واژگان نمایهسازی در پایگاههای اطالعاتی ذخیره شوند و چون کاربران برای جستوجوی
مفاهیم از واژگان خود استفاده میکنند ،افراد متصدی ذخیرۀ تصاویر خبری نیز بهتر است تا
برای بازیابی بهتر این تصاویر ،زبانی مشترک با کاربران داشته باشند.
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تعیین مؤلفههای مؤثر بر
انتخاب تصاویر در ...

ِ
تصویری خبر موضوعی چالشبرانگیز
بازیابی تعداد زیادی تصویر از آرشیوهای
است .اگر کاربر بداند که درپی چه نوعی از اطالعات تصویری است -مث ً
ال عنوان یا
پدیدآوری خاص -ممکن است موضوع موردنیاز خود را بیابد؛ ولی مشکل اینجاست که
همۀ تصاویر خبری داخلی و برخی تصاویر خبری خارجی ،عنوان یا شناسنامۀ مشخصی
ندارند .در رسانههایی که برای مدخلهای تصویری شناسنامه تهیه شدهاست (همانند شکل
 ،)1بازیابی اطالعات خبری سریعتر و دقیقتر انجام میشود .همانطورکه مشاهده میشود
برای دسترسی آسانتر به تصویر مدخل شکل  1دستکم  8نمایه تعریف شدهاست.

شکل 1

نداشتن عنوان یا شناسنامۀ مشخص ،انتخاب ،نمایهسازی و درپی آن ذخیره و بازیابی
تصاویر را در آرشیوهای تصویری خبر مشکل کردهاست .کاربر ممکن است درپی تصاویر
مربوط به موضوع ،دورۀ زمانی ،سبک یا مفهومی خاصی باشد ولی نتواند تصاویر مدنظر خود
را با این ویژگیها بیابد؛ چون پیوندی مناسبی بین تصاویر ذخیرهشده و متون پشتیبانیکنندۀ
شناسایی تصویر برقرار نشدهاست (رابرتس.)2001 ،1
باتوجهبه چالشهای ذکرشده ،مهمترین موضوع این پژوهش شناسایی و تحلیل
مؤلفههایی است که بر انتخاب و درپی آن بازیابی تصاویر در شبکههای خبری نقشی
مهم دارند .بهنظر میرسد که با شناسایی این مؤلفهها و انتخاب درست تصاویر در مرحلۀ
ذخیرهسازی میتوان برنامهریزی مناسبی برای بهینهسازی نظامهای بازیابی تصاویر در
شبکههای خبری -که عامل سرعت در آنها خیلی مهم است -بهوجود آورد.

شناسنامۀ مدخلی تصویری از خربگزاری
آسوشیتدپرس

1. Roberts
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باوجود اهمیت انتخاب تصاویر در شبکههای خبری ،تحقیقات محدودی دراینباره انجام
شدهاست .پژوهش اصنافی ( )1390با عنوان «بررسی قابلیتهای یونی مارک و مارک ایران
برای مدیریت منابع آرشیوی بهمنظور ارائۀ الگویی برای یک نرمافزار آرشیوی بهینه »...نشان
داد که یونیمارک و مارک ایران پشتیبانی از مواد آرشیوی و پیروی از قوانین سلسلهمراتبی
حوزۀ آرشیو را در دستور کار خود قرار ندادهاند و بیشتر توجه خود را به مواد کتابخانهای
معطوف داشتهاند .قدیمی ( )1390با «بررسی وضعیت نمایهسازی و چکیدهنویسی منابع
دیداری-شنیداری و کارایی آن از دیدگاه کاربران» به این نتیجه رسید که آشنایی بیشاز
نیمی از نمایهسازان و چکیدهنویسان با اصول نمایهسازی در حد مطلوب و بیشتر از اصول
چکیدهنویسی است .پژوهش احمدی زاویه ،رضایی شریفآبادی و زارعی ( )1392نشان
داد که از دید کاربران میزان کارایی فیلدهای موضوعی در حد متوسط است و تالشهایی
باید در این زمینه انجام شود تا این فیلدها یکپارچه و روزآمد شوند و ارتقا یابند .پژوهش
زارعی و خداداد شهری ( )1393نشان داد که عواملی مثل کمبود اعتبارات مالی و نیروی
انسانی متخصص و کارآمد ،تدویننشدن راهبردهای مشخص ،حجم بسیار زیاد منابع ،و
نبود زیرساختهای تجهیزاتی و فناورانه سبب شدهاست تا موانعی در مسیر رقمیسازی
آرشیوها ایجاد شود .وفایی ( )1393در پژوهش خود به این نتیجه رسید که میزان آشنایی
آرشیویستها با قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای ).پایینتر از حد متوسط است.
پژوهش بهارلو ( )1395بهرهگیری از استانداردهای نوین را گامی مهم برای ایجاد دسترسی
جهانی به آرشیو دانست .پژوهش عصاره ،توکلیزاده ،بیگدلی و قضاوی ( )1397نشان داد که
1
بین فیلدهای کلیدواژۀ عنوان و کلیدواژۀ نویسندگان شباهت زیادی وجود دارد .کیم و جین
( )2004در پژوهشی با «بررسی استخراج اطالعات متنی از تصاویر» به این نتیجه رسیدهاند
که تغییرات متن بهدلیل تفاوت در اندازه ،سبک ،جهتگیری و تراز ،و همچنین وضوح
رنگها و تضاد درون تصویر و پسزمینههای پیچیده ،مشکل بسیار زیادی را برای انتخاب
و استخراج خودکار متن ایجاد میکند .وادیول ،سورال و ماجومدر )2009( 2در پژوهشی با
عنوان «بازیابی تصویر از وب با استفاده از ویژگیها» به این نتیجه رسیدهاند که نتایج بازیابی
تصاویر با استفاده از پیشنهاد نویسندگان دقت بیشتری دارد و روش الحاقی پیشنهادی آنها
در مقایسه با فنون بازیابی مفهوممحور و محتوامحور نتایج بهتری دارد .دنگ 3و دیگران
( )2011در پژوهشی با عنوان «نمایهسازی معنایی سلسلهمراتبی برای بازیابی تصاویر در
مجموعههای بزرگ» به این نتیجه رسیدهاند که استفاده از روابط سلسلهمراتبی دقت بازیابی
تصاویر را بهصورت چشمگیری افزایش میدهد .پژوهش بوت و مشرام )2014( 4با عنوان
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بررسی اجمالی روشهای مبتنیبر متن برای انتخاب ،نمایهسازی و بازیابی تصاویر نشان
داد که طراحی یک نظام استخراج متن هنوز با مشکالتی روبهروست و استخراج متن از
تصاویر پیچیده است .پژوهش پنگ ،جو ،وانگ ،فنگ )2016( 1نشان داد که برای افزایش
کیفیت بازیابی تصاویر ،الگویی ترکیبی برای استفاده از دادههای متنی و تصویری الزم است
و تجربیات نشان دادهاست که الگوی ترکیبی ،کیفیت بازیابی تصاویر را بهطور چشمگیری
افزایش میدهد .فرانگانیلو )2018( 2در پژوهشی تصاویر خبری را دارای ارزش پایدار دانسته
و بر حفظ آنها تأکید کردهاست .نتایج این پژوهش نشان داده که حدود  70درصد از تصاویر
ذخیرهشدۀ راکد هرگز دوباره دیده نشدهاند؛ بنابراین انتخاب درست تصاویر میتواند در
استفادۀ مجدد از آنها تأثیرگذار باشد .پژوهش رینگل و وودال )2019( 3نیز نشان داد که
بیشتر رسانههای خبری هیچ استراتژیای برای انتخاب ،حفظ و اشاعۀ تصاویر ندارند و هیچ
آرشیوی بهدرستی نتوانستهاست رکوردی جامع ازآنچه را که تولید میکند ،ذخیره کند .نتایج
پژوهش ادواردز )2019( 4نشان داد که برای شناسایی و اولویتبندی انتخاب و ذخیرۀ تصاویر
در آرشیوها ایجاد استراتژی ضروری است.
گزینش تصاویر و شیوۀ دستیابی به آنها بخشی مهم از استراتژی و برنامۀ گردش کار
آرشیوها در شبکههای خبری است؛ بنابراین ذخیرۀ دائمی تصاویر در آرشیوها در درجۀ
نخست به سازمان مادر و الزامات قانونی آن بستگی دارد .روزانه انواع بسیار زیادی از تصاویر
در آرشیوهای خبری دریافت میشوند که تکراریاند؛ بنابراین آرشیوها باید سازوکاری در
اختیار داشته باشند تا بتوانند بهصورت خودکار تصاویر تکراری را حذف کنند .بخشهای
دریافت ،ادغام و ذخیره ،فرایندهای جزئیات مربوط به مکان و ذخیرۀ دادههای آرشیوشده را
نشان میدهند و میزان دستیابی و سطح خدمات را برای تصاویر مشخص میکنند تا اطمینان
حاصل شود که درصورتنیاز به تصاویر در زمانبندی مشخص میتوان به آنها دست
یافت .مدیریت دادهها نیز به فرایند انتخاب ،دسترسی به منابع آرشیوی و مراحل ذخیرهسازی
تصاویر و سازوکارهای امنیتی برای اطمینان از حفاظت از منابع آرشیوی اختصاص دارد.

