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Abstract:
Purpose:   Investigates the reasons of differences between President Banisadr and the 
Parliament following 1979 Islamic Rrevolution with regard to the nomination of the 
Prime Minister and Cabinet Members.

Method and Research Design: Archival records and library material was consulted to 
gater data. 

Findings and Conclusion: Differences were political and ideological, as well as legal. 
The political crisis has subsided to some extent since the ouster of the President. Wid-
ening ideological and political differences between BaniSadr, the President and the, 
Rajaei, the Prime Minister led to the passage of a number of bills in the Parliament that 
curtailed the authority of the former. One such bills allowed the PM  to implement bills 
passed the parliament if the President refused to sign them and the other that allowed 
the PM to appoint caretakers for government departments. Finally, when the Parlia-
ment impeached BaniSadr and voted on his political incompetence he was sacked.
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هدف: تحلیل علل تعامل و تقابل بنی صدر با مجلس در انتخاب نخست وزیر و کابینه.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از منابع کتابخانه ای و آرشیوی گردآوری شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: اختالف در مبانی فکری )سیاسی و عقیدتی( و حقوقی میان رئیس جمهور با 

مجلس و نخست وزیر مانع همکاری آنها  و بروز بحرانی شد که  پس از عزل رئیس جمهور تاحدودی 

کاهش یافت. گسترش اختالفات اندیشگی و سیاسی میان بنی صدر با نخست وزیر و نمایندگان مخالف 

رئیس جمهور به تصویب الیحه و طرح هایی در مجلس منجر شد که قدرت رئیس جمهور را محدود 

کرد؛ از جمله تصویب طرح هایی که اجازه می داد هرگاه رئیس جمهور مصوبات مجلس را توشیح نکند، 

نخست وزیر بتواند آن را به اجرا بگذارد و نیز بتواند برای وزارت خانه های بدون وزیر، سرپرست تعیین 

کند. سرانجام، تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر به ریاست جمهوری او پایان داد.

ڪلیدواژه ها: 

انقالب اسالمی؛ بنی صدر؛ رجایی؛ مجلس اول شورای اسالمی؛ حزب جمهوری اسالمی؛ امام خمینی.
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مقدمه
فاصلۀ سال های 1357-1360 یکی از حساس ترین و مهم ترین برهه های انقالب محسوب 
می شود؛ چون با اشغال سفارت آمریکا و هم چنین آغاز جنگ تحمیلی، شرایط پیچیده ای 
برای سیاست داخلی و خارجی کشور به وجود آمده بود. در این سه سال، مجادالت و 
اختالفات متعددی نیز میان افراد و جریان های فکری-سیاسی کشور وجود داشت که یکی 
از مهم ترین آن ها، اختالفات اندیشه ای )سیاسی و عقیدتی( و حقوقی میان بنی صدر به عنوان 
رئیس جمهور و بخشی از مجلس اول شورا )نمایندگان حزب جمهوری اسالمی( بود. با 

شدت یافتن این اختالفات بنی صدر نتوانست دورۀ ریاست جمهوری اش را به پایان برساند.
باتوجه به مقدمات مطرح شده، این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است:

علل تعامل و تقابل بنی صدر و مجلس در انتخاب نخست وزیر و کابینه بر سر چه 
مسائلی بوده است؟

فرضیۀ پژوهش نیز ازاین قرار است: باتوجه به اختالفات اندیشه ای )سیاسی و عقیدتی( 
و حقوقی میان رئیس جمهور با مجلس و نخست وزیر آن ها بینش و تفکر یکدیگر را قبول 
نداشتند و درنتیجه برای رسیدن به اهداف خویش به دنبال حذف یکدیگر از حاکمیت بودند.
قبل از ورود به بحث اصلی الزم است به مبانی اندیشه ای و عقیدتی بنی صدر و مخالفان 
او در مجلس -که در این مقاله با عنوان نیروهای مکتبی1 و خط امامی نامیده می شوند- 

اشاراتی کوتاه داشته باشیم.

1. مبانی اندیشه ای و عقیدتی بنی صدر و نیروهای مکتبی
سیدابوالحسن بنی صدر فرزند آیت اهلل نصراهلل بنی صدر در سال 1312 در همدان متولد شد. 
بنی صدر در دوران ملی شدن نفت به عنوان نمایندۀ دانشجویان دانشگاه تهران از مصدق 
طرفداری کرد و با جبهۀ ملی اول و دوم همکاری کرد )بنی صدر، 1380، ص25؛ جبهۀ 
ملی به روایت اسناد ساواک، 1379، صص 195-196(. وی برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ 
اقتصاد در سال 13۴2 به فرانسه رفت و با عضویت در کنفدراسیون دانشجویان خارج از 
کشور و با تأسیس انتشارات مصدق و انتشار خبرنامۀ جبهۀ ملی به فعالیت های سیاسی 
خود علیه رژیم پهلوی ادامه داد )متین، 1378، ص178؛ بنی صدر، 1380، صص ۴5-
۴7(. بنی صدر با تشکیالت دانشجویان مسلمان خارج از کشور و انجمن های اسالمی 
نیز همکاری می کرد )زیباکالم، 1395، صص 297-298(. او از نخستین کسانی بود که 
به هنگام عزیمت امام خمینی به پاریس در حلقۀ نزدیک ترین مشاوران و همراهان امام قرار 

 :)political school( سیاسی  مکتب   .1

دولت؛  دربارۀ  نظریه ای  از  است  عبارت 

یعنی نظریه ای دربارۀ منشأ جامعۀ سیاسی 

آن.  شکل  بهرتین  و  آن  هدف  )دولت(، 

قدرت  با  همواره  دولت  مفهوم  ازآنجاکه 

اگر  سیاسی  نظریه های  است،  آمیخته 

به صورت آرمان جنبش های سیاسی درآیند، 

نیز  قدرت  به  دستیابی  روش های  شامل 

می شوند و در این مرتبه، عنوان ایدئولوژی 

گروه های  و  حزب ها  که  می گیرند  به خود 

متشکل سیاسی، هواداران و اجراکنندگان آن 

)آشوری، 1391، ص303(؛ ولی در  هستند 

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 

اجتامعِی  و  سیاسی  اسالم  از  ایدئولوژیک 

مبتنی بر فقه باور دارد. وابستگان این جریان 

از فقها به عنوان ناظران اجرای فقه در جامعه 

دفاع می کردند و خود را به والیت فقیه و 

متعهد  امام خمینی  از  بی چون وچرا  تقلید 

می دانستند.

صالح پرگاری  
فواد پورآرین  | مصطفی جوان
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گرفت و روز دوازدهم بهمن 1357 همراه با امام خمینی به ایران بازگشت )سیر مبارزاتی 
امام خمینی در آینۀ اسناد به روایت ساواک، 1386، ج6، ص596(. البته باید توجه داشت که 
در ابتدای پیروزی انقالب، بنی صدر چهره ای معروف نبود؛ ولی پس ازآنکه در دانشگاه های 
مختلف سخنرانی کرد و مقاالتی در نشریات به ویژه روزنامۀ انقالب اسالمی منتشر کرد و 

در مناظره های تلویزیونی حضور یافت، به فردی شناخته شده در جامعه تبدیل شد.
بنی صدر به عنوان فردی ملی، مسلمان و اسالم شناس، به مبانی اسالم، استقالل، آزادی، 
و رشد در جامعه معتقد بود )بنی صدر، 135۴، صص 18-19(. او دراین باره می گوید: »من 
خودم را در خط انقالب می دانم که اصول چهارگانه ای ]است[؛ یعنی آزادی، استقالل، رشد 
و اسالم ]که[ به مثابۀ بیان آزادی و ترجمۀ آن اصوْل راهنمای آن است. هیچ تقدمی برای 
اصلی بر اصل دیگر قائل نیستم و اسالم را به عنوان بیان این سه اصل و همۀ این ها را برپایۀ 
موازنۀ عدمی1 اصول راهنمای انقالب ایران می دانم« )بنی صدر، 1380، صص 1۴5-1۴۴(.

بنی صدر هدف کشورهای ابرقدرت جهان )آمریکا، انگلیس و شوروی( را در دورۀ 
رژیم پهلوی، استثمار منابع ثروت کشور به ویژه نفت، و حفظ موقعیت استراتژیکی ایران در 
منطقه عنوان می کرد )بنی صدر، 1358آ، صص 1-۴(. او نجات کشور از بحران های سیاسی 
و اقتصادی را در مبارزۀ مردم با کشورهای استعمارگر و در رأس آن ها آمریکا می دانست 

)انقالب اسالمی، 59/1/1۴، ص1(.
بنی صدر به عنوان فردی اقتصاددان مدعی نظریه پردازی برای اقتصاد اسالمی بود و با 
نگارش کتاب اقتصاد توحیدی مدعی بود که قصد دارد راه سومی را غیراز سرمایه داری و 
سوسیالیسم پیِش روی اقتصاد بگذارد. سخنرانی های بنی صدر در دانشگاه آریامهر )صنعتی 
شریف( دربارۀ اقتصاد اسالمی توجه جوانان دانشگاهی را به این موضوع جلب کرده بود.2 
بنی صدر به دولتی کردن امور خیلی عالقه داشت. او از اقتصاد بازار آزاد انتقاد و درمقابل 
از اقتصادی دولت گرا دفاع می کرد )بنی صدر، 1358ب، صص 110-111(. ازنظر بنی صدر 
»بهترین شکل روابط این است که فرد آنچه را به دست می آورد در اختیار جمع بگذارد و 
از جمع به اندازۀ نیاز خویش بستاند. درست است که ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم، اما 
این کار بسیار عملی است. هر جمعی ولو چندنفری می توانند جامعۀ اسالمی و رهبری 
اسالمی را ایجاد کنند و در جمع خود حکومت اسالمی را مستقر نمایند« )بنی صدر، 1357، 

ص331(.
بنی صدر در سال 1358 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد. ازجمله موضوعاتی 
که باعث افزایش آرای بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری شد، بهره برداری تبلیغاتی او 
از طرح ملی کردن بانک ها بود. او این طرح را در دورۀ عضویت در شورای انقالب مطرح 

1. نداشنت وابستگی به دیگران و اتکای به 

خود.

2. اگر فرض کنیم که لیربالیسم سه مبنا داشته 

باشد شامل حکومت قانون، حقوق انسان و 

اقتصاد آزاد، در آن صورت بنی صدر لیربال 

نبود؛ چراکه بنی صدر اقتصاد آزاد را قبول 

نداشت.

تعامل و تقابل بنی صدر با 
مجلس بر رس انتخاب ...
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کرد و باتوجه به وضعیت نامناسب بانک ها در آن دوره، از این طرح استقبال شد. با اجرای 
این طرح، تمام قروض و وام هایی که مردم از بانک ها گرفته بودند و امکان بازپرداخت آن 

را نداشتند نیز ملی شدند )معین فر، مصاحبه »دولتی شدن بانک ها«، 1392، صص ۴8-۴7(.
سیاسی،  عدالت های  استقرار  به دنبال  اینکه  بیان  و  طرح  این  بر  تکیه  با  بنی صدر 
اقتصادی و اجتماعی و افزایش رفاه عمومی است، توانست تبلیغات مؤثری در انتخابات 
ریاست جمهوری داشته باشد. عالوه براین، زمانی که او وزارت اقتصاد و دارایی را برعهده 
داشت شرایط را برای اعطای وام 9 درصدی به اقشار متوسط و پایین جامعه برای خرید 
خانه فراهم کرد. اعطای این وام باعث محبوبیت دوچندان او نزد مردم شد و زمینه های 
الزم را برای احراز پست ریاست جمهوری فراهم کرد )مظفر، مصاحبه، »سرنوشت اولین 
رئیس جمهور«، 1396/۴/17(. بنی صدر به عنوان چهره ای مستقل حامیان زیادی میان جریان 
چپ، جریان ملی، و جریان مذهبی داشت. سخنان بنی صدر مبنی بر قانون اساسی، دموکراسی، 
آزادی، استقالل، مبارزه با امپریالیسم و سلطه طلبی، عدالت اجتماعی، محرومان و مستضعفان، 
و مقابله با سرمایه داری خواست اصلی جریان های سیاسی بود. جریان های مذکور با دادن 
حدود 11 میلیون رأی از 1۴ میلیون شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری به بنی صدر 
آرمان های خود را در او می دیدند1 )مظفر، 1378، صص ۴8-52؛ بنی صدر، 1380، صص 

.)1۴5-1۴۴
مهم ترین نیروهای مخالف بنی صدر، نیروهای مکتبی و خط امامی بودند. این جریان 
متشکل از افراد و گروه های اسالمی بودند که در سال های شروع نهضت امام با مبانی دینی، 
مواضع انقالبی و مبارزاتی ایشان آشنا شدند و به مبارزه با رژیم پهلوی پرداختند. پس از 
پیروزی انقالب پیروان این جریان در گروه های اسالمی به ویژه حزب جمهوری اسالمی 
تشکل یافتند و تالش کردند تا راه و اندیشۀ امام به عنوان ولی فقیه در انقالب طی شود 

)مظفری، 139۴، ص11۴(.
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 گروه های ضدانقالب در کشور، تعمیق و 
جهت گیری انقالب به سوی ستیز با سلطۀ آمریکا و اسرائیل و سایر کشورهای استعماری 
در منطقه، پایبندی به آرمان رهایی قدس، امت گرایی اسالمی دربرابر ملی گرایی مبانی 
مشترکی بود که نیروهای موسوم به خط امام را متحد می کرد )فوزی، 1387، ج1، ص382؛ 

حسینی زاده، 1389، صص 275-273(.
باید توجه داشت که در سال های ابتدایی انقالب، حزب جمهوری اسالمی به عنوان 

و  سخرنانی ها  به  بیشرت  اطالع  برای   .1

مصاحبه های بنی صدر مندرج در روزنامۀ 

اطالعات مورخ 8بهمن58، و سخرنانی های او 
در تاریخ های 17شهریور، 28آبان، 29بهمن، 

و 14اسفنـد 1359 منترش شـده در روزنامـۀ 

انقالب اسالمی مراجعه شود.