روش پژوهش

روش پژوهش اسنادی و کتابخانهای است و دادهها از منابع آرشیوی و کتابخانهای
گردآوری و تحلیل شدهاند.

انتخاب تصاویر نخستین گام در آرشیوهای تصویری خرب

ساالنه میلیونها تصاویر دیجیتال ثبت و نشر میشود؛ این حجم از تصاویر سرسامآور

1. Peng, Zhou, Wang & Fang
2. Franganillo
3. Ringel & Woodall
4. Edwards
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است .بااینحال ،بهدلیل فناوری ارزانقیمت ذخیرۀ تصاویر ،موضوع اصلی در دنیای
دیجیتال امروز ،ذخیرۀ تصاویر نیست؛ بلکه مدیریت ،انتخاب درست ،بازیابی و دسترسی
به این اطالعات است .بنابراین باتوجهبه هزینۀ زیاد دریافت و گردآوری تصاویر خبری،
انتخاب نامناسب آنها موجب بههدررفتن سرمایههای مادی و انسانی میشود؛ بدینمنظور
نظاممندکردن این روند برای اشاعۀ سریع ،دقیق و جامع امری ضروری است تا بتوان ازنظر
زمانی ،نیروی انسانی ،هزینه و ...صرفهجویی کرد و خروجی مناسبی را برای مخاطب
عرضه کرد .انتخاب تصویر از مهمترین وظایف آرشیوهای تصویری خبر محسوب
میشود .درواقع کیفیت بسیاری از خدمات آرشیوهای تصویری خبر به انتخاب درست
و صحیح تصاویر بستگی دارد .از عمدهترین دالیل حساسیت و اهمیت موضوع انتخاب
تصاویر در فرایند مجموعهسازی آرشیوها به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
 .1با انتخاب درست تصاویر ،عرضۀ خدمات مناسب به استفادهکنندگان تضمین
میشود.
 .2در زمینههای گوناگون ،تصاویر گوناگونی دریافت میشود که امکان ذخیرۀ همۀ
آنها در آرشیوها وجود ندارد.
 .3بودجۀ آرشیوها بهقدری محدود است که نهتنها توان آرشیوکردن تمامی تصاویر
دریافتی وجود ندارد ،بلکه سازماندهی و حفاظت و نگهداری از تصاویر نیز مشکلآفرین
است.
 .4برای انتخاب و تدوین تصاویر در آرشیو شبکههای خبری به تجهیزاتی ازجمله
دستگاه کامل تدوین و مونتاژ تصاویر نیاز است که هزینهبر است.
باتوجهبه دالیل ذکرشده ،آرشیوهای تصویری خبر ناچارند تا ازمیان انبوه تصاویر
دریافتشده ،مناسبترین آنها را مطابق با معیارهای مدنظر ازجمله نیاز کاربران ،ارزش
برنامهسازی مجدد یا ارزش تاریخی تصاویر انتخاب کنند تا بتوانند از امکانات محدود
به بهترین نحو ممکن استفاده کنند .از یک سو آرشیویستها بهدنبال آناند تا دریابند که
چگونه با انتخاب بهترین قسمت تصاویر میتوانند گامهای مثبتی را در این زمینه بردارند و
ازسوی دیگر ،شبکههای خبری با داشتن کاربران و مخاطبان خاص خود برآناند تا دریابند
که چگونه میتوانند با انتخاب و استفاده از بهترین تصاویر ،به بیشترین کارایی در سازمان
دست یابند؛ نکتهای که در علم اقتصاد از آن بهعنوان «هزینه-کارایی» یاد میشود (تفاضل
بین هزینه و میزان دسترسی به اهداف) .باوجوداین چه هدف «هزینه-منفعت» باشد و چه
«هزینه-کارایی» باشد ،در آرشیوهای تصویری خبر انتخاب تصاویر مناسب از عمدهترین
روشهای چارهاندیشی برای دسترسی به اهداف سازمانی است.
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اطالعات گزینش موادی که باید ذخیره شوند مهمترین کارکرد
در هر نظام بازیابی
ْ
آن نظام است .هدف نظام هرچه که باشد ،اگر محتوای موضوعی الزم را برای برآوردن
نیازهای مراجعان مدنظر نداشته باشد ،بهحداکثررساندن عملیات دیگر کارکردها ،بههیچوجه
نمیتواند عملکرد نظام را بهبود بخشد.
بنابراین اهمیت انتخاب درست تصاویر در شبکههای خبری را بهسختی میتوان نادیده
گرفت .با مشخصشدن اهمیت روزافزون ماهیت تصاویر ،توجه به خطمشی انتخاب تصاویر
نیز به همین میزان اهمیت دارد .خطمشی انتخاب تصاویر عبارت است از هر قانون ،قاعده،
مقررات یا عملیاتی (مکتوب یا غیرمکتوب) که خلق ،فراهمآوری ،سازماندهی ،اشاعه یا
ارزیابی تصاویر را تحتتأثیر قرار دهد (برگر .)1993 ،1شکل  2تصاویر یک صفحه از 4
صفحه تصاویر دریافتی دربارۀ نفتکش توقیفشدۀ انگلیسی در تنگۀ هرمز در یک روز
است .از این دستکم هشتاد تصویر دریافتی ،مهمترین آنها باید انتخاب و ذخیرهسازی شود.
1. Burger

شکل 2

یک صفحه از  4صفحه تصویر دریافتی
دربارۀنفتکشتوقیفشدۀانگلیسی
در تنگۀ هرمز ()1398 /04 /29
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چارچوبعلمیگزینشتصاویر

1. Policy Statement
2. Shot List

152

گزینش ،فرایند فکری شناسایی مواد مناسب و مفید ازمیان انبوه مواد موجود است و بر
معیارهای مدون و یا ضمنی مبتنی است و معموالً آن را کارکنان حرفهای انجام میدهند.
اجزاء تشکیلدهندۀ گزینش تصاویر بهطور کلی عبارتاند از:
الف« .خطمشی 1گزینش و انتخاب تصاویر» :خطمشی سندی رسمی است و شامل
مبانی فکری مستدل گزینش است .در خطمشی انواع مواد و پیشینههایی که باید و نباید
انتخاب شوند ،همراه با دالیل چنین تصمیمهایی میآیند.
ب« .فرایند گزینش و انتخاب تصاویر» :شامل پیادهسازی عملی سیاست گزینش با استفاده
از منابع انسانی و اطالعاتی برای شناسایی و داوری مواد بالقوه مفید است.
ج« .بازخورد» :سازوکاری در نظام گزینش برای بهینهسازی کارایی فرایند انتخاب
تصاویر است .هدف از آن بهطور مستمر نظارت و باالبردن سطح مجموعه است تا انتظارات
کاربران برآورده شود و نیازهای آنها پاسخ داده شود .استفاده از نظرات دیگران بر مبنایی
یکدست و مستمر میتواند سازوکاری مؤثر باشد و سودمندی و ربط تصاویر را به حداکثر
برساند .پژوهش پیمایشی دربارۀ کاربران و بررسیهای کاربری روشهایی است که بهکمک
آن میتوان اطالعات بازخوردی ارزشمندی را برای انتخاب تصاویر مناسب بهدست آورد
(پائو.)1379 ،
د« .بازمنون اطالعات در آرشیوهای تصویری خرب» :فرایند دومرحلهای تحلیلِ محتوا و
ِ
گزینش اصطالح به بازنمون اطالعات مشهور است؛ بهعبارتدیگر به جنبههایی از بازیابی
اطالعات ،بازنمون اطالعات میگویند که در آن تصاویر انتخابشده با مجموعهای از
برچسبها یا جایگزینهایی نظیر فهرستبرداشتها ،2چکیدهها یا اصطالحهای نمایهای
بازنموده میشود.
فهرستبرداشتهای (شاتلیستهای) تصاویر ،بازنمون کوتاه و دقیق محتوای تصاویر
است که ترجیح ًا برمبنای برداشت کلی ،تجربۀ ذهنی ،و دانش بازبینکننده استخراج میشود.
هدف اصلی فهرستبرداشتها یافتن عنوان یا موضوع اصلی تصویر برای شناسایی و
ذخیرۀ آن است .فشردگی و گویایی ،دو مفهوم کلیدی در شاتلیستکردن تصاویر است
که بازبینکنندۀ تصویر بهشیوهای روشن ،موجز ،و دقیق آنها را استخراج و ثبت میکند.
شاتلیستها عالوهبر آگاهیرسانی جاری و پرهیز از تالش مکرر ،از موازیکاری نیز
جلوگیری میکنند .هدفهای نظام گزینش و انتخاب تصاویر باید راهنمای فرایند شناسایی
و تهیۀ بهترین و مناسبترین تصاویر در دسترس باشد.
بنابراین سیاست انتخاب و گزینش تصاویر شرحی ابتکاری و تالشی هدفدار است؛
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یعنی بیان اصولی است که تصمیمهای مربوط به انتخاب تصاویر باید براساس آن گرفته
شود .ازسوی دیگر ،این سیاست درعمل درمعرض تغییر و تفسیر افراد قرار دارد؛ بنابراین
ْ
ارزش عواملی است که
فرایند گزینش و انتخاب تصاویر روندی مبهم است .کیفیت و
بهشکلی ذهنی و انتزاعی معین میشود .حتی دو نفر با درجۀ دقت مشابه در کار داوری،
نمیتوانند انتخاب تصاویر را بهطور یکدست انجام دهند؛ پس خبرگیِ موضوعی عامل
کمککنندۀ مفیدی در انتخاب تصاویر است .آشنایی با اصطالحات خاص یک زمینه نیز
میتواند مفید واقع شود و افرادی که دارای اطالعات موضوعیاند ،در شناسایی تصاویر
مناسبثابتقدمترند.