صالح پرگاری  
فواد پورآرین  | مصطفی جوان
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شاکلۀ اصلی نیروهای مکتبی و خط امامی بیشترین چهره های روحانی و حکومتی را در 
اختیار داشت و اعضای ارشد آن بهشتی، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و باهنر که 
پیش از تأسیس حزب جمهوری اسالمی و نیز بعدازآن، عضو شورای انقالب بودند، بعدها 

هرکدام در بخشی از مراکز قضایی، اجرایی، و قانون گذاری فعالیت می کردند.

2. جناح های سیاسی مجلس اول
پس از پیروزی انقالْب جریان های سیاسی )ملی، مذهبی، و چپ( در کشور فعال بودند. 
هرکدام از جریان های مذکور ازلحاظ مبانی فکری و اندیشه ای با یکدیگر متفاوت بودند؛ 

درنتیجه برداشت ها و تفسیرهای مختلفی از موضوعات داشتند.
پس از رسمیت یافتن مجلس، جناح بندی های سیاسی داخل مجلس در قالب چهار 
فراکسیون اصلی با مبانی اندیشه ای ملی، مذهبی و التقاطی شکل گرفت: 1. جناح مذهبی 
)فراکسیون ائتالف بزرگ( به رهبری حزب جمهوری اسالمی و هم فکران آن که 85 نفر از 
نمایندگان این دوره را تشکیل می داد؛ 2. نهضت آزادی )فراکسیون همنام(1  که رهبری جناح 
اقلیت را برعهده داشت با )20 نفر(؛ 3. جناح طرفدار بنی صدر )رئیس جمهور( که با عنوان 
فراکسیون دفتر هماهنگی همکاری های مردم با رئیس جمهور در مجلس حاضر بود با )33 
نفر(؛ ۴. نمایندگان مستقل )115 نفر( که همگام با جناح های داخلی مجلس یا به طور مستقل 
عمل می کردند )خواجه سروی، 1382، ص278(. سابقۀ فعالیت جریان های سیاسی و فکری 

مذکور به سال های پیش از انقالب بازمی گردد.

2. 1. نهضت آزادی ایران
نهضت آزادی ایران را مهدی بازرگان، یداهلل سحابی، سیدمحمود طالقانی و تنی چند از 
هم فکرانشان در 25اردیبهشت13۴0 به عنوان جریانی منشعب از جبهۀ ملی تأسیس کردند 
)یادنامۀ بیستمین سالگرد نهضت آزادی ایران، 1362، ص17(. مهدی بازرگان بر چهار 
عنصر مسلمانی، ایرانی بودن، اعتقاد به قانون اساسی، و مصدقی بودن به عنوان ارکان چهارگانۀ 
نهضت آزادی تأکید می کرد )بازرگان، 1375، صص 379-380(. مؤسسان نهضت آزادی 
در مرام نامۀ آن، فعالیت سیاسی برمبنای اسالم و قانون اساسی ایران و اعالمیۀ جهانی حقوق 
بشر و هم چنین رعایت قانون اساسی، دموکراسی، استقالل اقتصادی، اصالحات دولتی و 
بوروکراسی را خواستار شده اند. در حوزۀ روابط خارجی همکاری با کشورهای اسالمی 
و تالش برای دستیابی به راه حل های غیرخشونت آمیز در امور بین الملل و عدم تعهد 
در سیاست خارجی برای آن ها اهمیت داشت )برزین، 1373، ص153(. پس از پیروزی 

1. فراکسیون به گروه های هم فکری گفته 

به هدف های  دستیابی  برای  که  می شود 

معّین در داخل یک حزب یا مجمع به وجود 

نخستین  حروف  از  همنام  نام  می آیند. 

کلامِت هیئت، معرف، نامزدهای، انتخابات، 

مجلس، گرفته شده بود.

تعامل و تقابل بنی صدر با 
مجلس بر رس انتخاب ...
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انقالب، بازرگان بنابه پیشنهاد شورای انقالب به نخست وزیری رسید. حزب جمهوری 
اسالمی ازلحاظ مبانی اندیشه ای، فکری و اجرایی با دولت موقت اختالف نظر داشت. این 
اختالفات به تدریج 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، ص9۴(. پس از برگزاری انتخابات مجلس، بازرگان و جمعی از 
اعضاِی نهضت آزادی وارد مجلس شدند. در مجلس نیز نمایندگان نهضت آزادی با حزب 

جمهوری در مسائل متعدد به ویژه در انتخاب نخست وزیر و دولت اختالف نظر داشتند.

2. 2. حزب جمهوری اسالمی
حزب جمهوری اسالمی را پنج نفر از شاگردان امام خمینی )بهشتی، هاشمی رفسنجانی، 
خامنه ای، باهنر، و موسوی اردبیلی( در 29بهمن1357 با هدف »تداوم بخشیدن به انقالب 
مردم مسلمان ایران و تالش جهت استقرار نظام عدل اسالمی در سراسر جهان تحت رهبری 
ولی فقیه درزمینه های معنوی، فرهنگی، سیاسی و نظامی« تأسیس کردند )اسماعیلی، 1386، 
ص52(. در اساس نامۀ حزب در معرفی آن چنین آمده است: »]این[ حزب تشکیالتی است 
عقیدتی سیاسی و معتقد به والیت فقیه و ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسالمی که برای 
هدایت و سازمان دهی نیروهاِی مسلماِن باایمان درجهت نیل به اهداف واالی اسالمی 
تشکیل شده است.« اهداف، خط مشی و مواضع حزب جمهوری اسالمی در اساس نامۀ 
آن مطرح شده است. افزایش آگاهی اسالمی مردم و سرعت بخشیدن به خودسازی انقالبی 
آن ها، پاک سازی کشور از آثار استبداد و استعمار، برقراری آزادی های سیاسی، تحول 
در نظام اداری و تبدیل آن به نظامی که در آن ایمان، صداقت و لیاقت معیار تصدی هر 
شغل باشد، تقویت هرچه بیشتر نهادهای انقالب اسالمی، پایان دادن به سلطۀ اقتصادی 
بیگانگان، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، تحول در نظام آموزشی، ازبین بردن همۀ ریشه ها 
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 تحت سلطه، و کمک به محرومان و مستضعفان جهان 
اصولی بودند که حزب با اعالم آن ها و برای رسیدن به اهداف خود به دنبال تحقق آن ها 
بود )کیهان، 1357/12/2، صص 1-2(. پس از پیروزی انقالب اسالمی، حزب جمهوری 

اسالمی مهم ترین مخالف دولت موقِت بازرگان، و ریاست جمهوری بنی صدر بود.

صالح پرگاری  
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2. 3. جناح طرفدار بنی صدر
در بحبوحۀ انتخابات اولین دورۀ مجلس، دفتری با عنوان »دفتر هماهنگی همکاری های 
مردم با رئیس جمهور« به وجود آمد. بنابه گفتۀ بنی صدر این دفاتر را مردم به صورت کاماًل 
ایجاد کرده بودند )بنی صدر، 1380، ص1۴1(؛ ولی  خودجوش در شهرها و روستاها 
مخالفان بنی صدر هدف او را از ایجاد و هدایت این دفتر کسب قدرت سیاسی مطرح 
هرندی، 1390، ص163(.  ، 136۴، ص157؛ صفار  اسفند...  )غائلۀ چهاردهم  کرده اند 
بنی صدر علت نگرانی و مخالفت جریان رقیب با دفتر مذکور را ترس از ایجاد شورش 
و به دست گرفتن قدرت توسط رئیس جمهور مطرح می کند )بنی صدر، 1380، ص1۴2(. 
بنی صدر به تشکیل حزب اعتقادی نداشت و هدف سیاستمداران را از ایجاد حزب رسیدن 
به قدرت و حفظ منافع خود می دانست. او به ایجاد سازمان ها و نهادهای خودجوش 
مردمی برای رسیدن به خواسته ها و مطالباتشان معتقد بود )بنی صدر، 1380، ص1۴1(. 
پس از پیروزی بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری خأل وجود یک سازمان منسجم 
مردمی وجود داشت. می توان سه ضرورت را برای شکل گیری دفتر مذکور برشمرد: اول 
ارتباط میان مردم با رئیس جمهور؛ دوم مطرح و اجرایی کردن نظریات رئیس جمهور در 

جامعه؛ و سوم حضور در انتخابات مجلس.
دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور، در رقابت انتخاباتی مجلس اول، فهرستی از 
کاندیداهای موردتأیید خود را منتشر کرد )انقالب اسالمی، 1358/12/22، ص1(. پس از 
اعالم نتایج آراء تعدادی از نامزدهای دفتر وارد مجلس شدند و به حمایت از برنامه های 
رئیس جمهور پرداختند. عده ای دیگر از این نمایندگان )اعظم طالقانی، محمدجواد حجتی 
کرمانی، فخرالدین حجازی، محمدعلی هادی نجف آبادی و چند نفر دیگر( به مرورزمان 
به مخالفت با بنی صدر پرداختند و درنهایت به عدم کفایت سیاسی او رأی دادند )صورت 
ص32؛   ،1360/3/30 اسالمی،  شورای  اول  مجلس  علنی  جلسۀ  مذاکرات  مشروح 

1360/3/31، صص 25 و ۴۴(.
درمجموْع جناح های فوق در قالب دو جریان عمدۀ اکثریت و اقلیت در مجلس 
به رقابت و مخالفت با برنامه های یکدیگر می پرداختند. جریان اکثریت که حول حزب 
جمهوری اسالمی و رهبران آن گرد آمده بودند، با سیاست های رئیس جمهور، و نمایندگان 
نهضت آزادی و نمایندگان هم سو با بنی صدر بر سر انتخاب نخست وزیر و کابینه مخالف 

بودند.
در ادامه اختالفات اندیشه ای و حقوقی میان بنی صدر و مجلس در انتخاب نخست وزیر 

و کابینه بررسی می شود.
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3. انتخاب نخست وزیر
پس از تصویب قانون اساسی، به منظور نهادسازی و اجرای قوانین، انتخابات ریاست جمهوری 
و مجلس برگزار شد. با انتخاب سیدابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری و رسمیت یافتن 
مجلس شورا، موضوع انتخاب نخست وزیر مطرح شد. برطبق اصل 12۴ قانون اساسی، 
رئیس جمهور ملزم بود تا فردی را برای نخست وزیری نامزد کند و پس از کسب رأی 
تمایل از مجلس شورا حکم نخست وزیری را برای او صادر کند )قانون اساسی جمهوری 

اسالمی... ، 1368، ص99(.

3. 1. اختالف اندیشه ای و ایدئولوژیک
یکی از مشکالتی که میان بنی صدر و مجلس بر سر انتخاب نخست وزیر به وجود آمد، 
بروز اختالفات اندیشه ای و عقیدتی بود. بنی صدر و اکثریت نمایندگان مجلس )حزب 
جمهوری اسالمی( هریک ویژگی های خاصی را برای انتخاب نخست وزیر مدنظر خویش 
قائل بودند. نمایندگان هرکدام از دو قوۀ مجریه و مقننه به دنبال انتخاب فردی هم فکر از 
یاران خویش به عنوان نخست وزیر بودند تا بتوانند پس از پیروزی بر رقیب با ایجاد دولتی 

هم سو به اهدافشان در حاکمیت برسند.
جریان خط امام و حزب جمهوری ازلحاظ اندیشه ای و ایدئولوژیکی بنی صدر را 
فردی غیرقابل اعتماد می دانست )فارسی، 1373، ص51۴(. این جریان از شکست خود 
در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی بنی صدر در این انتخابات به شدت ناراحت 
بنی صدر  رفتار  باتوجه به  اسالمی  جمهوری  1373، ص525(. حزب  )فارسی،  بودند 
معتقد بود که بینش او مخالف بینش اسالم فقاهتی است. اعضاِی اصلی این حزب طی 
نامه ای به امام این نظر را اعالم کردند. در این نامه »ورود افراد تارکالصالة یا متظاهر 
به فسق در کارها، پخش موسیقی و حضور زنان بی حجاب در صداوسیما و ادارات، 
تضعیف نهادهای انقالب، ]و[ اجرای منویات آمریکا« را مهم ترین دالیل اختالفشان با 
بنی صدر مطرح کردند )هاشمی رفسنجانی، 138۴، صص 361-366(. هم چنین بنابه 
فقیه در  اختیارات والیت  افزایش  بنی صدر در تصویب و  بهشتی مخالفت های  گفتۀ 
مجلس خبرگان قانون اساسی او را در اندیشۀ جریان مذهبی، فردی مخالف و غیرپایبند 
به این اصل مطرح می کرد )مظفر، 1378، ص155(. بنی صدر در نگاه اکثر جریان مذهبی، 
با صورتی  فردی تحصیل کرده در غرب، مغرور، خودمحور، ریاست طلب، دروغ گو، 
تیغ زده، متمایل به غرب و مخالف جریان مکتبی بود )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ 
علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1360/3/30، صص 13-3۴؛ 1360/3/31، صص 13-
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۴1؛ مظفر، 1378، صص 128-129؛ مهدوی کنی، 1387، صص 226-225(.
ویژگی ها و شاخص های نخست وزیر در دیدگاه اکثریت نمایندگان مجلس با بنی صدر 
و نمایندگان هم سو با او متفاوت بود. از دیدگاه اکثریت نمایندگان مجلس )حزب جمهوری 
اساس  متعهدبودن،  و  بودن، مسلمان بودن  امام  پیرو خط  اسالمی(، شاخص هایی چون 
انتخاب نخست وزیر بود. آن ها به دنبال نخست وزیری با ویژگی های مکتبی و انقالبی، 
نداشتن وابستگی فکری به غرب، مقتدر و مستقل از ریاست جمهوری بودند )جمهوری 
اسالمی، 1359/5/2، ص1(. آیت اهلل بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسالمی نیز ویژگی های 
نخست وزیر موردتأیید حزب را با تأکید بر انقالبی گری و تعهد چنین بیان می کند: »آن چه 
این است که نخست وزیر و وزراء  است،  متعهدانه مطرح  به عنوان تشکیالِت  ما  برای 
باید مسلمان، متعهد، جوان، پرتحرک، انقالبی و هماهنگ باشند...« )جمهوری اسالمی، 

1359/5/9، صص 1 و 16(.
درمقابْل بنی صدر معتقد بود شخصی باید عهده دار 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 دراین باره می نویسد: »علم بیرون از دین نیست. ما مسلمان ها 
معتقدیم اسالم عین علم است و در اسالمِ ما شرط مسئولیت علم است؛ نمی توان بدون علم 
عهده دار مسئولیت شد... . چگونه بیاییم سرنوشت کارهای بزرگ کشور را به کسی بسپاریم 
که علم و تجربه ندارد و تنها دْل خوش بداریم که این ها مکتبی هستند. اساساً آدم مکتبی 
که علم و تجربه نداشته باشد، خود را داوطلب مقام نمی کند و اگر کرد به این دلیل است 
که چون سرمایۀ دیگری نداشته این مکتب بینوا را سرمایۀ خود قرار داده است« )بنی صدر، 

1359، ج2، صص 57-56(.
بنی صدر برای انتخاب نخست وزیر ویژگی های زیر را مدنظر داشت: »مکتبی، قاطع و 
جوان، دارای قابلیت و خوش سابقه بودن، توانایی مدیریت و ادارۀ دولت، داشتن تجربه و 
تخصص، هماهنگی با رئیس جمهور و مجلس، معتقد به قانون اساسی، مستقل بودن و عدم 
وابستگی به حزبی خاص« )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای 

اسالمی، 1359/5/20، صص 20-19(.
با مطرح شدن انتخاب نخست وزیر، امام خمینی رهبر انقالب نیز در دیدار با اعضای 
شورای عالی قضایی، معیارهای انتخاب نخست وزیر و دولت را اعالم کرد و ازجمله تأکید 
کرد که نخست وزیر و کابینه باید صددرصد انقالبی، مکتبی و قاطع باشند )جمهوری 

اسالمی، 1359/۴/30، ص12(.

تعامل و تقابل بنی صدر با 
مجلس بر رس انتخاب ...



16
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت اول، بهار 1399، شامرۀ پیاپی 117

4. کاندیداهای نخست وزیری
کاندیدای اوِل بنی صدر برای نخست وزیری حجت االسالم سیداحمد خمینی فرزند رهبر 
انقالب اسالمی بود. بنی صدر طی نامه ای به امام، سیداحمد خمینی را برای نخست وزیری 
پیشنهاد کرد؛ ولی امام خمینی با این درخواست موافقت نکرد )انقالب اسالمی، 1359/5/1، 
ص1؛ صحیفۀ امام، 1378، ج13، ص56(. برطبق اصل 12۴ قانون اساسی رئیس جمهور 
موظف بود فرد مدنظر خود به عنوان نامزد نخست وزیری را به مجلس معرفی کند. به نظر 
می رسد اقدام بنی صدر در ارسال نامه به امام خمینی با هدف درمقابل عمل انجام شده 
قراردادن مجلسی بود که اکثریت آن در اختیار حزب مخالف او قرار داشت. درصورتی که 
امام خمینی با پیشنهاد بنی صدر موافقت می کرد، مجلس نیز باتوجه به والیت پذیری از امام 
چاره ای جز پذیرفتن نداشت؛ هم چنین، احترامی که نمایندگان برای امام و بیت ایشان قائل 
بودند جلوی انتقادات نمایندگاِن مجلس از دولت را می گرفت. پس از درخواست بنی صدر 
از امام در موافقت با انتخاب احمد خمینی، اکبر پرورش نایب رئیس مجلس در نطق پیش از 
دستور از بنی صدر درخواست کرد تا طبق اصل 12۴ فرد مدنظر خود برای نخست وزیری 
را به مجلس معرفی کند و مجلس را در محظوریت1 و روبه روی امام قرار ندهد )صورت 

مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/5/1، ص1۴(.
پس از مخالفت امام با نخست وزیری سیداحمد خمینی، حزب جمهوری اسالمی 
که دربرگیرندۀ اکثریت نمایندگان مجلس بود، طی جلسه ای در دفتر مرکزی حزب، با 
حضور نمایندگان دفاتر خود در سراسر کشور، با بحث روی کاندیداتوری فارسی، رجایی 
و میرسلیم، درنهایت جالل الدین فارسی را به عنوان گزینۀ اول برای نخست وزیری انتخاب 

کرد )جمهوری اسالمی، 1359/5/2، ص7(.
میرسلیم سرپرست  سیدمصطفی  موردتأیید حزب،  کاندیداهای  میان  در  بنی صدر 
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، ص27(. بنی صدر 
در گفت وگویی تلویزیونی، ضمن برشمردن دالیل خود برای انتخاب میرسلیم به عنوان 
نخست وزیر، اعالم کرد که به میرسلیم حسن نظر دارد و او می تواند معرف هماهنگی 
و تفاهم بین رئیس جمهور و دولت باشد؛ درحالی که دیگران این خصوصیت را ندارند 

)انقالب اسالمی، 1359/5/5، صص 2-1(.
در  را  بنی صدر  توسط  نخست وزیری  کاندیدای  به عنوان  انتخابش  علت  میرسلیم 
قابلیت های اجرایی، دانش و تجربۀ خویش در امور مطرح می کند. او دراین باره می گوید: 
»بنی صدر نمی خواست کسی را معرفی کند که توانایی و دانش الزم را نداشته باشد و  1.  تنگنا؛ گرفتاری؛ الزام.
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اجراییات کشور را که مسئولیت نخست وزیر بود به فردی بی لیاقت بسپارد؛ چون به فکر 
شهرت خودش هم بود« )میرسلیم، مصاحبه، 97/1/12(. میرسلیم هم چنین علت معرفی اش 
بین مجلس و  تفاهم  ایجاد  با هدف  او  به  اعتماد  را  ازطرف حزب جمهوری اسالمی 

رئیس جمهور مطرح می کند )انقالب اسالمی، 1359/5/22، ص10(.
اکثریت  مواضع  متوجهِ  میرسلیم  معرفی  برای  در مجلس  بنی صدر پس از حضور 
نمایندگان مبنی بر تمایل نداشتن به میرسلیم شد؛ درنتیجه از نمایندگان مجلس درخواست 
کرد که رأی اعتماد به میرسلیم را مسکوت بگذارند )صابری فومنی، 1360، ص3۴(. به نظر 
پیشنهادشدۀ حزب جمهوری  نامزدهای  با  بنی صدر  موافقت نکردن  به دلیل  که  می رسد 
)فارسی و رجایی( اکثریت نمایندگان مجلس نیز با نپذیرفتن میرسلیم به نخست وزیری 
به دنبال شخصی بارزتر و مقتدرتر از ایشان و تحمیل یکی از کاندیدای اول و دوم خود 
بودند. بنی صدر دربارۀ انتخاب نشدن میرسلیم ازطرف نمایندگان می نویسد: »بر سر آقای 
میرسلیم توافق شده بود؛ اما چون او گفته بود رویۀ دوئیت )دوگانگی( با رئیس جمهوری 
را در پیش نمی گیرد، به او رأی ندادند« )بنی صدر، 138۴، ص۴5(. بنی صدر دربارۀ یکی از 
علت های تمایل نداشتن نمایندگان در انتخاب میرسلیم می گوید: »در مجلس گفتند که بهتر 
از او ]میرسلیم هم[ بوده، اما آن ها )فارسی و رجایی( چون نمی توانستند با من تفاهم داشته 
باشند، آقای میرسلیم را معرفی کرده ام. من می خواهم بگویم که این درست نیست... آقای 
جالل الدین فارسی را خود معرفی کنندگان گفتند توانائی نخست وزیری ندارد و آقای رجائی 
را من گفتم ایشان خشک سر هستند؛ یعنی آنچه را که صحیح می داند راجع به آن حتی 
بحث را هم جایز نمی داند و درنتیجه همکاری او با رئیس جمهور از آن هم مشکل تر است« 
)جمهوری اسالمی، 1359/5/9، صص 1 و 12(. آیت اهلل بهشتی دربارۀ علت تمایل نداشتن 
نمایندگان به میرسلیم چنین اعالم کرد: »... برادری متدین و باایمان چون میرسلیم که من 
او را ازنظر تقوا درحدی می دانم که با کمال طیِب خاطر و اطمینان با او به جماعت به نماز 
می ایستم، به دلیل 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 انتخاب نشدن به نخست وزیری را شناخت نداشتن نمایندگان از سوابق 
و فعالیت های او، کم تجربگی برخی نمایندگان در مدیریت سیاسی کشور، و مقابلۀ سیاسی 
برخی از نمایندگان غیرحزبی با حزب جمهوری می داند )میرسلیم، مصاحبه، 1397/1/12؛ 

انقالب اسالمی، 1359/5/22، ص10(.
خود  مدنظر  کاندیدای  به دنبال  نیز  رئیس جمهور  با  مردم  هماهنگی  دفتر  اعضاِی 
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بودند. در اول مردادماه 1359 اعضاِی دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور در جلسه ای با 
تبادل نظر کاندیداهای خود را برای نخست وزیری معرفی کردند. آن ها تالش های حزب 
جمهوری اسالمی را به عنوان حزبی انحصارطلب و قدرت طلب، و حمایت های امام خمینی 
از این حزب را با هدف حذف تدریجی تفکر و بینش بنی صدر »به عنوان مزاحم اصلی« از 
قدرت مطرح کردند. اعضاء در این جلسه پیشنهادها و راهکارهای مختلفی را برای انتخاب 
نخست وزیر به بنی صدر مطرح کردند: »1. آقای بنی صدر با درنظرگرفتن سلیقه و خواستۀ 
حزب، نخست وزیر را به مجلس معرفی کند؛ 2. آقای بنی صدر بدون درنظرگرفتن سلیقه و 
خواستۀ حزب، حتی واکنش رهبری، نخست وزیر الیق و مورداعتماد خویش را به مجلس 
معرفی کند؛ 3. آقای بنی صدر ازمیان اشخاص مورداعتماد خویش فردی را انتخاب و معرفی 
کند و درصورت تأیید مجلس با مهره های کاردان و مورداعتماد، او را تقویت کند؛ ۴. آقای 
بنی صدر شخصی را در خارج از محدودۀ اطرافیان مورداعتماد خویش انتخاب و معرفی کند 
که ضمن برخورداری از حمایت مجلس از موضع نسبتاً مستقل دربرابر حزب جمهوری 
اسالمی برخوردار باشد؛ 5. آقای بنی صدر درحدود صالح و امکان، ضمن درمیان گذاشتن 
حقایق با مردم دربارۀ نخست وزیر آینده و دولت از خود سلب مسئولیت کند و این کار را 

برعهدۀ مجلس قرار دهد« )غائلۀ چهاردهم اسفند... ، 136۴، صص 298-295(.
سرانجام بنی صدر به این نتیجه رسید که بدون هماهنگی با خواسته های نمایندگان 
مجلس، امکان انتخاب نخست وزیر وجود ندارد؛ بدین منظور پس از بحث فراوان میان 
بنی صدر و نمایندگان مجلس مقرر شد تا هیئتی موسوم به »هیئت ویژۀ تشخیص صالحیت 
نخست وزیر و وزرا«1 برای بررسی صالحیت و مقبولیت کاندیداهای نخست وزیری مأمور 
شود )انقالب اسالمی، 1359/5/6، ص1(. بدین ترتیب بنی صدر شرایط نخست وزیر و 
اسامی 1۴ نفر از کاندیداهای منتخب خود و حزب جمهوری اسالمی را برای بررسی 
صالحیت آن ها طی نامه ای 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 
19-20؛ مارجا، آ.ن-3ش.س-۴(. بنی صدر پس از معرفی کردن کاندیداهای نخست وزیری 
مدنظرش مدعی شد افرادی که طرح سقوط جمهوری را تهیه کرده اند، بنای کارشان بر 
ایجاد اختالف است و طرحشان هم این است که نگذارند هیچ شخصی که بتواند همکاری 
و هماهنگی به وجود آورد، نخست وزیر شود. او در ادامه متذکر شد که این مخالفان به طرق 
مختلف به افراد مدنظر او هم چون سالمتیان، نوبری، حسن حبیبی، سحابی، کالنتری و 
میرسلیم حمله می کنند و از انتخاب آن ها به نخست وزیری جلوگیری می کنند )انقالب 

اسالمی، 1359/5/19، ص6(.