سیاستهای انتخاب تصاویر در آرشیوهای تصویری خرب

انتخاب تصاویر عبارت است از فرایندها و مسئولیتهایی که طی آن مجموعۀ آرشیو
براساس طرح و خطمشی معین تهیه میشود و با انجامدادن روندها و فرایندها این
مجموعه بهصورتی پویا ،کارآمد و روزآمد حفظ و نگهداری میشود تا امکان دستیابی
کاربران به آن فراهم شود .هرچند در ابتدا ممکن است این فرایند بهصورتی ساده تعبیر
شود ،ولی با تغییروتحوالت جدید چه از نظر توسعۀ فناوری ،و چه ازنظر جامعهشناسی و
مشکالت اقتصادی ،مجموعهسازی فرایندی پیچیده و چندبعدی شدهاست که به شناخت
چندجانبه نیاز دارد (علومی.)1376 ،
برای انتخاب تصاویر ،هر آرشیوی باید دارای هدفی ازپیشتعیینشده باشد .باتوجهبه
محدودیتهای شدید مالی که امروزه گریبانگیر همۀ آرشیوهاست و نیز حجم زیاد تصاویر
دریافتی که آرشیوکردن تمامی آنها امکانپذیر نیست ،الزم است تا آرشیوها براساس
اولویتبندیها و خطمشیها و روشهای ازپیشتعیینشده درصدد انتخاب تصاویر باشند.
درواقع سیاستگذاری انتخاب تصاویر متضمن حداکثر استفاده از تصاویر انتخابشده و
محدود موجود و حداکثر منافع ممکن است .درحالحاضر معموالً در آرشیوهای تصویری
ِ
دستکم یکی از ارزشهای زیر باشند ،آرشیو میشوند:
خبر ،تصاویری که دارای
 .1تصاویری که ارزش برنامهسازی مجدد را داشته باشند؛ یعنی تصاویری باشند که در
هر زمان بتوان روی آنها نقد و بررسی انجام داد و برنامهای جدید ساخت.
 .2تصاویری که ارزش تاریخی دارند .برای نمونه تمامی بیانات حضرت امامخمینی
(ره) ،عالوهبر ارزش برنامهسازی مجدد و پخش مجدد ،درحالحاضر نیز دارای ارزش
تاریخی است.
 .3تصاویری که ارزش پخش مجدد داشته باشند .روزانه تصاویر زیادی دریافت
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میشوند که تصاویر خبر روزند و بهاصطالح تاریخ مصرف دارند و بعداز آن تاریخ دیگر
ارزش پخش مجدد ندارند؛ مانند گزارشهای مردمی و تحلیلهای روز و( ...احمدی،
.)1382
عوامل مهم در انتخاب تصاویر عبارتاند از .1 :اهمیت تصـاویر؛  .2کیفیت تصاویر؛
 .3شات تصاویر ،مث ً
ال اگر تصویر مدنظر تصویر شخصیت است ،تکشات (شات بسته)
دارد یا خیر.
اگر تصاویر شخصیتهای مختلف داخلی و خارجی بهصورت تکشات یا شات
بسته باشند ،در بیشتر مواقع میتوانند مجددا ً استفاده شوند .تصویر شمارۀ  1تکشات (شات
بستۀ) ظریف ،وزیر امور خارجه را نشان میدهد.

تصویر 1

تکشات (شات بستۀ) ظریف،
وزیر امور خارجه

در دیدارهای مقامات مختلف ،دوشات تصاویر (تصویری که هر دو شخصیت در آن
وجود داشته باشند) نیز ضروری است .تصویر شمارۀ  2دوشات ایستادۀ وزیر امور خارجۀ
کرۀ شمالی با ظریف و دوشات نشستۀ بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه با ظریف را نشان
میدهد.

تصویر 2

دوشات وزیر امور خارجۀ کرۀ شاملی
و رئیسجمهور سوریه با ظریف
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همۀ این نکات ،در انتخاب تصاویر باید مدنظر باشد؛ چون از عوامل مهم انتخاب
تصاویر در آرشیوهای تصویری خبرند.

کارگروهانتخابتصاویر

کارگروه انتخاب تصاویر متشکل از افرادی است که انتخاب تصاویر را باتوجهبه راهبردهای
آرشیو و نیاز استفادهکنندگان برعهده دارند .دالیل اصلی تشکیل کارگروه انتخاب تصاویر
عبارتاند از:
 .1انتخاب تصاویر نیازمند تخصصهای گوناگونی است که در یک فرد وجود ندارد.
برای نمونه برای ذخیره و بازیابی آسان تصاویر پزشکی ،موقع انتخاب و شناسایی
این نوع تصاویر به متخصص موضوعی نیاز است.
 .2مشورت در انتخاب تصاویر همواره به بهترین انتخاب ممکن منجر میشود.
 .3باتوجهبه محدودیت موجود در تهیۀ تصاویر و هزینههای زیاد ،نمایندگان گروههای
ذینفع بهعلت داشتن تخصص ویژه و تسلط بر تصاویر ،امکانات محدود را به
اولویت بهتری اختصاص خواهند داد.
.4ازآنجاکهتصاویرشخصیتهایمختلفداخلیوخارجیبیشترینتصاویردریافتشده
در شبکههای خبری را تشکیل میدهند و چون بیشتر تصاویر داخلی و برخی
تصاویر خارجی دریافتشده بدون برچسب عنوان ،موضوع و شناسنامه هستند و
همۀ این شخصیتها را یک فرد نمیشناسد ،تهیهکنندگان خبری و تحریریۀ خبر
نیز میتوانند در شناسایی دقیق تصاویر نقشی مهم داشته باشند.

سازماندهی تصاویر برای بازیابی

برای اینکه آرشیوهای تصویری خبر مفید واقع شوند ،تصاویر باید باتوجهبه مفاهیم و
واژگان نمایهسازی شوند .کسانی که متصدی پایگاههای تصاویر در آرشیوها هستند و
کاربران این پایگاهها باید با زبانی مشترک صحبت کنند (رابرتس .)2001 ،1زبان تصاویر
بهطور کامل قابلبرگرداندن به واژه نیست (سونونیوس .)1994 ،2آنچه که بیان میشود
نمیتواند گویای همان چیز باشد؛ بنابراین نمیتواند با واژگان نمایهسازی شود .اینکه چه
تعداد واژه برای تشریح یک تصویر بهکار رود اهمیت ندارد ،چون اطالعات دیداری بهطور
کامل کسب نمیشود (کالینز .)1998 ،3جاکوبز 4نیز بر این باور است که نمایهسازی تصاویر
شامل چیزی بیشاز موضوع صرف است .او به نکاتی ازقبیل زاویۀ دوربین ،زمانی از روز
که در آن تصویر گرفته شدهاست ،نوع فیلم ،و قصد مخاطبان هم عالوهبر مکان و دیگر