1.  این هیئت وظیفه داشت با ارتباط میان 

برای  را  اشخاصی  مقننه  و  مجریه  قوۀ  دو 

نخست وزیری معرفی کند که هم موردتأیید 

رئیس جمهور باشند و هم در مجلس زمینه ای 

داشته  منایندگان  متایل  رأی  کسب  برای 

باشند. در این هیئت ازطرف بنی صدر، آقای 

عبدالحسین جاللی، منایندۀ نیشابور معرفی 

شد و ازطرف مجلس حجت االسالم سیدعلی 

باهرن،  محمدجواد  حجت االسالم  خامنه ای، 

و  کاشانی  امامی  آیت الله  پرورش،  علی اکرب 

آیت الله محمد یزدی معرفی شدند. بنی صدر 

آقایان خامنه ای  انتخاب  به  را  اعرتاض خود 

حزب  در  آن ها  عضویت  به دلیل  باهرن،  و 

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 

این هیئت حضور  ازطرف رئیس جمهور در 

یابند؛ البته امام خمینی با انتخاب مناینده ای 

ازجانب خود مخالفت کرد )جمهوری اسالمی، 

1359/5/8، ص11؛ فوزی، 1387، ج1، صص 

312-313(.ش
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در واکنش به این سخنان بنی صدر، آیت اهلل بهشتی، اتهامات واردشده به حزب جمهوری 
اسالمی را مبنی بر این که تالش دارد تا نخست وزیر از این حزب انتخاب شود رد کرد. بهشتی 
اصلی ترین موضوع در انتخاب نخست وزیر را رعایت حفظ معیارها )انقالبی، مکتبی، جوان 
و قاطع بودن( می دانست و مشکل به وجودآمده را در نبود توافق بین رئیس جمهور و حزب 
در تطبیق این معیارها بر افراد بیان می کرد )جمهوری اسالمی، 1359/5/21، صص 1 و ۴(.

سرانجام هیئتْ پس از بررسی کاندیداهای مطرح شده ازطرف بنی صدر و اعضاِی حزب 
جمهوری اسالمی، اسامی نهایی را به مجلس و رئیس جمهور 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(.
بنی صدر در 18مرداد1359 رجایی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد. البته 
متن نامۀ معرفی نخست وزیر موجب ناخرسندی جمع زیادی از نمایندگان شد )صورت 
مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/5/19، صص 23-17(. 
متن این نامه به این قرار بود: »با استناد به شور هیئت منتخب و تمایلی که ازسوی آن مجلس 
محترم اظهار شده است، آقای محمدعلی رجایی را به عنوان نخست وزیر معرفی می کنم...« 
)صابری فومنی، 1360، ص66(. در همان روز روزنامۀ انقالب اسالمی در یادداشتی رجایی 
را نخست وزیر مجلس و نه رئیس جمهور و دارای دو ضعف اصلی سخت سری و نداشتن 
اطالع از وضع کشور عنوان کرد )انقالب اسالمی، 1359/5/18، صص 1 و 2؛ 1359/5/19، 
صص 1 و 12(. سرانجام، رجایی با 153 رأی موافق، 2۴ رأی مخالف و 19 رأی ممتنِع 
نمایندگان مجلس به عنوان نخست وزیر انتخاب شد )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی 
مجلس اول شورای اسالمی، 1359/5/20، ص16(. بعدها بنی صدر با اذعان به اشتباه خویش 
در انتخاب رجایی، انتخاب او به نخست وزیری را به دلیل وضعیت بحرانی کشور، احتمال 
حملۀ نظامی عراق به ایران، و تحمیلی ازسوی حزب جمهوری اسالمی و امام خمینی اعالم 

کرد )بنی صدر، 1361، صص 195-196؛ بنی صدر، 1380، ص110(.
پس از انتخاب رجایی به نخست وزیری آشکار بود که رئیس جمهور و نخست وزیر 
به دلیل اختالفات اندیشه ای، سیاسی و عقیدتی قادر نیستند با یکدیگر همکاری کنند. 
چگونگی حکم انتصاب رجایی به عنوان نخست وزیر ازجانب رئیس جمهور، خود موجباتی 
از سوءتفاهمات را فراهم کرد. بنی صدر در حکم خود به رجایی اعالم کرد: »... باتوجه به 
جریان گزینش شما و رأی کامل نمایندگاِن محترم، به ِسمِت نخست وزیری جمهوری 

اسالمی ایران منصوب می شوید...« )مارجا، آ.و.2-1(.
درواقع بنی صدر با به کاربردن لفظ مبهم »جریان گزینش شما« به نوعی مشخص کرد که 
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رجایی، نخست وزیر مدنظر او نبوده و بر او تحمیل شده است )بنی صدر، 1361، ص15(؛ 
چنان که چهار روز پس از امضای حکم بنی صدر اعالم کرد: اگر ببیند رجایی خط او را ندارد، به 
تمام مردم خواهد گفت که این دولْت دولت او نیست )جمهوری اسالمی، 1359/6/3، ص2(. 
همین موضوع موجب مباحثی طوالنی در میان نمایندگان مجلس شد و برخی از نمایندگان 
از این رفتار رئیس جمهور انتقاد کردند. در پاسخ به سخنان بنی صدر، محمد یزدی -یکی از 
اعضای هیئت ویژۀ تشخیص صالحیت نخست وزیر- طی مصاحبه ای اعالم کرد: »این که 
عده ای می گویند که در انتخاب آقای رجایی الزام و اجباری وجود داشته، این طور نیست و 
این تعبیراْت اصولی و منطقی نمی باشد.« او در ادامه افزود: »رجایی یکی از 1۴ نفری بود که 
خودِ بنی صدر به هیئت بررسی معرفی کرده بود و هیئت نیز ایشان را از سایر نفرات شایسته تر 

دانست« )کیهان، 1360/3/13، ص1(.

5. انتخاب کابینه
پس از انتخاب رجایی به نخست وزیری، اولین چالش جدی میان بنی صدر و رجایی و 
نمایندگان هم سو با آن ها در مجلس، دربارۀ انتخاب وزرای کابینه به وجود آمد. ابهامات 
موجود در حیطۀ اختیارات رئیس جمهور و نخست وزیر در قانون اساسی به تفسیرهای 
متفاوتی از حوزۀ اختیارات هریک منجر شده بود؛ هم چنین اختالفات اندیشه ای میان دو 

طرف به بحران پیش آمده دامن می زد.

5. 1. اختالف حقوقی
قانون اساسی کشور باتوجه به فضای هیجانی انقالب و هم چنین نداشتن شناخت دقیق از 
معضالت اجرایی جامعه، توسط خبرگان قانون اساسی در 2۴آبان1358 به تصویب رسید. 
یکی از اشکاالت قانون اساسی درعین تفکیک قوا، نقص در تبیین وظایف، اختیارات و 
توزیع قدرت میان رئیس جمهور و نخست وزیر بود. براین اساس دو نهاد ریاست جمهوری 
اختیارات  و  وظایف  سلسله مراتب،  صالحیت ها،  تفکیک  ازلحاظ  نخست وزیری  و 
نمی توانستند 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 )رئیس جمهور، 
نخست وزیر و مجلس( بود که با مخالفت هریک از این نهادها امکان ردشدن وزیر وجود 
داشت. طبق اصل 133 قانون اساسی )قبل از بازنگری(، صالحیت گزینش و پیشنهاددادن 
وزیران با نخست وزیر بود و در مرحلۀ بعد وزیران انتخابی می بایست به تأیید رئیس جمهور 
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می رسیدند و رئیس جمهور نیز باید این وزیران را برای اخذ رأی اعتماد از نمایندگان، به 
مجلس معرفی می کرد؛ ولی طبق قانوْن نخست وزیر شخصیتی مستقل معرفی شده بود که 

رئیس دولت بود و باید درمقابل اعضای دولت پاسخگوی مجلس باشد )اصل 13۴(.
به موجب اصل 113 مسئولیت های مهمی به رئیس جمهور واگذار شده بود: »پس از مقام 
رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی 
و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری 
مربوط می شود، برعهده دارد.« طبق این اصل که ابهامات بسیاری برای سایر قوا به وجود 
آورده بود، تقریباً تمام امور کشور به جز اموری که به رهبری مربوط می شد به رئیس جمهور 

ارتباط پیدا می کرد.
طبق اصل 133 نصب اعضای قوۀ مجریه منوط به موافقت رئیس جمهور بود؛ ولی 
طبق اصل 13۴ اِعمال ریاست قوۀ مجریه عماًل از او سلب شده بود و جز دربارۀ موافقت 
با عزل وزیر به پیشنهاد نخست وزیر )اصل 136( و حق نظارت قانونی بر مصوبات هیئت 
وزیران )اصل 126( قانون گذار اختیار دیگری را برای رئیس جمهور لحاظ نکرده بود. بنابه 
گفتۀ هاشمی رفسنجانی تجربۀ سال ها دیکتاتوری در ایران و ترس از وقوع مجدد تمرکز 
قدرت در یک شخص، موجب گرایش قانون گذاران به چنین شیوه ای شده بود )هاشمی 

رفسنجانی، 138۴، ص320(.
به موجب اصل 13۴، نخست وزیر ریاست هیئت وزیران را برعهده داشت و بر کار 
آنان نظارت داشت و با همکاری وزیران قوانین را اجرا می کرد و دربرابر مجلس مسئول 
اقدامات وزیران بود. قانون گذاران این ریاست را از مقام مافوق آنان، یعنی رئیس جمهور 
سلب کرده بود و اعضای دولت در انجام وظایف و امور خود کاماًل مستقل از رئیس جمهور 
عمل می کردند. براساس اصل 127، رئیس جمهور فقط حق داشت در جلسۀ هیئت وزیران 
حضور داشته باشد و تنها ازطریق اصل 126 حق داشت بر مصوبات هیئت وزیران نظارت 
قانونی داشته باشد )قانون اساسی جمهوری اسالمی... ، 1368، صص 99-101(. بنی صدر 
که به درستی متوجهِ این موضوع شده بود می نویسد: »...در این قانون اساسی، رئیس جمهور 
کاره ای نیست و اختیاری نداره. قدرت را هم مثل گوشت قربانی تقسیم کرده اند و هر 
کس می تونه}می تواند{ دیگری را فلج بکند« )بنی صدر، 1380، ص102(. بنی صدر در 
مجلس خبرگان قانون اساسی هم، چنین روزی را پیش بینی کرده بود که بعداً اختالف 
میان رئیس جمهور و نخست وزیر به وجود خواهد آمد )بنی صدر، 1380، ص109(. او 
دراین باره می نویسد: »من به بهشتی گفتم: گوشت قربانی می کنید، هم تقسیم قدرت می کنید. 
این قدرش مال رئیس جمهور، این قدرش مال نخست وزیر، این قدرش مال مجلس باشد. 
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این رژیم است که شما دارید درست می کنید؟! این کار بحران درست می کند. شما یا بنا را 
بگذارید به اختیار با رئیس جمهور و مجلس و نخست وزیر را بکنید تابع رئیس جمهور؛ یا 
بنا را بگذارید به مجلس و نخست وزیر و رئیس جمهور را بکنید تشریفاتی. گفتم: آقا این که 
شما درست کرده اید اگر ناهماهنگی بین رئیس جمهور و نخست وزیر بشود، به هم می خورد« 

)مظفر، 1378، ص102(.
بنابه اصل 135 قانون اساسی نخست وزیر تا زمانی که مورداعتماد مجلس بود در 
سمت خود باقی می ماند. به عالوه چنانچه بین نخست وزیر و وزیران هماهنگی وجود 
نمی داشت، نخست وزیر قادر نبود به تنهایی وزیر را عزل کند؛ زیرا برای این عزل موافقت 
رئیس جمهور الزم بود. چنانچه وزیر با رئیس جمهور هماهنگ و با نخست وزیر ناهماهنگ 
انجام وظایف ریاسِت هیئت وزیران هماهنگی کند  بود، نخست وزیر نمی توانست در 
)هاشمی رفسنجانی، مصاحبه، »احیاء نخست وزیری«، 139۴/1/31(؛ بنابراین اصول مذکور 
باعث بروز اختالف میان دو طرف شده بود و هرکدام طبق قانون و اختیارات معین شده در 

آن خود را محق می دانستند.
رجایی براساس برداشت خود از قانون اساسی، نخست وزیر را منحصراً درمقابل مجلس 
مسئول می دانست و هیچ مسئولیتی و حتی اختیاری را درقبال تصمیمات هیئت وزیران متوجِه 
رئیس جمهوری نمی دانست )صابری فومنی، 1360، صص 216-219(. درمقابل بنی صدر، 
مسئولیت نخست وزیر درقبال مجلس را منافات با مسئولیت رئیس جمهور نمی دانست و 
بر این باور بود که رئیس جمهور به دادن تذکر به نخست وزیر و وزرا برای برحذرداشتن 
از انجام اعمال خالف قانون مکلف است )بنی صدر، 138۴، ص21۴(. رجایی به بنی صدر 
پیشنهاد می داد که جلسات دولت نزد رئیس جمهور برگزار شود، ولی رئیس جمهور در این 
جلسه صرفاً حق ریاست دارد و مسئولیتی ندارد )صابری فومنی، 1360، صص 221-220(. 
بنی صدر معتقد بود که اگر رئیس جمهور ریاست هیئت وزیران را عهده دار شود، مسئولیت 
ادارۀ هیئت وزیران از عهدۀ نخست وزیر ساقط است )بنی صدر، 138۴، ص225(. در خالل 
این کشمکش های حقوقی، دو طرف بدون عقب نشینی و آشکارا همدیگر را به بی اطالعی 
از قانون اساسی و اجرای آن متهم می کردند )صابری فومنی، 1360، صص 217 و 221؛ 
بنی صدر، 138۴، ص225(. درمجموْع این نواقص حقوقِی توزیِع قدرت در قانون اساسی 

باعث بروز اختالف میان رئیس جمهور و نخست وزیر و همکاری نکردن آن ها شد.1

5. 2. اختالف اندیشه ای در انتخاب وزیران کابینه
دیدگاه و بینش رئیس جمهور و نخست وزیر دربارۀ انتخاب اعضاِی کابینه متفاوت بود. 

1. کاستی های قانون اساسی سال 1358 و 

طی  در  امور  پراکندگی  از  ناشی  اشکاالت 

یک دهه باعث شد تا در بهار سال 1368 

منایندگان مجلس شورای اسالمی طی نامه ای 

طریق  ارائۀ  درخواست  امام خمینی،  به 

را  اساسی  قانون  در  نظر  تجدید  با هدف 

مطرح کنند که امام نیز با درخواست آنان 

موافقت کرد. در قانون اساسی جدید مقام 

به  اختیاراتش  و  شد  حذف  نخست وزیر 

رئیس جمهور داده شد )مدنی، 1369، ج3، 

ص417(.
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بنی صدر معتقد بود شخصی باید وزیر شود که ترکیبی از تخصص و تعهد را باهم داشته باشد 
)بنی صدر، 1359، صص 56-57(. بنی صدر به دنبال آن بود تا با به کارگیری تمام جناح های 
سیاسی، کابینه ای هماهنگ و نه صرفاً از یک حزب خاص تشکیل شود. او دراین باره 
می نویسد: »دولت باید معرف همۀ جامعه باشد و نه صرفاً معرف حزب جمهوری؛ و دولت 
باید مستقل از تصمیمات حزب عمل کند« )انقالب اسالمی، 1359/5/6، ص2(. رجایی و 
اکثریت نمایندگان مجلس )حزب جمهوری اسالمی( مخالف شکل گیری کابینه ای مختلط 
بودند و تشکیل کابینه ای مکتبی و یکدست از انقالبیون هم سو با دیدگاه های خویش را 
خواستار بودند )کیهان، 1359/5/16، ص3(. رئیس جمهور به خوبی متوجهِ این قضیه شده 
بود که اگر دولت صرفاً از یک جریان خاص )حزب جمهوری اسالمی( تشکیل شود، آن 
جریان سیاسی، قدرت را به صورت انحصاری در دست خواهد گرفت و امکان هماهنگی 

و همکاری با آن وجود نخواهد داشت.
با نزدیک شدن به زمان معرفی کابینه، امام خمینی طی سخنانی در 1359/۴/29 ضمن 
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 نمی توانیم 
تحمل کنیم این مطلبی را که آقایان می خواهند با آن مغزهایی که در اروپا تربیت شده است 
درست بکنند. ما می خواهیم اسالم را ]پیاده[ بکنیم... این اشخاصی که انقالبی نیستند باید 
در رأس وزارت خانه ها نباشند و آقای بنی صدر باید امثال این ها را معرفی به مجلس نکند و 
اگر کرد، مجلس رد بکند و هیچ اعتنا نکند؛ ااّل این که وزیری باشد که کارآمد باشد؛ اسالمی 
باشد؛ مسامحه کار نباشد؛ انقالبی باشد تا یک مملکتی دستمان باشد« )صحیفۀ امام، 1378، 
ج13، صص ۴6-52(. برخی از نمایندگان از نخست وزیر می خواستند که در انتخاب وزرا 
بیشتر دقت کند و در انتخاب کابینه کوچک ترین تعللی درزمینۀ معیارهای مشخص شده 
ازجانب امام نداشته باشد )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای 

اسالمی، 59/6/2، ص16(.
رجایی بالفاصله پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس، به دلیل اختالف فکری با بنی صدر 
بدون مشورت با ایشان و با مشورت نهادها و نیروهای هم فکر انقالبی به انتخاب اعضای 
کابینه ای یکدست با ویژگی های مکتبی، انقالبی و مقلد امام خمینی بودن پرداخت )جمهوری 
اسالمی، 1359/5/23، ص1۴(. انتخاب چنین کابینه ای یکدست به خوبی اتحاد اکثریت 

نمایندگان مجلس با نخست وزیر و بی توجهی به خواسته های بنی صدر را نشان می دهد.
رجایی پس از انتخاب کابینه، در روز اول شهریور با امام دیدار کرد و دربارۀ روند 
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انتخاب یکدست اعضاِی کابینه از نهادهای انقالبی توضیحاتی به اطالع ایشان رساند )کیهان، 
1359/6/2، ص15(. او سپس در مالقات با بنی صدر، فهرست 20 نفر از وزرایی را که 
برگزیده بود به ایشان اعالم کرد )مارجا، آ.ن-3-290ش.س-1(. باتوجه به اختالف اندیشه ای 
)صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/6/11، ص20(، 
مشورت نکردن رجایی با بنی صدر در انتخاب اعضایِ کابینه و به ویژه انتخاب این افراد از 
نهادهای انقالبی و حزب جمهوری اسالمی )بنی صدر، 138۴، صص 26-63(، هم چنین 
ناتوانی، ناکارآمدی و رفتارِ مخرِب برخی از وزرای پیشنهادی )بنی صدر، 1359، صص 
202-203؛ انقالب اسالمی، 1359/6/27، ص1( بعضی از این وزرا موردتأیید بنی صدر 

قرار نگرفتند.
پس از این جلسه، رجایی درمقابل پرسش خبرنگاران مبنی بر زمان معرفی کابینه گفت: 
معلوم نیست و بنی صدر نیز گفت: دربارۀ تأیید یا رد فهرست کابینه، موضوع برمی گردد 
به اصل قضیه و دربارۀ اصل قضیه هم قرار است فعاًل سکوت کند تا ببیند چه می شود 
)جمهوری اسالمی، 1359/6/3، ص12(. او در ادامه افزود: »فرض این است که دولْت 
دولِت رئیس جمهور است و ]رئیس جمهور[ تمام ابزار کار را در اختیار دارد... اگر چنانچه 
دیدم این دولْت دولتی است که خط من را ندارد و ]چون[ مردم از من خواسته اند، من باید 

به مردم بگویم که این دولْت دولت من نیست« )جمهوری اسالمی، 1359/6/3، ص12(.
بنی صدر پس از مشاهدۀ فهرست پیشنهادی کابینه، دو نامۀ متفاوت در 3شهریور1359 
خطاب به رجایی نوشت )بنی صدر، 138۴، ص6۴(. در نامۀ اول با لحنی مالیم تر اعالم 
کرد که به جز وزرای دفاع و کشور، به دلیل حساسیت وضع کشور دربارۀ سایر وزرا کاری 
ندارد؛ ولی در نامۀ دوم که مفصل تر )چهار صفحه( و با لحنی تندتر بود، اعتراض خود را 
به چگونگی گزینش وزرا و بی تجربگی و ناتوانی آن ها اعالم کرد. از ادبیات موجود در نامۀ 
بنی صدر به رجایی می توان به عمق اختالف و بی اعتمادی موجود بین دو طرف پی برد. 
بنی صدر در این نامه، دائماً درصدد است تا نارضایتی خود را از نخست وزیری رجایی و 
درعین حال جریان پشت رجایی -که احتماالً حزب جمهوری اسالمی باشد- اعالم کند 

)مارجا، آ.ن.س-290.ش.س.1(.
رجایی در روز 5شهریور1359، طی نامه ای در پاسخ به بنی صدر، شدیداً به مواضع 
او درقبال فهرست پیشنهادی کابینه و مخالفت هایش با نخست وزیر واکنش نشان داد. او 
دراین باره نوشت: »نامۀ چهارصفحه ای موّرخ سوم شهریور 59]13[ جناب عالی را به دقت 
خواندم. از مقدمۀ آن چنین برمی آید که آقای رئیس جمهور در مذاکره با هیئت همکاری 
مجلس با رئیس جمهور در تعیین صالحیت رئیس دولت که درنتیجه به تعیین و معرفی 
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نخست وزیر ازطرف جناب عالی منجر شد، نوعی عقب نشینی مصلحتی کرده اند و اینک 
پشیمان شده و تصمیم به ایستادگی گرفته اند و درنتیجه تشکیل دولت و معرفی آن به مجلس 
را به تأخیر انداخته اند. تقصیر ملت منتظر چیست؟... تهمت هایی که در نامه و مذاکرات 
حضوری نسبت به وزرای انتخابی روا داشته اید، برای یک مسلمان متعهد قابل تحمل نیست 
و من شما را از اینکه این چنین برخوردهایی داشته و خود را دارای خط توحیدی می دانید، 
برحذر می دارم... جناب عالی دکترای اقتصاد را بی تجربه، و کارکشته در کار و کسب و اهل 
مطالعه و مطلع در امور اقتصادی داخل کشور را )به خاطر نداشتن مدرک( بی علم می خوانید. 
یکی را از اصحاب برادر آقای هاشمی و دیگری را دشنام گوی و... ]می خوانید[. برادرمان 
رئیس جمهور با گفتن »من سکوت می کنم« و به خصوص »با وزرای تو کار ندارم«، احساس 
می کنند شاید ازاین پس باید بقیۀ دوران ریاست جمهوری 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 می کنند. آقای رئیس جمهوری ناگزیر باید به اصول 122 

تا 129 و آنگاه به اصل 121 توجه فرمایند...« )مارجا، آ.و.۴-1(.
با شدت گرفتن تنش میان بنی صدر و رجایی، بنی صدر طی نامه ای به امام خمینی به 
اختالفاتش با نخست وزیر 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 رئیس جمهوری و نه مجلس به سود 
کشور نیست، ]به ایشان[ گفتم. معلوم شد اعضای هیئت وزیران ]هم[ مثل خود نخست وزیر 
الیتغیرند.« بنی صدر در خاتمۀ نامۀ خود از امام خمینی درخواست کرد تا هر تصمیمی را که 
صالح می داند اعالم کند تا او اجرا کند )بنی صدر، 138۴، ص71(. امام خمینی نیز در جواب 
بنی صدر یادآور شد: »این جانب دخالت در این امور نمی کنم. موازین همان بود که کراراً 
گفته ام 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، ج13، ص175(.
اصالح شدۀ  فهرست  بنی صدر  به  نامه ای  طی  مجدداً  8شهریور1359  در  رجایی 
جدیدی از وزرای پیشنهادی را به اطالع بنی صدر رساند. در فهرست دوم براساس آنچه که 
رئیس جمهور 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. رئیس جمهور 
باوجوداین که اعالم کرده بود فقط دربارۀ وزارت کشور و دفاع نظر دارد، ولی همچنان دربارۀ 
دیگر وزرا نیز نظر داشت؛ چنان که در ذیل نامۀ رجایی می نویسد: »قرار بود وزرای دیگر 