1. Roberts
2. Svenonius
3. Collins
4. Jacobs
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1. Menard
2. Folksonomy
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اطالعاتی که بهراحتی در تصویر مشخص نیستند توجه میکند (جاکوبز.)1999 ،
برخی از مهمترین چالشهای بازیابی تصاویر در آرشیوهای تصویری خبر عبارتاند
از :نمایهسازی ناقص و بهروزنشده؛ بازیابی اطالعات متناقض؛ پیوندهای مغرضانه و
اطالعات ناخواسته موتورهای جستجو؛ فقدان بهرهبرداری از بازخورد کاربر؛ نارسایی در
تشخیص نیاز اطالعاتی و وجود محتویات بیکیفیت و یا رتبهبندی نامتناسب بهخصوص
برای مرتبطکردن آن با پرسشهای کاربر.
از مهمترین حوزههای نمایهسازی تصاویر که همواره با چالشهایی عمده مواجه بوده
است ،جستوجو و بازیابی تصاویر خبری است .کاربران هنگام جستوجوی تصاویر
ازطریق متنی (کلیدواژهای) با چالشهایی مواجهاند؛ چون اصطالحات جستوجو با زبا ِن
متنِ همراه تصویر مطابق نیست (منارد .)2009 ،1درحالحاضر بیشتر نظامهای بازیابی
اطالعات چندرسانهای در آرشیوهای تصویری خبر برای بازیابی اطالعات بر متن متکیاند؛
چون استخراج اطالعات متنی از اطالعات چندرسانهای امکانپذیر است و نظامهای موجود
این کار را انجام میدهند؛ ولی چالش اصلی نظامهای بازیابی اطالعات چندرسانهای توسعۀ
روشها و فنونی برای فهم خودکار محتواست که هنوز پیشرفت چندانی نکردهاست .منظور
از فهم خودکار محتوا این است که رایانه با دریافت یک شات از تصاویر و تجزیهوتحلیل
آن ،بهصورت خودکار تشخیص دهد که آنچه در این تصاویر وجود دارد یک اتومبیل یا
یک گل سرخ است و اطالعات را بر همین اساس بازیابی کند (جمالی مهمویی.)1389 ،
در چند سال اخیر ،رویکردهای کاربرمحوری نظیر ایجاد نرمافزارهای اجتماعی تحت
وب همراه با فولکسونومی( 2ردهبندی مردمی) یکی از شیوههای سازماندهی محسوب
میشود که طی آن کاربران فرمتهای مختلف اطالعاتی اعم از متن ،داده ،صوت ،و تصویر
را در قالب کلیدواژههای معمولی -که در اصطالح فولکسونومی به آنها برچسب گفته
میشود -برچسبگذاری میکنند .در چنین سیستمهایی کاربران به سازماندهی دانش با
روش شخصی خود و متناسب با نیازها و واژگان مدنظر خود ترغیب میشوند (مردانی،
 .)1388همانطورکه گفته شد ازآنجاکه بیشتر تصاویر داخلی و برخی تصاویر خارجی عنوان
و یا شناسنامۀ مشخصی ندارند ،شاید فولکسونومی بتواند ابزاری بالقوه برای نمایهسازی و
مدیریت تصاویر باشد (کوکبی و دیگران.)1392 ،
ازطرف دیگر شبکههای خبری برای ماندگاری و تأثیرگذاری و شکوفاشدن ،به دسترسی
به تصاویر نیاز اساسی دارند .میزان فراهمکردن دسترسی آسان و کمهزینه به تصاویر میتواند
تأثیری اساسی بر قابلیتهای شبکههای خبری برای فعالیت مؤثر در محیطهای رقابت ملی
و بینالمللی داشته باشد.
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اطالعات ماهیتی «هرجومرجطلب» دارد .تصاویر همچون اطالعات
تصاویر همچون
ْ
نمیتواند خودش را سازماندهی کند؛ بلکه به بینظمی گرایش دارد .چنانچه تصاویر
بهشیوهای خاص سازماندهی نشود ،سریع ًا به «هرجومرج» گرایش پیدا خواهد کرد .بنابراین
ِ
بنیادی آرشیوهای تصویری خبر فراهمآوری ،انتخاب ،نگهداری ،سازماندهی و اشاعه
هدف
یا فراهمکردن دسترسی گسترده به تصاویر ازقبلتولیدشده است .آرشیو را میتوان فینفسه
بهعنوان نوعی نظام بازیابی اطالعات درنظر گرفت .محتوای این نظام یک پایگاه اطالعاتی
است که بهگونهای سازماندهی شدهاست تا دسترسی اثربخش به محتوای آن امکانپذیر شود.
جنبۀ مهم بازیابی اطالعات و یکی از نکات مهم «نقاط دسترسی» است .نقاط دسترسی
را کسانی ایجاد میکنند که نظام اطالعاتی را طراحی کردهاند یا آن را دسترسپذیر میکنند.
آرشیویستها یا استفادهکنندگان از این نظامها برای جایابی تصاویر یا منابع مدنظر از
این نقاط دسترسی استفاده میکنند .هیچ سازماندهی تصاویری نخواهد توانست بهطور
کامل و رضایتبخش نیازهای تکتک جستوجوکنندگان را برآورده کند (مان)1993 ،1؛
باوجوداین ،آرشیویستها ازطریق ابزار فکریشان ،قواعدی اثربخش را برای انبوه وسیعی
از تصاویر فراهم میکنند.

بحثونتیجهگیری

بهعلت زیادبودن اطالعات و وجود جزئیات زیاد در منابع تصویری و ضرورت سرعت و
دقت الزم در بازیابی تصاویر موردنیاز در آرشیوهای تصویری خبر ،باید روشهایی مناسب
برای انتخاب و ذخیرهسازی منابع تصویری خبر بهکار گرفته شود تا بتوان تصاویر مناسب
را در زمان مناسب به استفادهکنندۀ مناسب عرضه کرد .انتخاب تصاویر در آرشیوهای
تصویری خبر کار آسانی نیست و باید با روشهای روشن و آشکار و پیرو راهبردی
معین انجام شود .نخستین رکن در آرشیوهای تصویری خبر ،انتخاب تصاویر است؛ زیرا
دیگر فعالیتهای آرشیو بهطور مستقیم یا غیرمستقیم پساز انتخاب تصاویر آغاز میشود.
همانطورکه در ایجاد هر مجموعهای مرحلۀ انتخاب و مجموعهسازی اصلیترین مرحله
است ،در آرشیوهای تصویری خبر نیز این مرحله اهمیتی بسیار دارد .ازاینرو تصمیمگیری
درست برای مجموعهسازی و بهکارگیری فراین ِد انتخاب ،واضح و روشن است .این
موضوع که چه منابعی باید در اولویت قرار گیرند و تعیین معیارهایی بهعنوان ضابطۀ
نگهداری هر گروه از منابع و بسیاری نکات دیگر در تصمیمگیری ضروری است؛ بنابراین،
تعیین سیاست مناسب برای انتخاب تصاویر ،مرحلهای ضروری در اجرای برنامههای
گزینش تصاویر است.

1. Mann

گنجینۀ اسناد ،سال  ،30دفرت اول ،بهار  ،1399شامرۀ پیاپی 117

157

قنبر احمدی
فریده عصاره
محسن حاجیزینالعابدینی

وجود افرادی در آرشیوهای تصویری خبر الزم است که شناختی درست و جامع از
فرایند انتخاب و همچنین جامعۀ استفادهکنندگان و نیازهای آنها داشته باشند؛ یعنی هم
دارای تخصص آرشیوی باشند و هم در شناخت مخاطبان و نیازهای آنها مهارت داشته
باشند .ضروری است که کارگروهی از افراد کارشناس تشکیل شود تا بتوانند با همفکری
و با دالیل متقن تصاویر را انتخاب کنند .انتخاب کارگروه از این نظر اهمیت دارد که چون
ممکن نیست همۀ تخصصها در یک فرد جمع باشد ،پس بهتر است که در انتخاب تصاویر
از کارشناسان مختلف استفاده شود .مشاوره نهتنها امکان اشتباه را کاهش میدهد ،بلکه از
یکسونگری و اعمال سلیقههای شخصی نیز جلوگیری میکند.
کارگروه انتخاب تصاویر باتوجهبه وضعیت و عملکرد آرشیوها باید به یک خطمشی
یا آییننامۀ حتی نانوشته پایبند باشد .تجربیات نشان میدهد که انتخاب تصاویر پاشنۀ آشیل
آرشیوهای تصویری خبر است .تا امروز مشکل عمدۀ آرشیوهای تصویری خبر بعداز نبود
نیروی انسانی متخصص ،به سیاستهای انتخاب تصویر و تأمین منابع مربوط بودهاست.