انتخاب کند که نکرده است« )مارجا، آ.ن-2ش.س-3(.
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باتوجه به نبود توافق میان بنی صدر و رجایی و اختالف به وجودآمده میان این دو در 
انتخاب وزرا و هم چنین دخالت نکردن امام خمینی در انتخاب کابینه، بنی صدر طی نامه ای 
در 9 شهریور 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(.
به همین دلیل بازهم بحث همکاری و حضور مجلس برای حل این مشکل مطرح شد. 
بدین منظور، چندین نشست بین رئیس جمهور و نخست وزیر با حضور عده ای از نمایندگان 
مجلس، اعضای جامعۀ روحانیت مبارز، سیداحمد خمینی و افراد کاندیدای وزارت، برای 
رفع سوءتفاهم ها و نزدیک کردن دیدگاه ها در انتخاب کابینه برگزار شد که نتیجۀ مهمی دربر 

نداشت )هاشمی رفسنجانی، 138۴، ص193(.
به  نامه ای  طی  شهریور   15 در  بنی صدر  فراوان  بررسی  و  بحث  پس از  سرانجام 
رئیس مجلس شورای اسالمی اسامی 1۴ نفر از فهرست 20نفرۀ پیشنهادی کابینۀ رجایی 
را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد )مارجا، آ.ن-3ش.س-۴(. بنی صدر با 
6 نفر از وزرای مدنظر رجایی که از منتقدان و مخالفان جدی اش بودند مخالفت کرد؛ 
یعنی اکبر پرورش )آموزش وپرورش(، محسن نوربخش )اقتصاد(، سیداسماعیل داوودی 
)برنامه وبودجه(، 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(.
هاشمی رفسنجانی دو نامۀ متفاوت رئیس جمهور و نخست وزیر برای معرفی اعضاِی 
و  رئیس جمهور  میان  به وجودآمده  اختالف  باتوجه به  کرد.  قرائت  را  مجلس  به  کابینه 
نخست وزیر، نمایندگان موافق و مخالف، هریک نظرات خود را مطرح کردند. برخی از 
نمایندگان از چگونگی ارسال نامه های جداگانۀ متفاوت و نبود وحدت میان بنی صدر و 
رجایی در معرفی برخی از وزرای کابینه، هم چنین رعایت نکردن اصل 133 و 13۴ قانون 
اساسی توسط رئیس جمهور و نخست وزیر ناراحت شدند و نظرات خود را مبنی بر رعایت 
قانون اساسی و معرفی اعضاِی کابینه مطرح کردند. در خاتمۀ این جلسه رئیس مجلْس 
هاشمی رفسنجانی از نخست وزیر و رئیس جمهور 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، 1359/6/16، صص 32-18(.
در زمانی که تنش لفظی میان رئیس جمهور و نخست وزیر ادامه داشت نمایندگان 
مجلس در جلسات 18 و 19شهریور1359 بحث دربارۀ برنامۀ دولت و اعضاِی دولت 
را آغاز کردند. در جلسات مذکور نخست وزیر به دفاع از دولت خویش دربرابر اتّهامات 
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بنی صدر پرداخت و نمایندگان موافق و مخالف1 نیز دربارۀ برنامۀ پیشنهادی دولت و وزرای 
معرفی شده به تفصیل صحبت کردند. مهم ترین محورهای صحبت نمایندگان مخالف کابینه 
عبارت بود از: برنامه نداشتن نخست وزیر برای کابینه؛ ابهام دربارۀ تعداد وزرا؛ کلی بودن برنامۀ 
دولت و نداشتن نظم و انسجام عمومی در طرح آن؛ انتخاب وزیران از یک حزب خاص 
]حزب جمهوری اسالمی[ و انتخاب نکردن وزیران از سایر جناح ها و احزاب سیاسی؛ 
نامشخص بودن حدود اختیارات وزیران؛ مشکل هماهنگی ]مجلس و نخست وزیر[ و 
تفاهم با رئیس جمهور؛ نداشتن برنامه در ادغام نهادهای انقالبی و مکتبی ]ادغام کمیته ها در 
ارتش، ادغام دادگاه های انقالب در دادگستری و...[ در تحت حاکمیت دولت؛ نداشتن برنامۀ 
روشن در امور اقتصادی و قضایی و آموزش عالی. مهم ترین محورهای صحبت نمایندگان 
موافق کابینه عبارت بود از: برنامه داشتن نخست وزیر 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 20-29؛ 1359/6/19، صص 17-32؛ هاشمی رفسنجانی، 

138۴، صص 208-207(.
نمایندگان مجلس پس از شنیدن سخنان نمایندگان موافق و مخالف دربارۀ کاندیداهای 
پیشنهادشده، رأی خود را اعالم کردند. درنهایت دولت رجایی با 169 رأی موافق، 1۴ رأی 
مخالف و 10 رأی ممتنع رسمیت یافت )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس 

اول شورای اسالمی، 1359/6/19، ص38(.

6. موضوع تکمیل کابینه
پس از انتخاب 1۴ نفر از اعضاِی کابینه، رجایی تصویب بقیۀ اعضای کابینه را منوط به نظر 
بنی صدر اعالم کرد )کیهان، 1359/6/22، ص3(. دولت رجایی در حالی تشکیل شد که 
برخی از مهم ترین وزارت خانه ها بدون وزیر بودند. رجایی برای تکمیل بقیۀ اعضاِی کابینه، 
طی بازۀ زمانی 29شهریور1359 تا عزل بنی صدر در 30خرداد1360 افرادی را به عنوان 
وزیر به بنی صدر معرفی کرد که بنی صدر عده ای از آن ها را تأیید و عده ای دیگر را رد 
کرد. معرفی و انتخاب کم دردسر محمدجواد تندگویان برای وزارت نفت، موسی خیر 
به عنوان وزیر مشاور و سازمان برنامه و بودجه )59/7/3(، محمد میرمحمدصادقی برای 
وزارت کار، ابراهیم احدی برای وزارت دادگستری )59/8/1۴( و محمدجواد باهنر برای 
وزارت آموزش وپرورش )59/9/۴( در حالی انجام شد )مارجا، آ.ن-3-290.ش.س-1۴؛ 
مارجا، آ.ن-3.ش.س-10( که انتخاب حسین کاظم پور اردبیلی و حسین نمازی برای 

کابینه  مخالف  و  موافق  منایندگان   .1

محمدجواد  موافقان:  از  بودند  عبارت 

رشافت، علی اصغر باغانی، سیدحسن آیت، 

سیدعلی خامنه ای، و عبداملجید معادیخواه؛ 

و مخالفان: رضا رمضانی خورشیددوست، 

محمد محمدی، کاظم سامی، محمدمهدی 

جعفری، علی گل زادۀ غفوری.
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وزارت خانه های بازرگانی، و اقتصاد و دارایی )1359/12/20( و نهایتاً میرحسین موسوی 
از  بنی صدر  عزل  بعداز  و   )1360/۴/1۴( در  درنهایت  -که  امور خارجه  وزارت  برای 
و  نخست وزیر  میان  موردمناقشه  موضوعات  از  یکی  به  شد-  وزیر  ریاست جمهوری 

بنی صدر تبدیل شده بود )مارجا، آ.ن-32ش.س-13؛ مارجا، آ.ن-۴-290.ش.س-5(.
مخالفت های میان بنی صدر و رجایی بر سر تعیین وزرای باقی ماندۀ کابینه باعث شد 
تا نمایندگان مجلس باتوجه به شرایط مخاطره انگیز جنگ تحمیلی، موضوع گروگان گیری 
و وضعیت نامساعد اقتصادی و سیاسی کشور تکمیل کابینه را خواستار شوند )صورت 
مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/7/3، ص20(. نمایندگان 
مجلس طی نامه ای به امام که آن را اکبر پرورش نایب رئیس در مجلس قرائت کرد از 
رئیس جمهور و رئیس دولت درخواست کردند تا با حفظ وحدت و تفاهم با یکدیگر 
گفت وگو کنند و در تکمیل کابینه بکوشند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس 

اول شورای اسالمی، 1359/8/۴، ص20(.
طبیعی بود میان رئیس جمهور و اکثریت مجلس که به طور جدی با اندیشه و دیدگاه های 
افراد  نیاید. پس از معرفی  انتخاب وزرا به وجود  یکدیگر اختالف داشتند هماهنگی در 
پیشنهادی کابینه به مجلس، نمایندگان موافق و مخالف از جناح اکثریت و اقلیت نظرات خود 
را دربارۀ آن ها مطرح می کردند. 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 می دانستند. موافقان نیز این دو را افرادی مکتبی 
و انقالبی و کاردان می دانستند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای 
اسالمی، 1359/8/1۴، صص 21-28(. هم چنین نمایندگان مخالف، محمدجواد باهنر )وزیر 
پیشنهادی آموزش وپرورش( را فردی فاقد برنامه و ازنظر قدرت اجرایی و مدیریت در حوزۀ 
این وزارت خانه ضعیف مطرح می کردند. نمایندگان موافق، باهنر را فردی متخصص و 
تحصیل کردۀ دانشگاه و حوزه و با سابقۀ اجرایی و مدیریتی در آموزش و پروش می دانستند. 
رجایی نیز در تأیید توان مدیریتی و تخصصی باهنر خود را شاگرد باهنر در دوران وزارتش 
]وزرات رجایی در آموزش وپرورش[ در آموزش وپرورش معرفی کرد. پس از ابراز نظرات 
نمایندگان موافق و مخالف، نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادشده که ازلحاظ فکری و 
اندیشه ای با آن ها هم سو بودند با اکثریت آراء رأی اعتماد دادند )صورت مشروح مذاکرات 

جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/9/۴، صص 28-22(.
باتوجه به طوالنی شدن معرفی سه وزیر مهم دیگر، برخی از نمایندگان مجلس طی 
نطق های پیش از دستور، فقدان وزیران امور خارجه، بازرگانی و اقتصاد و دارایی را ضربه ای 
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به روابط خارجی، تجارت و اقتصاد کشور مطرح کردند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ 
آن ها  ص19(.   ،1359/11/6 ص18؛   ،1359/10/9 اسالمی،  شورای  اول  مجلس  علنی 
باتوجه به وضعیت جنگی کشور معرفی هرچه سریع تر وزیر خارجه را برای دفاع از جمهوری 
اسالمی در مجامع بین المللی و خنثی کردن تبلیغات رژیم عراق در جهان خواستار بودند 
)صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/7/10، ص18؛ 
1359/11/18، ص19(. آن ها از رجایی و بنی صدر درخواست داشتند که »هرچه سریع تر 
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؛ 1359/8/۴، ص18(.
تأییدنشدن چند تن از وزرای پیشنهادی توسط بنی صدر، باعث شد تا رجایی برای 
برخی از وزارت خانه ها )امور اقتصادی و دارایی، و بازرگانی( معاون وزیر و سرپرست 
تعیین کند. بنی صدر در تاریخ 25آبان1359 در نامه ای به رجایی ضمن اعتراض به این اقدام 
نخست وزیر تصریح کرد: »انتصابات هر وزارت خانه منحصراً از اختیارات قانونی وزیر مسئول 
آن است و چون شما وزیر مسئول وزارت خانه های بی وزیر نیستید، انتصابات شما مخالف 
قانون و بی اعتبار است« )مارجا، آ.ن-2ش.س-290(. هم چنین پس از انتصاب مدیرعامل 
جدید بانک ملی ایران ازسوی نخست وزیر، بنی صدر این اقدام رجایی را غیرقانونی اعالم 
کرد )مارجا، آ.ن-3ش.س-27(. رجایی در پاسخ به این نامۀ بنی صدر با تأکید بر اصل 1۴1 
قانون اساسی مبنی بر تصدی وزارت خانه های بدون وزیر توسط نخست وزیر نوشت: »اوالً، 
تعیین معاون ازطرف نخست وزیر در کدام قانون منع شده است؟ ثانیاً، طی نامه ای که شخصًا 
نوشته اید1، در وزارت خانه های بدون وزیر به نخست وزیر اجازۀ امضا داده اید؛ اگر قانونی 
است؟! که شما نوشته و ابالغ کرده اید و اگر خالف قانون است؟! به خود جناب عالی مربوط 
می شود« )مارجا، آ.ن-2ش.س-290(. الزم به ذکر است که بنی صدر با تصدی نخست وزیر 
در انتخاب معاون وزیر و سرپرست در برخی از وزارت خانه ها توافق نکرده بود. او طی 
نامه ای تنها »در حد امضای نامه و راه انداختن امور جاری و نه بیشتر، با تصدی رجایی 

موافقت کرده بود« )بنی صدر، 138۴، ص116(.
 133 اصل  و  مجلس2  داخلی  آیین نامۀ   181 مادۀ  به  استناد  با  مجلس  نمایندگان 
قانون اساسی طی نامه ای به مورخۀ 1359/8/12 از ریاست مجلس درخواست کردند تا 
نخست وزیر برای پاسخ به سؤال علل تأخیر در معرفی وزرای باقی ماندۀ کابینه، در مجلس 
حضور یابد )آشنایی با مجلس شورای اسالمی به ضمیمۀ کارنامۀ سال اول مجلس شورای 
اسالمی، 1360، ص۴7(. به دنبال سؤال نمایندگان مجلس، رجایی در تاریخ 1359/10/2 

1. به نامۀ بنی صدر به رجایی در 1آبان 1359، 

اشاره دارد.

ظرف  در  باید  وزراء  هیئت  مادۀ 181:   .2

مدت ده روز ازطرف نخست وزیر به مجلس 

معرفی بشوند.
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با شرکت در جلسۀ علنی مجلس موضوعاتی را مطرح کرد. او با توضیح این که انتخابش 
به نخست وزیری با رضایت کامل رئیس جمهور نبوده است، به تشریح اقدامات خود برای 
انتخاب وزرای باقی مانده پرداخت. او در ادامۀ سخنانش افزود که برای سه وزارت خانۀ 
باقی مانده بیش از ده نفر را معرفی کرده است که با مخالفت رئیس جمهور روبه رو شده اند. 
رجایی هم چنین به دخالت »هیئت ویژۀ تشخیص صالحیت نخست وزیر و وزرا« برای حل 
این موضوع و درعین حال شکست در این موضوع اشاره کرد و تشکیل جلسه ای غیرعلنی 
در مجلس و حضور رئیس جمهور 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 25-2۴(.
دراین میان تأکیدات امام خمینی و هم چنین تالش برخی از نمایندگان برای ایجاد تفاهم 
میان بنی صدر و رجایی نیز مؤثر واقع نشد )صحیفۀ امام، 1378، ج1۴، صص 190-191؛ 
صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/11/5، صص 

.)18-17
درنهایت با ادامۀ بالتکلیفی چندین وزارت خانه، جمعی از نمایندگان مجلس طرح 
تصدی سرپرستی وزارت خانه های بدون وزیر به وسیلۀ نخست وزیر را با قید دوفوریت 
تقدیم مجلس کردند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 
1359/12/6، ص28(. با مطرح شدن طرح تصدی سرپرستی وزارت خانه های بدون وزیر، 
بنی صدر در 1359/12/7 طی نامه ای به امام خمینی و شورای نگهبان با مطرح کردن اصول 
133، 136، و 137 قانون اساسی مبنی بر تصویب وزیر توسط رئیس جمهور، این طرح 
نمایندگان مجلس را برخالف قانون اساسی و به منزلۀ حذف اختیارات رئیس جمهور و 
دارای عواقبی بس خطرناک برای کشور عنوان کرد )انقالب اسالمی، 1359/12/9، ص1؛ 
بنی صدر، 138۴، صص 153-157(. بنی صدر در این نامه تهدید کرد که اگر این طرح 
تصویب شود: »1. این جانب این دولت را یاغی تلقی خواهم کرد و با تمام قوا برضد آن 
عمل خواهم کرد. از این حرکت بوی تند وابستگی و استبداد می آید. 2. در هیچ جلسه ای 
که اعضای این دولت حاضر شوند، حاضر نمی شوم... 3. پیشنهاد می کنم، پیش از آن که کار 
از کار بگذرد و به جایی برسیم که از به میدان آمدن 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 می کشاند که عواقب آن را خدا می داند و بس« )بنی صدر، 138۴، ص15۴(.
نمایندگان مجلس باتوجه به تنش های به وجودآمده، از رئیس جمهور و نخست وزیر 
درخواست کردند تا ظرف مدت یک هفته سه وزیر باقی مانده را به مجلس معرفی کنند یا 
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در غیر این صورت به مجلس بیایند و دالیل خود را در جلسه ای غیرعلنی مطرح کنند تا 
نمایندگان پس از بررسی اعالم کنند که آیا رئیس جمهور بهانه گیری می کند یا این که افرادی 
که ازطرف نخست وزیر معرفی می شوند 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 )بنی صدر، رجایی، بهشتی، موسوی اردبیلی و 
هاشمی رفسنجانی( پس از برگزاری جلسه ای در منزل موسوی اردبیلی، دربارۀ نفرات 
پیشنهادشده برای وزارت خانه های اقتصاد و دارایی، و بازرگانی به توافقاتی رسیدند؛ ولی 
دربارۀ وزارت امور خارجه وضعیت همچنان نامشخص باقی ماند )هاشمی رفسنجانی، 
تفاهمات  و  این جلسه  اسالمی، 1359/12/13، صص 2-1(.  انقالب  138۴، ص389؛ 
حاصل شده امیدواری هایی را برای حل مشکل به وجود آورده بود؛ ولی سخنرانی روز 1۴ 

اسفند بنی صدر و اتفاقات به وجودآمدۀ پس ازآن باعث تنش مجدد میان دو طرف شد.

7. روند برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری
تهران  دانشگاه  در  دکتر مصدق  به مناسبت سال روز درگذشت  اسفند  در 1۴  بنی صدر 
سخنرانی کرد. در این سخنرانی جریان های طرفدار و مخالف رئیس جمهور با سردادن 
شعارهایی علیه یکدیگر باهم درگیر شدند که دراین میان عده ای مجروح شدند )انقالب 
 1۴ درگیری  ص1(.   ،1359/12/16 اسالمی،  جمهوری  ص1؛   ،1359/12/16 اسالمی، 
مجلس  نمایندگان  اکثریت  و  بنی صدر  میان  پس ازآن  رخدادهای  و  حوادث  و  اسفند 
)حزب جمهوری اسالمی( جدایی انداخت و عزم جریان مذهبی را برای پایان دادن به 
حضور بنی صدر در قدرت جزم کرد. پس از این سخنرانی، نمایندگان مجلس و برخی از 
شخصیت های سیاسی نظام خواستار روشن شدن ماجرا، مجازات عامالن، و حتی استیضاح 
رئیس جمهور شدند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 

1359/12/17، صص 19-23؛ اکبر هاشمی رفسنجانی، 138۴، ص39۴(.

7. 1. طرح تصدی رسپرست برای وزارت خانه های بدون وزیر به وسیلۀ نخست وزیر
در 20اسفند 1359 جمعی از نمایندگان مجلس با تأکید بر اصول قانون اساسی و هم چنین 
نبود تفاهم بین رئیس جمهور و نخست وزیر در تعیین و معرفی سه وزیر باقی ماندۀ هیئت 
دولت، و تشدید مشکالت اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور به علت بروز جنگ، طرح 
»تصدی سرپرستی وزارت خانه های بدون وزیر به وسیلۀ نخست وزیر« را با اکثریت آرا 
تصویب کردند و نخست وزیر را موظف کردند: »بنابه ضرورت های حاد موجود و شرایط 
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حساس کشور تا تعیین وزرای خارجه، بازرگانی، و اقتصاد و دارائی تصدی آن وزارت خانه ها 
را برعهده بگیرد.« نمایندگان مخالْف این طرح را مغایر با اصل 133 قانون اساسی بیان کردند 
و در زمان رأی گیری با خارج شدن از صحن علنی اعتراض خود را اعالم کردند )صورت 
مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/12/20، صص 29-27(. 
آن ها طی بیانیه ای تصویب این طرح را با هدف انحصارطلبی توسط حزبی واحد )جمهوری 
اسالمی(، استقرار دیکتاتوری، ازبین بردن اختیارات رئیس جمهور و به دست گرفتن قدرت 

توسط جناح رقیب عنوان کردند )انقالب اسالمی، 1359/12/21، ص9(.
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 29-31(. پس از 
تصویب این طرح، بنی صدر به مخالفت با آن برخاست. او تصویب این طرح توسط عده ای 
از نمایندگان وابسته به حزبی خاص )حزب جمهوری اسالمی( را با هدف انحصارطلبی 
در قدرت، سلب اختیارات خود )رئیس جمهور( و در مخالفت آشکار با قانون اساسی 
عنوان کرد )انقالب اسالمی، 1360/1/11، صص 5-6(. پس از تصویب این طرح، رجایی 
به ترتیب آقایان حسین نمازی و حسین کاظم پور اردبیلی را برای وزارت خانه های اقتصاد 
و دارائی، و بازرگانی به مجلس معرفی کرد. او این دو وزیر را افرادی متعهد، مدیر و با 
تحصیالت تخصصی مرتبط با وزارت خانه های مذکور معرفی کرد. نمایندگان موافق نیز 
وزرای پیشنهادی را افرادی متعهد، کاردان، مدیر و توانا دانستند و به تأیید آن ها پرداختند. 
نمایندگان مخالْف صرِف داشتن تنها مدرک تحصیلی را برای وزارت خانه های مذکور کافی 
نمی دانستند و داشتن سابقۀ مدیریت اجرایی و توانایی در انجام کار را مطرح می کردند. 
سرانجام مجلس به وزیران پیشنهادشده رأی اعتماد داد )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ 
علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/12/20، صص 32-35(. نمایندگان مجلس پس از 
دادن رأی اعتماد به وزرای کابینه، به تدریج با تصویب طرح هایی در مجلس زمینۀ برکناری 

بنی صدر از ریاست جمهوری را فراهم کردند.

7. 2. الیحۀ یک فوریتی حذف فرمان هامیونی
نمایندگان مجلس در تاریخ 1360/2/30 کلیات الیحۀ یک فوریتی حذف فرمان همایونی 
را تصویب کردند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 
1360/2/30، ص25(. دربارۀ 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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به وسیلۀ »فرمان همایونی« با تصویب مجلس آن زمان انجام می داد. پس از پیروزی انقالب 
طبق مصوبۀ شورای انقالب تمام این اختیارات به رئیس جمهور واگذار شد )مجموعۀ 
لوایح قانونی مصوب شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران، 1359، ص329(. هنگامی که 
دولت رجایی با رئیس جمهور اختالف پیدا کرد، اکثریت نمایندگان مجلس نیز در حمایت 
از دولت الیحۀ مذکور را به تصویب رساندند. در این الیحه اختیارات فرمان همایونی از 
رئیس جمهور گرفته شد و به دولت محول شد. تصویب این الیحه مخالفت نمایندگان 
هم سو با رئیس جمهور را به همراه داشت. نمایندگان مخالْف این طرح را به منزلۀ تحدید 
و  رقیب  جناح  سیاسی  تسویه حساب  رئیس جمهور،  حذف  رئیس جمهور،  اختیارات 
مطلق العنان کردن نخست وزیر اعالم می کردند. نمایندگان موافْق این طرح را در راستای 
هماهنگی بین دولت با سازمان های دولتی )بانک مرکزی، هالل احمر، سازمان تربیت بدنی 
و...( و پاسخگوکردن آن ها به دولت و مجلس عنوان می کردند )صورت مشروح مذاکرات 
جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1360/2/2۴، ص23؛ 1360/2/30، صص 20-
25(. پس از تصویب این الیحه رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور 
اقتصاد و دارایی و تصویب هیئت دولت تعیین می شد؛ سرپرست هالل احمر با پیشنهاد 
وزیر بهداری و تأیید صالحیت کمیسیون بهداری مجلس تعیین می شد؛ و استانداران با 
پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت دولت تعیین می شدند )صورت مشروح مذاکرات 

جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1360/2/31، ص22(.
تاریخ  در  امام خمینی  به  نامه ای  در  طرح،  این  تصویب شدن  پس از  بنی صدر 
1360/3/6، تضعیف تدریجی خود را برنامه ای ازپیش طراحی شده برای حذف خود از مقام 
ریاست جمهوری خواند و برای آن واژۀ »کودتای خزنده« را به کار برد )بنی صدر، 1385، 

ص235(.