پیشنهادهایپژوهش

کمکگرفتن از افراد آشنا به زبانهای خارجی در آرشیوهای تصویری خبر ،برای تهیۀ
فهرستبرداشت (شاتلیست) از تصاویر خارجی منطبق با استانداردهای کتابداری
ضروری است .چون متن ترجمهشده در آرشیوهای تصویری خبر بهمنزلۀ عنوان و موضوع
تصویر انتخاب میشود ،پس با نظر آرشیویستها باید عنوانی مناسب انتخاب شود تا در
موقع بازیابی تصاویر مشکلی پیش نیاید.
ازآنجاکه انتخاب تصاویر خیلی مهم است و ذخیرۀ تمامی تصاویر غیرممکن است باید
کارگروه انتخاب تصاویر با همکاری افراد هیئت تحریریۀ خبر تشکیل شود تا بتوان تصاویر
موردنیاز و مناسب را انتخاب و ذخیره کرد تا پساز ذخیره ،هم بتوان دراسرعوقت به تصاویر
موردنیاز دست یافت و هم در هزینه و نیروی انسانی صرفهجویی کرد.
ارتباط آرشیو باید ازطریق شبکۀ اینترانت به تمامی رایانههای تحریریۀ خبر برقرار
شود تا بتوان از تعامل عوامل خبر برای انتخاب و ذخیرۀ تصاویر استفاده کرد .برای دستیابی
آسان به تصاویر بدون محدودیت زمان و مکان ،تهیه و تدوین آییننامهای برای ذخیرهسازی
تصاویر با رعایت استانداردها ضروری است.
تشکیل کارگروههای تخصصی ،بهرهگیری از نظرات متخصصان ،استفاده از تجارب
موفق دیگر کشورها ،داشتن رویکرد مدبرانه و انتخاب تصاویر براساس معیارهای علمی
و استانداردِ انتخاب ،از مهمترین نکاتی است که باید به آن توجه کرد تا بتوان به نمونهای
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قابلاستفاده و عملیاتی از آرشیوهای تصویری در شبکههای خبری دسترسی داشت.
درنهایت اینکه برای تسهیل انتقال تصاویر در آرشیوهای مختلف سازمان ،باید خطمشی
مدون وجود داشته باشد؛ داشتن برنامۀ راهبردی در این زمینه نیز حائز اهمیت است.
فناوری ذخیرهسازی تصاویر بهسرعت درحال تکامل است و مدام روشهایی تازهتر
عرضه میشود .بنابراین برای دسترسی طوالنیمدت به آرشیوهای تصویری خبر باید
برنامهریزی اساسی شود و پساز استفادۀ آنی ،برای استفادههای آتی هم باید با کمک
آرشیویستها ،کتابداران ،و دیگر متخصصان برای توسعۀ الگوها و روشهای جدید
تدابیری اندیشیده شود.
کریشناموتی ( )2003سرعت ،صحت و روزآمدبودن تصاویر را از مهمترین عوامل در
پاسخگویی مؤثر به نیازهای اطالعاتی کاربران آرشیوها و مراکز اطالعاتی میداند .روشن
است که هر آرشیوی که بخواهد در دسترس قرار بگیرد ،سرانجام باید مجموعهای داشته
باشد تا برای کاربرانش واقع ًا مفید و قابلاستفاده باشد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود تا برای
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Social Media Record Management in World Top
Universities: Proposing a Framework
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Abstract:
Purpose: This paper has carefully examined the ways social media contents are managed
in high ranking universities around the world, in order to propose an appropriate model
for Iranian universities.
Methods and Research Design: Data about social media records management policy of
seven universities was collected by reviewing the websites of 100 top world universities
from the Times 2020 list and categorized using Maxqda software. The categories, then
were put in a checklist and circulated among 13 members of a Delphi panel consisting
of academics with rich experience in the area of social media records management. We
calculated the average of the answers given by the panel members to the both rounds and
compared them. Friedman Test was carried out to determine rankings of the components
in the proposed model.
Findings and Conclusion: Target components, scope and records availability are present
in all policies. Also in the first round of Delphi 80% and in the second 60% of the components had a mean above 9. Only the cookies component had a mean below 8. Regarding
the rankings of the components, according to experts in the Friedman test, security, had
the highest rating. Again, the use of cookies had the lowest rating. All the components
examined were regarded to be significant the experts, however, the degree of significance
assigned was not the same. The policy pattern was proposed, contained two groups of
mandatory and optional components. We also added a few recommendations for the application of our model.
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3

هدف :عرضۀ الگویی برای مدیریت اسناد رسانههای اجتماعی در دانشگاههای ایران براساس مطالعۀ
وضعیت مدیریت اسناد رسانههای اجتماعی در دانشگاههای برتر جهان.

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

روش /رویکرد پژوهش :نخست با بررسی صفحات مرتبط با رسانههای اجتماعی در  100دانشگاه
برتر جهان براساس نظام رتبهبندی آموزش عالی تایمز  2020هفت خطمشی یافتیم .مؤلفههای هفت
خطمشی را استخراج و در یک سیاهۀ وارسی وارد و محتوای آنها را با استفاده از نرمافزار مکس.کیو.
دی.ای تحلیل و با کدگذاری آزاد مقولهبندی کردیم .سیاهۀ وارسی را با استفاده از تکنیک دلفی در
میان پنلی متشکل از  13عضو هیئت علمی با سوابق پژوهشی درزمینۀ مدیریت اسناد الکترونیکی و
اسناد الکترونیکی و رسانههای اجتماعی به چرخش درآوردیم .میانگین دادههای حاصلاز دور دوم
پرسشنامه محاسبه و نتایج حاص ل از دو پرسشنامه با یکدیگر مقایسه شد .برای تعیین رتبۀ مؤلفهها
در الگوی پیشنهادی از آزمون فریدمن استفاده گردید.
یافت هها و نتیجهگیری :مؤلفههای هدف ،دامنه و دسترسپذیری اسناد در همۀ خطمشیها وجود
دارد .در دور اولِ دلفی  80درصد و در دوم آن  60درصد از مؤلفهها میانگین بیشتر از  9داشتند و تنها
مؤلفۀ استفاده از کوکیها میانگین زیر  8داشت .در رتبهبندی مؤلفهها ازنظر متخصصان ،مؤلفۀ رعایت
استانداردهای امنیتی باالترین رتبه و استفاده از کوکیها پایینترین رتبه را داشت .از این رو ،ازنظر
متخصصان همۀ مؤلفهها به درجات مختلف مهماند .الگوی خطمشی پیشنهادی شامل بیست مؤلفه
در دو گروه مؤلفههای اجباری با نوزده مؤلفه و مؤلفههای اختیاری با یک مؤلفه عرضه شد.
ڪلیدواژهها:
مدیریت اسناد؛ رسانههای اجتامعی؛ دانشگاههای جهان؛ دانشگاههای ایران.
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سلطانی ،سارا ،رضائی رشیفآبادی ،سعید ،غائبی ،امیر .)1399( .مدیریت اسناد رسانههای اجتامعی
دانشگاههای برتر جهان :پیشنهاد چارچوب برای دانشگاههای ایران .گنجینۀ اسناد.183-166،)1(30،
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امروزه باتوجهبه تحول ابزارهای ارتباطی و درنتیجه تغییروتحول در سیر ارتباطات ،رسانههای
اجتماعی نقشی مهم در جوامع ایفا میکنند .این رسانهها بهدلیل ویژگیهایی که دارند ،در
محافل علمی و غیرعلمی از محبوبیت زیادی برای ارتباط و تعامل ،و بهاشتراکگذاری و
تبادل اطالعات برخوردارند.
مرکز ملی فضای مجازی ایران ( )1396رسانههای اجتماعی را مجموعهای از خدمات
کاربرمحور معرفی میکند .شبکههای اجتماعی نوعی از این خدمات است که انواع ارتباطات
کاربرمحور مانند متن ،عکس و ویدئو بر بستر آن شکل میگیرد.
2
واربی )2015( 1اشاره میکند که شمار کاربران رسانههای اجتماعی مانند تلگرام ،
اینستاگرام 3و ...بهسرعت درحال افزایش است .اکثر افراد و سازمانها با استفاده از این
ابزارها ،افکار و اطالعات خود را دربارۀ رویدادها اشاعه میدهند (نقل در اصنافی.)1395 ،
اطالعات بهاشتراکگذاشتهشده در این رسانهها ازلحاظ علمی و پژوهشی و تاریخی اهمیت
دارند .رسانههای اجتماعی میتوانند ابزاری بسیار مهم و مفید برای برقراری ارتباطات و
تبادل اطالعات و ترویج اخبار و فعالیتهای سازمانها باشند.
سازمانها از رسانههای اجتماعی برای انتشار اخبار و قراردادن تصاویر و ویدئو از
سازمان یا موجودی مجموعۀ خود بهره میگیرند .عالوهبراین به نظرات ،ویدئوها یا تصاویر
منتشرشده در پاسخ به پستها هم میتوان بهمنزلۀ نوعی سابقه و سند نگاه کرد (علیپور،
 .)1394یکی از جوانب کاربرد رسانههای اجتماعی در سازمانها جنبۀ سندی است (خداداد
شهری1394 ،آ) .اسناد رسانههای اجتماعی سازمانها نشاندهندۀ فعالیتهای سازمانهاست
و دسترسی به آنها و مدیریتشان ،برای بررسیهای تاریخی و پژوهشی ضروری است.
حفاظت از محتوای موجود در رسانههای اجتماعی و دسترسپذیرساختن آنها،
باتوجهبه ماهیت پویا و البته ناپایدار آنها اهمیتی بهسزا دارد .امروزه محملهای اطالعاتی
الکترونیکی و رسانههای اجتماعی گوناگونی وجود دارد؛ ولی بااینحال درصد اندکی از
تعامالت دیجیتال برای استفاده در آینده نگهداری و آرشیو میشوند .سازمانهای آرشیوی
باید برای مدیریت محتوای اطالعات و حفاظت از آنها اقدام کنند؛ وگرنه حفظ این منابع
مشکل خواهد بود (ماسر.)2016 ،4
دانشگاه یکی از مهمترین مراکز علمی در جهان است که عالوهبر مأموریتهای علمی،
نقش و کارکرد مؤثر اجتماعی ،سیاسی ،و فرهنگی هم دارد .این نهاد بزرگ اجتماعی و
فرهنگی جامعه را -بهویژه در عرصۀ علم و فناوری -برای تسلط بر رویدادهای آینده توانمند
و مهیا میکند (ذاکر صالحی.)1384 ،
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آرشیوهای دانشگاهی در شمار آرشیوهای سازمانی قرار میگیرند .آرشیوهای
دانشگاهی بهعنوان حافظۀ سازمانی دانشگاهها به عرضۀ خدمات میپردازند و در مدیریت
منابع اطالعاتی در تمامی رسانهها و شکلها ،نقشی یکپارچه ایفا میکنند .اسناد این آرشیوها
بیانگر روند تکامل دانشگاهها و نحوۀ تصمیمگیری در آنهاست (انجمن آرشیویستهای
آمریکا .)1999 ،1اسناد رسانههای اجتماعی دانشگاهها نیز بهعنوان بخشی از سوابق
تشکیلدهندۀ حافظۀ سازمانی آنها دارای اهمیت و ارزش است.
پیشینۀ پژوهش :یکی از پژوهشهایی که درزمینۀ موضوع مقالۀ حاضر انجام شدهاست
مقالۀ خداداد شهری ،غائبی و کربالآقایی کامران ( )1396است .این پژوهش با عنوان
«مدیریت اسناد رسانههای اجتماعی :تحلیل محتوای دستنامههای مدیریت اسناد رسانههای
اجتماعی آرشیوهای ملی جهان» بیان میکند که ازمیان  33کشوری که از وبسایت آرشیو
ملی آنان دستنامه گردآوری شدهاست ،تنها  6کشور دستنامۀ مخصوص مدیریت اسناد
رسانههای اجتماعی تدوین کردهاند .مقدمه ،تعاریف ،دامنه ،اهداف ،خطمشی ،مسئولیتها،
و توصیهها هفت جزئیاند که بیشترین حضور را دستنامههای موردبررسی داشتهاند.
اصنافی ( )1395نیز در مقالهای با عنوان «تأملی بر آرشیوسازی رسانههای اجتماعی»
با روش مطالعۀ کتابخانهای متون آرشیوسازی رسانههای اجتماعی را بررسی کرده و
به معرفی برخی از نرمافزارهای ویژۀ آرشیوسازی محتوا پرداختهاست و در نتیجهگیری
آوردهاست که آرشیوسازی این منابع یکی از مشکالت امروزه است و داشتن برنامۀ راهبردی
در این زمینه اهمیت دارد .درواقع میتوان از این منابع بهشکل آنی استفاده کرد و برای
استفادههای آتی نیز باید تدبیری اندیشید .خداداد شهری (1394ب) هم در پایاننامۀ خود
با عنوان «میزان بهرهگیری وبسایتهای آرشیوهای ملی جهان از قابلیتهای ابزارهای
رسانههای اجتماعی و چگونگی مدیریت اسناد این رسانهها و ارائۀ الگوی پیشنهادی برای
معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران» که با روش آمیخته
انجام شدهاست ،اشاره میکند که هر سازمانی برای دستیابی به برنامۀ موفق مدیریت اسناد
الکترونیکی به ایجاد فراساختارهای پایدار مدیریت اسناد نیاز دارد که این موضوع شامل
تدوین خطمشیهایی برای مدیریت اسناد و اطالعات در اشکال الکترونیکی و کاغذی
است .از طرفی فوندرن و مککین ( )2018در پژوهشی با عنوان «آرشیوسازی و حفاظت
از رسانههای اجتماعی در کتابخانۀ کنگره :چالشهای سازمانی و فرهنگی آرشیوسازی
توییتر» بیان میکنند که امروزه به پژوهشهایی نیاز است تا راههایی جدید را برای مدیریت
و دسترسی به محتوای رسانههای اجتماعی سازمانها بیابند.
بررسیهای انجامشده نشان میدهند که وضعیت مدیریت اسناد رسانههای اجتماعی

1. Society of American Archivist
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در دانشگاههای جهان مشخص نیست و پژوهشی هم دربارۀ مدیریت اسناد رسانههای
اجتماعی دانشگاهی در ایران انجام نشدهاست؛ ازاینرو پژوهش حاضر به مطالعۀ وضعیت
مدیریت اسناد رسانههای اجتماعی در دانشگاههای برتر جهان پرداختهاست و درنهایت
پیشنهادهایی را درزمینۀ مدیریت اسناد رسانههای اجتماعی به دانشگاههای ایران عرضه
کردهاست.

روش پژوهش

صفحه های رسانههای اجتماعی 100دانشگاه برتر جهان براساس نظام رتبهبندی آموزش
عالی تایمز 2020 1بررسی و خطمشی مدیریت اسناد رسانههای اجتماعیِ  7دانشگاه یافته
شد .سپس مؤلفههای خطمشیها شناسایی و استخراج شد (جدول :)1
ردیف
1. Times Higher Education

مؤلفه

عنوان التین

تعریف

1

هدف

Goal/Purpose

بیان مقصود دانشگاه از گردآوری اسناد و مدیریت اسناد
رسانههای اجتامعی

2

دامنه

Scope

ذکر محدودۀ اسناد موردحفظ و نگهداری شامل انواع اسناد
و انواع رسانههای اجتامعی دانشگاه

3

گردآوری اخالقی

Ethical collecting

گردآوری اسناد رسانههای اجتامعی دانشگاه براساس رشایط
و قوانین اخالقی تعریفشده توسط دانشگاه

4

رعایت
استانداردهای
مدیریت اسناد

Records management
standards

استفاده از استانداردهای تعیینشده برای دریافت ،نگهداری،
انتقال و امحای اسناد

5

رعایت
استانداردهای
امنیتی

Security standards

رعایت قواعد امنیتی مانند حفظ استانداردهای امنیتی
رایانهها

6

قواعد و تعهدات

Rules and obligations

توجه به مجوزها و قواعد در مدیریت اسناد و
دسرتسپذیرساخنت آنها و رعایت محرمانگی اطالعات
مندرج در اسناد رسانههای اجتامعی بههنگام ضبط و
استفاده از آنها

تعهد کارکنان
در اجرای
دستورالعملها

Inform members of
staff to run the policy
directives

مطلعکردن کارکنان سازمان از الزامشان برای حفظ اسناد
رسانههای اجتامعی

جدول 1

مؤلفههای موجود در خطمشی
مدیریت اسناد رسانههای اجتامعی7
دانشگاهبرترجهان

170

7

گنجینۀ اسناد ،سال  ،30دفرت اول ،بهار  ،1399شامرۀ پیاپی 117

مدیریت اسناد رسانههای
اجتامعی دانشگاههای برتر...
ردیف

مؤلفه

عنوان التین

تعریف

8

استفاده از حساب
کاربری و پلتفرم
مطمنئ

Use of secure account
and platform

استفاده از حسابهای کاربری و پلتفرمهای رسمی و
موردتأیید دانشگاه توسط کارکنان بههنگام ارسال و یا
دریافت پیام

9

آموزش مدیریت
اسناد رسانههای
اجتامعی

Social media records
management training

اهمیت آموزش نحوۀ صحیح مدیریت اسناد رسانههای
اجتامعی به کارکنان و بهروزرسانی این آموزش همگام با
تغییر انواع رسانههای اجتامعی

10

حفظ اسناد
بهمحض دریافت
و ایجاد

Capturing the records
as close to point of
creation or receive

اسناد رسانههای اجتامعی بهدلیل ماهیتشان باید بهمحض
دریافت یا ایجاد توسط دانشگاه حفظ شوند.

11

وضوح ارتباط پیام
با سازمان

Clarity of message
relation with the
organization

کارکنان بههنگام ارسال و یا دریافت پیام باید بهوضوح
مشخص کنند که ازطرف سازمان اجازۀ انتشار پیام رسانۀ
اجتامعی را دارند.

12

ویژگی اسناد

Records trait

اسناد رسانههای اجتامعی باید دارای ساختار ،محتوا ،زمینه و
فرادادههای مرتبط باشند.

13

ارزشیابی

Appraisal

اسناد موجود در دفاتر اسناد نباید بدون دریافت مجوز از
نگهدارندۀ سند امحا شوند .همۀ بخشها نیز موظفاند که
فرایند امحا را بهصورت کامل بگذرانند و اسناد رسانههای
اجتامعی را تا مدتزمان معین نزد خود نگهداری کنند.
همچنین این فرایند ،ارزیابی محتوای اسناد را نیز دربر
میگیرد.

14

نرمافزارهای
مدیریت اسناد

Record management
softwares

نرمافزارهایی که در سطوح ملی و بیناملللی خدماتی را
درزمینۀ مدیریت اسناد به سازمانها عرضه میکنند.

15

دسرتسپذیری
اسناد

Records avalibility/
accessibility

رویکرد دسرتسی به اسناد مانند دسرتسپذیری باز و رایگان
یا محدود (براساس قوانین تعریفشده ،تنها افرادی خاص
اجازۀ دسرتسی و استفاده از اسناد رسانههای اجتامعی را
خواهند داشت)

16

حق نسخهبرداری

Copyright

مجوز و قراردادهای استفاده از اسناد و دانلودکردن آنها

17

استفاده از
کوکیها

Use of cookies

بستهای از اطالعات که وبسایتها در قالب فایلی متنی
روی کامپیوتر کاربر ذخیره میکنند .کوکیها در برخی از
موارد مشکل نقض حریم خصوصی را نیز بهدنبال دارند .در
اینجا منظور ،استفاده از کوکیها برای ردیابی استفادۀ افراد
از رسانههای اجتامعی و اسناد آنهاست.

ادامۀ جدول 1

مؤلفههای موجود در خطمشی
مدیریت اسناد رسانههای اجتامعی7
دانشگاهبرترجهان

گنجینۀ اسناد ،سال  ،30دفرت اول ،بهار  ،1399شامرۀ پیاپی 117

171

سارا سلطانی
سعید رضائیشریفآبادی
امیر غائبی

مؤلفههای موجود در خطمشی
مدیریت اسناد رسانههای اجتامعی7
دانشگاهبرترجهان

ردیف

ادامۀ جدول 1

مؤلفه

عنوان التین

تعریف

18

حق مالکیت
معنوی

Intellectual property
law

رعایت حقوق معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی در
دسرتسپذیرساخنت اسناد ،حذف اطالعات مغایر با این حقوق
و نیز پیگیری حقوق نقض شده

19

چالشهای
حفاظت و
نگهداری

Conservation and
preservation challenges

ذکر مشکالتی که در مسیر مدیریت اسناد رسانههای
اجتامعی وجود دارد؛ مانند ناتوانی در ضبط همۀ محتوای
رسانههای اجتامعی ،رسعت تغییر فناوری و جایگزینشدن
آن

ضبط اسناد در
اشکال مختلف
رسانه بهعنوان
نسخۀ پشتیبان

Backing up records in
an alternate formats

الزام در تهیۀ نسخۀ پشتیبان از اسناد در شکلهای مختلف
رسانه بهصورت دسرتسپذیر و قابلبازیابی

20

سپس مؤلفهها به سیاهۀ وارسی تبدیل شد و سپس تحلیل گردید و با استفاده از
نرمافزار تحلیل محتوا کدگذاری و مقولهبندی و به روش دلفی درمیان پنلی  13نفره از
متخصصان به چرخش درآمد:
 عضو هیئتعلمی یا غیرهیئتعلمی با سوابق پژوهشی درزمینۀ مدیریت اسنادالکترونیکی؛
 دارای تخصص و تجربۀ علمی و عملی درزمینۀ اسناد الکترونیکی و رسانههایاجتماعی.
تعداد نهایی اعضای این پانل  13نفر بود و پرسشنامهها در دو دور در میان آنها توزیع
شد .پرسشنامه باتوجهبه نتایج گرفتهشده از سیاهۀ وارسی و نیز مؤلفههای بهدستآمده در
تحلیل محتوای خطمشیهای مدیریت اسناد رسانههای اجتماعیِ  7دانشگاه برتر جهان
طراحی شد .همچنین دادههای حاصلاز آن با نرمافزار اس.پی.اس.اس تحلیل شدند .تحلیل
خطمشیها نیز با استفاده از نرمافزار مکس.کیو.دی.ای انجام شد .سپس میانگین دادههای
حاصلاز دور دوم پرسشنامه محاسبه شد و نتایج حاصلاز دو پرسشنامه با یکدیگر مقایسه
شد .در ادامه نیز برای تعیین رتبۀ مؤلفهها برای حضور در الگوی پیشنهادی ،از آزمون
فریدمن استفاده شد.
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یافتههایپژوهش

اجتامعی  7دانشگاه برتر
پرسش اول :وضعیت خطمشی مدیریت اسناد رسانههای
ِ
جهان چگونه است؟
یافتههای حاصلاز تحلیل محتوای خطمشیهای مدیریت اسناد رسانههای اجتماعی
دانشگاهی که مطابق با سیاهۀ وارسی و بهکمک نرمافزار ایجاد و مقولهبندی شدهاست ،در
جدول  2براساس حضور هریک از مقولهها در خطمشیهای مدیریت اسناد رسانههای
اجتماعی دانشگاهی آمدهاست.

مقوله

نام دانشگاه
ایلینویز

پنسیلوانیا

دوک

مریلند

ملبورن

میشیگان

هایدلربگ

هدف

*

*

*

*

*

*

*

دامنه

*

*

*

*

*

*

*

رعایت استانداردهای
مدیریت اسناد

-

-

-

-

*

-

-

تعهد کارکنان در اجرای
دستورالعملها

-

-

-

-

*

-

-

استفاده از حساب کاربری
و پلتفرم مطمنئ

*

-

-

-

*

*

-

آموزش مدیریت اسناد
رسانههای اجتامعی

-

-

-

-

*

-

-

حفظ اسناد به محض
دریافت و یا ایجاد

-

-

-

-

*

-

-

ویژگی اسناد

*

-

-

-

*

-

-

وضوح ارتباط پیام با
سازمان

-

-

-

-

*

-

-

نرمافزارهای مدیریت اسناد

*

*

*

*

-

*

-

قواعد و تعهدات

*

-

*

-

*

-

-

جدول 2

حضور مقولهها در خطمشیهای
مدیریتاسنادرسانههایاجتامعی
دانشگاهی
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مقوله

ادامۀ جدول 2

حضور مقولهها در خطمشیهای
مدیریت اسناد رسانههای اجتامعی
دانشگاهی

نام دانشگاه
ایلینویز

پنسیلوانیا

دوک

مریلند

ملبورن

میشیگان

هایدلربگ

دسرتسپذیری اسناد

*

*

*

*

*

*

*

ارزشیابی

*

-

*

*

*

*

-

رعایت استانداردهای
امنیتی

*

-

-

-

-

-

-

حق نسخهبرداری

*

-

-

-

-

-

-

استفاده از کوکیها

*

-

-

-

-

-

-

گردآوری اخالقی

-

-

*

-

-

-

-

حق مالکیت معنوی

*

-

-

-

-

-

-

چالشهای حفاظت و
نگهداری

-

-

*

*

-

*

*

ضبط اسناد در اشکال
مختلف رسانه بهعنوان
نسخۀ پشتیبان

-

-

-

-

*

-

-

طبق جدول  2خطمشی دانشگاه ملبورن با  13مؤلفه و خطمشی دانشگاه ایلینویز با 12
مؤلفه بیشترین مؤلفهها را دارند؛ بهنظر میرسد که این مطلب نشاندهندۀ نگاه تخصصی به
مدیریت اسناد و اهمیت این فرایند برای این دو دانشگاه است.
مؤلفههای هدف ،دامنه و دسترسپذیری اسناد بهعنوان مؤلفههای مهم در تمامی
خطمشیهای بررسیشده حضور دارند.

پرسش دوم :مؤلفههای اصلی در الگوی پیشنهادی مدیریت اسناد رسانههای اجتامعی
دانشگاههای ایران ازنظر متخصصان داخل کشور کدماند؟
در مرحلۀ دومِ پرسشنامه ،برای جمعبندی و نیز مقایسۀ نتایج ،میانگینِ اهمیت مؤلفهها در
دور اول و دوم محاسبه شده و در جدول  3آمدهاست.
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ردیف

مؤلفه

میانگیندور
اول

انحرافمعیار
دور اول

میانگین
دور دوم

انحرافمعیار
دور دوم

1

هدف

9/20

1/29

9/09

1/53

2

دامنه

9/08

0/9

9

1/193

3

رعایتاستانداردهایمدیریتاسناد

9/46

0/776

9/25

0/866

4

تعهد کارکنان در اجرای دستورالعملها

9/31

0/855

9

1/04

5

استفاده از حساب کاربری و پلتفرم مطمنئ

8/92

0/862

8/75

0/622

6

آموزش مدیریت اسناد رسانههای اجتامعی

9/23

0/832

8/92

0/669

7

حفظ اسناد بهمحض دریافت و یا ایجاد

9/31

0/63

9

0/953

8

ویژگیاسناد

9/15

0/899

8/92

0/793

9

وضوح ارتباط پیام با سازمان

9/08

1/115

9

0/739

10

نرمافزارهایمدیریتاسناد

9/38

0/65

8/92

0/996

11

قواعد و تعهدات

9/31

0/855

9/33

0/651

12

دسرتسپذیریاسناد

9/15

0/987

8/92

1/084

13

ارزشیابی

9/31

0/751

9/17

0/718

14

رعایتاستانداردهایامنیتی

9/25

0/754

9/42

0/793

15

حقنسخهبرداری(دانلودکردن)

8/77

1/013

8/73

0/905

16

استفاده از کوکیها

8

1/915

7/66

1/37

17

گردآوری اخالقی

8/69

1/377

8/83

0/835

18

حقمالکیتمعنوی

9/31

0/947

9/25

0/754

19

چالشهای حفاظت و نگهداری

9/08

0/954

9

0/739

20

ضبط اسناد در اشکال مختلف رسانه بهعنوان
نسخۀپشتیبان

9/08

1/165

9/08

0/669

جدول 3

میانگیناهمیتهریکازمؤلفهها
ازنظر متخصصان در دور اول و دوم
دلفی
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با مقایسۀ میانگین اهمیت هریک از مؤلفهها ازنظر متخصصان داخلی در دور اول و دوم
دلفی ،مشخص شد که اکثر مؤلفهها در دور اول و دوم میانگینی بیشتر از  9دارند.
برای رتبهبندی مؤلفهها براساس نظر متخصصان ،از آزمون فریدمن استفاده شده که
نتایج آن بهترتیب رتبه در جدول  4آمدهاست.

جدول 4
رتبۀ مؤلفهها در آزمون فریدمن
براساس نظر متخصصان

176

مؤلفه

رتبه

رعایتاستانداردهایامنیتی

1

قواعد و تعهدات

2

رعایتاستانداردهایمدیریتاسناد

2

حقمالکیتمعنوی

2

ارزشیابی

2

دسرتسپذیریاسناد

3

حفظ اسناد بهمحض دریافت و یا ایجاد

3

تعهد کارکنان در اجرای دستورالعملها

3

نرمافزارهایمدیریتاسناد

3

چالشهای حفاظت و نگهداری

3

ضبط اسناد در اشکال مختلف رسانه بهعنوان نسخۀ پشتیبان

3

وضوح ارتباط پیام با سازمان

4

هدف

4

دامنه

4

آموزش مدیریت اسناد رسانههای اجتامعی

4

ویژگیاسناد

4

گردآوری اخالقی

4

حقنسخهبرداری

4

استفاده از حساب کاربری و پلتفرم مطمنئ

4

استفاده از کوکیها

5
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در رتبهبندی مؤلفهها ازنظر متخصصان براساس آزمون فریدمن ،مؤلفۀ رعایت
استانداردهای امنیتی باالترین رتبه را دارد و مؤلفۀ استفاده از کوکیها پایینترین رتبه را دارد.

پرسش سوم :الگوی پیشنهادی برای مدیریت اسناد رسانههای اجتامعی دانشگاههای
ایرانچیست؟

باتوجهبه رتبۀ مؤلفهها ازنظر متخصصان داخلی ،مؤلفههای الگوی پیشنهادی مدیریت
اسناد رسانههای اجتماعی دانشگاههای ایران به دو گروه «مؤلفههای اجباری» و «مؤلفههای
اختیاری» تقسیم شد.
هدف
دامنه
رعایتاستانداردهایمدیریتاسناد
رعایتاستانداردهایامنیتی
استفاده از حساب کاربری و پلتفرم مطمنئ
نرمافزارهایمدیریتاسناد
تعهد کارکنان در اجرای دستورالعملها
حفظ اسناد بهمحض دریافت و یا ایجاد
آموزش مدیریت اسناد رسانههای اجتامعی
مؤلفههایاجباری

وضوح ارتباط پیام با سازمان
گردآوری اخالقی
قواعد و تعهدات
ارزشیابی
ویژگیاسناد
دسرتسپذیریاسناد
حقمالکیتمعنوی
حقنسخهبرداری(دانلودکردن)
چالشهای حفاظت و نگهداری
ضبط اسناد در اشکال مختلف رسانه بهعنوان نسخۀ پشتیبان

مؤلفههایاختیاری

استفاده از کوکیها

جدول 5
مؤلفههای اجباری و اختیاری
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بحثونتیجهگیری

همانطورکه در یافتههای حاصلاز تحلیل محتوای خطمشی مدیریت اسناد رسانههای
اجتماعیِ  7دانشگاه برتر جهان نیز بیان شد ،مؤلفۀ دسترسپذیری اسناد ،هدف ،دامنه،
ارزشیابی ،نرمافزارهای مدیریت اسناد ،چالشهای حفاظت و نگهداری ،استفاده از حساب
کاربری و پلتفرم مطمئن ،و قواعد و تعهدات بهترتیب بیشترین حضور را در خطمشیها
داشتهاند و در میان آنها سه مؤلفۀ هدف ،دامنه و دسترسپذیری اسناد بهدلیل حضور در
همۀ خطمشیهای بررسیشده از مؤلفههای مهم محسوب میشوند.
تفاوت ِ
ِ
اندک بین میانگین
در مقایسه بین میانگینهای دور اول و دوم بهنظر میرسد که
مؤلفهها در طیف دهتایی تِرستِن(ترستون) که نقاط آن بسیار نزدیک به یکدیگر است،
تفاوت بسیار زیادی نیست .از طرفی گفتنی است که یکساننبودن میانگین مؤلفهها ناشی
از متفاوتبودن اهمیت مؤلفهها در نزد متخصصان است .آزمون فریدمن نیز نشان داد که
رتبۀ مؤلفهها نزدیک به یکدیگر است؛ بنابراین شاید بتوان گفت که ازنظر متخصصان ،بیشتر
مؤلفهها جزو مؤلفههای اصلیاند.
در رتبهبندی مذکور مؤلفۀ رعایت استانداردهای امنیتی در رتبۀ یک قرار گرفتهاست.
بهنظر میرسد قرارگرفتن این مؤلفه در رتبۀ یک نشاندهندۀ اهمیت موضوع امنیت در
مدیریت اسناد ازنظر متخصصان داخلی باشد .کوکیها برای ردیابی استفادۀ افراد از اسناد
رسانههای اجتماعی کاربرد دارند؛ بنابراین دربارۀ کوکیها موضوع نقض حریم خصوصی
کاربران مطرح میشود که میتواند نگرانی افراد را در استفاده از این مؤلفه فراهم آورد؛
درنتیجه متخصصان اهمیت این مؤلفه را کمتر از سایر مؤلفهها تعیین کردهاند.
همچنین بهنظر میرسد که اگرچه در این رتبهبندی ،مؤلفهها در رتبههای متفاوت قرار
گرفتهاند ،ولی این تفاوت در تقدم و تأخر حضور مؤلفهها در خطمشی ،تأثیری در عرضۀ
الگوی پیشنهادی نداشته باشد؛ چراکه تقدم و تأخر حضور را اصول تدوین یک خطمشی
مشخص میکند و این رتبهها تنها نشاندهندۀ اهمیت این مؤلفهها ازنظر متخصصان داخلی
است.
ِ
پیشنهادی خطمشی
براساس رتبۀ مؤلفهها ازنظر متخصصان داخلی ،در الگوی
مدیریت اسناد رسانههای اجتماعی در دانشگاههای ایران مؤلفههای رتبۀ یک تا چهار در
گروه مؤلفههای اجباری قرار گرفتهاند و تنها مؤلفۀ کوکیها که رتبهای پایین و بسیار متفاوت
با سایر مؤلفهها داشته ،در گروه مؤلفههای اختیاری قرار گرفتهاست.
الگوی پیشنهادی خطمشی مدیریت اسناد رسانههای اجتماعی دانشگاهی ایران در دو
گروه مؤلفۀ اجباری و اختیاری عرضه شد .از  20مؤلفه 19 ،مؤلفه در گروه مؤلفههای اجباری
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قرار گرفتند و مؤلفۀ استفاده از کوکیها که در یافتهها دارای همبستگی و رتبۀ پایین بود در
گروه مؤلفههای اختیاری قرار گرفت.
براساس این گروهبندی ،مؤلفههای هدف ،دامنه ،رعایت استانداردهای مدیریت اسناد،
رعایت استانداردهای امنیتی ،استفاده از حساب کاربری و پلتفرم مطمئن ،نرمافزارهای
مدیریت اسناد ،تعهد کارکنان در اجرای دستورالعملها ،حفظ اسناد بهمحض دریافت و یا
ایجاد ،آموزش مدیریت اسناد رسانههای اجتماعی ،وضوح ارتباط پیام با سازمان ،گردآوری
اخالقی ،قواعد و تعهدات ،ارزشیابی ،ویژگی اسناد ،دسترسپذیری اسناد ،حق مالکیت
معنوی ،حق نسخهبرداری (دانلودکردن) ،چالشهای حفاظت و نگهداری ،و ضبط اسناد در
اشکال مختلف بهعنوان نسخۀ پشتیبان در گروه مؤلفههای اجباری قرار گرفتند .مؤلفۀ استفاده
از کوکیها نیز در گروه مؤلفههای اختیاری قرار گرفت.
همانگونه که در مقدمه بیان شد ،خداداد شهری ،غائبی و کربالآقایی کامران ( )1396در
پژوهشی با عنوان «مدیریت اسناد رسانههای اجتماعی :تحلیل محتوای دستنامههای مدیریت
اسناد رسانههای اجتماعی آرشیوهای ملی جهان» به این نتیجه رسیدهاند که مقدمه ،تعاریف،
دامنه ،اهداف ،خطمشی ،مسئولیتها ،و توصیهها هفت جزئیاند که بیشترین حضور را
در دستنامههای مدیریت اسناد رسانههای اجتماعی آرشیوهای ملی جهان داشتهاند .نتایج
پژوهش حاضر نیز تأیید میکند که از اجزای ذکرشده برای دستنامههای مدیریت اسناد،
هدف و دامنه دو جزء ضروری خطمشی مدیریت اسناد رسانههای اجتماعی است؛ بنابراین
خطمشیهای مدیریت اسناد رسانههای اجتماعی آرشیوهای ملی و دانشگاهی در ضرورت
دو مؤلفۀ هدف و دامنه انسجام نظر دارند .بهنظر میرسد که اشتراک موجود بین مؤلفههای
آرشیوهای ملی و دانشگاهی برای این است که وجود دو مؤلفۀ هدف و دامنه برای هر
خطمشی ضروری است و خطمشی بدون وجود آنها بیمعناست؛ ولی مؤلفههای دیگر
میتوانند بنابر نوع و اهداف آرشیوها با عنوان و صورتی متفاوت ظاهر شوند.
براساس یافتههای پژوهش حاضر موارد زیر پیشنهاد میشود:
 استفاده از مؤلفههای پیشنهادی عرضهشده برای تدوین خطمشی مدیریت اسنادرسانههای اجتماعی دانشگاهی ایران؛
 استفاده از مؤلفههای پیشنهادی برای برنامهریزی و تصمیمگیری دربارۀ آغاز فرایندمدیریت اسناد رسانههای اجتماعی دانشگاهی ایران؛
 -ایجاد پایگاه اسناد رسانههای اجتماعی دانشگاهی ایران براساس مؤلفههای پیشنهادی.
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