7. 3. طرح دوفوریتی تعیین مهلت قانونی برای اجرای اصل 123 قانون اساسی
یکی دیگر از اقدامات مجلس تصویب طرح دوفوریتی تعیین مهلت قانونی برای اجرای 
اصل 123 قانون اساسی1 بود )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای 
اسالمی، 1360/3/20، ص17(. به دلیل اختالف میان رئیس جمهور و اکثریت نمایندگان 
مجلس، بنی صدر برخی از مصوبات مجلس را امضاء نمی کرد. نمایندگان مجلس با عرضۀ 
طرحی رئیس جمهور را ملزم کردند تا مصوبات مجلس را امضا کند. طرح مذکور عبارت 
بود از: »چنانچه در اجرای اصل 123 و اصل 9۴ قانون اساسی، رئیس جمهور حداکثر تا 
پنج روز از تاریخ ابالْغ مصوبۀ مجلس یا نتیجۀ همه پرسی را امضاء ننموده و برای اجرا به 

1.  اصل 123: »رئیس جمهور موظف است 

مصوبات مجلس یا نتیجۀ همه پرسی را پس از 

طی مراحل قانونی و ابالغ به وی امضاء کند و 

برای اجرا در اختیار مسئوالن بگذارد.«
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مسئوالن ابالغ ننماید، نخست وزیر موظف است مصوبات مجلس را جهت اجرا در اختیار 
مسئوالن بگذارد.«

نمایندگان موافْق علت مطرح کردن این طرح را مشخص نبودن مهلت امضاِی مصوبات، 
و اجرانکردن آن ها توسط رئیس جمهور اعالم کردند. نمایندگانْ قانون مصوب مجلس را 
پس از تأیید شورای نگهبان )اصل 9۴( الزم االجرا می دانستند و امضای رئیس جمهور را تنها 
به منزلۀ ابالغ و اجرای آن توسط دولت می دانستند. آن ها خواستار آن بودند که درصورت 
امضانشدن مصوبات مجلس توسط رئیس جمهور، نخست وزیر این مصوبات را به دولت 
ابالغ و اجرا کند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 

1359/3/19، صص 1۴-12(.
نمایندگان مخالف طرح مذکور، اجرای آن را توسط نخست وزیر بدون امضاء و ابالغ 
رئیس جمهور، با اصل 123 مغایر می دانستند. آن ها مشخص شدن مدت زمانی بیشتر از پنج 
روز برای امضاِی مصوبات مجلس توسط رئیس جمهور و هم چنین واگذارنکردن این اختیار 
به نخست وزیر را خواستار بودند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول 
شورای اسالمی، 1359/3/19، ص12؛ 1360/3/20، صص ۴-6(. سرانجام پس از دو جلسه 
بحث میان نمایندگان موافق و مخالف، مجلس طرحی را با این محتوا تصویب کرد: »چنانچه 
رئیس جمهور مصوبات مجلس شورای اسالمی و یا نتیجۀ همه پرسی را پس از ابالغ به وی 
امضاء نکند، مصوبه و نتیجۀ همه پرسی پس از پنج روز از تاریخ ابالغ به رئیس جمهور 
الزم االجراء است« )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 

1360/3/20، ص15(.
پس از تصویب این طرح، بنی صدر طی پیامی به مردم در 1360/3/22 تصویب این 
طرح را به منزلۀ حذف اختیارات ریاست جمهوری، مخالف قانون اساسی و ازبین بردن 

استقالل و آزادی و جمهوری عنوان کرد )بنی صدر، 138۴، ص2۴9(.

7. 4. طرح دوفوریتی عدم کفایت سیاسی بنی صدر برای ریاست جمهوری
با شدت یافتن درگیری ها و تهدیدات لفظی میان بنی صدر 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، 1360/3/18، 
صص 1-2(. پس از توقیف روزنامۀ انقالب اسالمی، بنی صدر طی اطالعیه ای این حرکت 
را به معنای حذف ریاست جمهوری توسط غول استبداد و تحمیل حاکمیت انحصاری 
توسط امام، سایر ارکان نظام و حزب جمهوری اسالمی عنوان کرد )بنی صدر، 138۴، 
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صص 2۴2-2۴3(. امام خمینی در تاریخ 1360/3/20 بنی صدر را از فرماندهی کل قوا 
عزل کرد )صحیفۀ امام، 1378، ج1۴، ص۴20(. بنی صدر در واکنش به عزل خویش طی 
نامه ای به امام، ایشان را به پایبندی در اجرای قانون اساسی، احترام به آراِی مردم در انتخاب 
رئیس جمهور و خودداری از زبان تهدید توصیه کرد )بنی صدر، 138۴، صص 2۴6-2۴5(.
پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی عدم 
کفایت سیاسی بنی صدر را در مجلس تصویب کردند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ 
علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/3/26، ص20(. پس از تصویب دوفوریت طرح 
مذکور عده ای 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 رئیس جمهور و نبود امکان برای رئیس جمهور 
برای دفاع از خودش؛ فشار تبلیغاتی، رسانه ای و مطبوعاتی علیه رئیس جمهور و هم چنین 
دستگیری همکاران و توقیف روزنامۀ ایشان توسط مخالفان؛ تحمل نکردن رئیس جمهور 
توسط مخالفان؛ تحمیل نخست وزیری رجایی توسط مجلس بر شخص رئیس جمهور؛ 
سنگ اندازی و مخالفت جریان حاکم در قدرت با برنامه های بنی صدر به علت اختالفات 
قبضه کردن قدرت توسط یک جریان تک حزبی خاص )حزب  اندیشه ای؛  و  عقیده ای 
جمهوری اسالمی( و حذف رئیس جمهور )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس 
اول شورای اسالمی، 1360/3/30، صص 17-30؛ 1360/3/31، صص 1۴-۴0(. درمجموع 
از سخنان مخالفان طرح چنین نتیجه گیری می شود که آن ها دلیل طرح عدم کفایت سیاسی 

بنی صدر را در اختالفات شخصی و قدرت طلبی گروه مخالف رئیس جمهور می دانستند.
نمایندگان موافِق طرح نیز مهم ترین دالیل خود را برای طرح عدم کفایت رئیس جمهور 
موارد زیر بیان کردند: مخالفت با اسالم فقاهتی به منظور نابودی والیت فقیه؛ مخالفت با امام؛ 
اهانت به شورای نگهبان، شورای عالی قضایی، کابینه و شخص رئیس دولت؛ امضانکردن 
لوایح و طرح های مصوبۀ مجلس؛ مخالفت با سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و دیگر 
نهادهای قانونی و انقالبی؛ تهییج روزنامۀ انقالب اسالمی در دامن زدن به مطالب تفرقه آمیز؛ 
مطرح کردن نبود قانون در دولت و وجود شکنجه و نبود آزادی در کشور؛ به کارگیری عناصر 
بدسابقه به عنوان مشاوران نزدیک و یاران رئیس جمهور؛ افشای اسرار اقتصادی؛ ارسال نکردن 
نیرو و تجهیزات به جبهه های جنگ و همکاری نکردن با دولت در این زمینه؛ تالش برای 

رسیدن به قدرت مطلقه ازطریق مخالفت با مجلس و شورای عالی قضایی.
سرانجام پس از آن که نمایندگان نظرات خود را دربارۀ کفایت یا عدم کفایت بنی صدر 
مطرح کردند، این طرح به رأی گذاشته شد و با کسب 177 رأی موافق، 12 رأی ممتنع 
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و 1 رأی مخالف، در تاریخ 1360/3/31 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. پس از 
تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس، امام خمینی نیز در تاریخ 1360/۴/1 
بنی صدر را از ریاست جمهوری عزل کرد و دورۀ ریاست جمهوری بنی صدر به پایان رسید 
)صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/3/31، ص۴3؛ 

صحیفۀ امام، 1378، ج1۴، ص۴80(.

نتیجه گیری
فاصلۀ سال های 1357 تا 1360 یکی از مهم ترین برهه های انقالب اسالمی محسوب 
می شود؛ چون در این دوره تعیین نوع حکومت، تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون 
اساسی و تدوین قانون اساسی به وسیلۀ آن مجلس، انتخاب اولین رییس جمهور، تشکیل 
اولین مجلس شورای اسالمی، انتخاب نخست وزیر، تشکیل اولین دولت دائمی و سایر 

رخدادهای دیگر اتفاق افتاد.
پس از تصویب قانون اساسی الزمۀ اجرای آن ایجاد نهادهای سیاسی بود؛ این کار با 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورا انجام شد. در انتخابات ریاست جمهوری، 
بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران برگزیده شد. پس از انتخاب رئیس جمهور، 
انتخابات مجلس شورا با رقابت جریان های سیاسی )ملی، مذهبی، و چپ( برگزار شد 
که در این رقابت حزب جمهوری اسالمی بیشتر کرسی های مجلس را به دست آورد. با 
رسمیت یافتن مجلس نوبت به انتخاب نخست وزیر و اعضای کابینه رسید. اولین چالش 
جدی میان بنی صدر و مجلس، در انتخاب نخست وزیر به وجود آمد. بنی صدر در انتخاب 
نخست وزیر درمقابل مجلسی قرار داشت که اکثریت آن در نوع معیارهای نخست وزیر 
با او هم فکر نبودند. علت تقابل و اختالف بنی صدر و مجلس در انتخاب نخست وزیر و 
اختالف بین رئیس جمهور و نخست وزیر در انتخاب هیئت وزیران به اختالفات فکری 
)سیاسی و عقیدتی( میان دو طرف و نواقص حقوقی در نحوۀ توزیع قدرت در قانون اساسی 

بازمی گشت.
بنی صدر و اکثریت نمایندگان مجلس )حزب جمهوری اسالمی( بینش و تفکر سیاسی 
و عقیدتی یکدیگر را قبول نداشتند و هرکدام معیارهای خاصی را برای انتخاب نخست وزیر 
مدنظر خویش قائل بودند. اکثریت نمایندگان مجلس )نمایندگان حزب جمهوری اسالمی( 
به عنوان جناح مخالف بنی صدر، اولویت را در انتخاب نخست وزیر به تعهد می دادند و 
تخصص را در درجۀ بعدی مدنظر داشتند. بنی صدر اساساً تعهد و تخصص را جدا از 
یکدیگر نمی دانست و معتقد بود فردی باید نخست وزیر شود که ترکیبی از آن دو را باهم 
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داشته باشد. تمایل نداشتن مجلس و رئیس جمهور به کاندیداهای معرفی شدۀ یکدیگر برای 
نخست وزیری، باعث شد تا هیئتی به نمایندگی از رئیس جمهور و مجلس، اشخاصی را 
معرفی کنند که مدنظر دو طرف باشد. سرانجام پس از بحث های فراوان، بنی صدر برخالِف 

میل باطنی خود با پیشنهاد نخست وزیری محمدعلی رجایی موافقت کرد.
پس از انتخاب نخست وزیر، اختالفات اندیشه ای میان بنی صدر و رجایی و نمایندگان 
هم سو با آن ها در مجلس از یک سو 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. بنی صدر همانند انتخاب نخست وزیر معتقد بود فردی باید به عنوان وزیر 
انتخاب شود که ترکیبی از تخصص و تعهد را باهم داشته باشد. او به دنبال انتخاب افرادی 
مدیر، متخصص و تشکیل کابینه ای مختلط بدون وابستگی به حزبی خاص بود. نخست وزیر 
و اکثریت نمایندگان مجلس )حزب جمهوری اسالمی( خواستار تشکیل کابینه ای یکدست از 
افراد مکتبی، انقالبی و هم فکر با دیدگاه های خویش بودند. بنی صدر به علت مشورت نکردن 
نخست وزیر با او در انتخاب وزرا، انتخاب این افراد صرفاً از نهادهای انقالبی و حزب 
جمهوری و هم چنین ناتوانی و ناکارآمدی این وزرا با برخی از وزرای پیشنهادی موافقت 

نکرد.
وجود نواقص و ابهامات در قانون اساسی از دیگر موارد اختالفی میان رئیس جمهور، 
نخست وزیر و مجلس بود. برمبنای اصول قانون اساسی وظایف و اختیارات هرکدام از دو 
طرف به صورت 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 نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به 
مجلس معرفی می شدند؛ ولی طبق اصل 13۴ نخست وزیر ریاست هیئت وزیران را برعهده 
داشت و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کرد 
و دربرابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران بود. این موضوع با اصل 113 که در آن 
به رئیس جمهور مسئولیت های مهمی واگذار شده بود مغایرت داشت. طبق این اصل که 
ابهامات بسیاری برای سایر قوا به وجود آورده بود، تقریباً تمام امور کشور به جز اموری که 

به رهبری مربوط می شد به رئیس جمهور ارتباط پیدا می کرد.
طبق اصل 136 عزل و نصب وزیر با پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور 
بود؛ ولی درعمل اگر وزرا با رئیس جمهور یا نخست وزیر ناهماهنگ بودند، دو طرف 
نمی توانستند بدون توافق با یکدیگر برای عزل آن ها اقدامی انجام دهند. درمجموع این 
نواقِص حقوقِی توزیِع قدرت در قانون اساسی باعث بروز اختالف میان دو طرف شده بود 
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و هرکدام خود را طبق اختیارات معین شده در قانون محق می دانستند.
سرانجام گسترش اختالفات اندیشه ای و حقوقی میان بنی صدر با نخست وزیر و 
نمایندگان مخالف رئیس جمهور به تصویب الیحه و طرح هایی در مجلس منجر شد. تصویب 
الیحۀ حذف فرمان همایونی، و تصویب طرح هاِی تصدی سرپرستی وزارت خانه های بدون 
وزیر به وسیلۀ نخست وزیر، تعیین مهلت قانونی برای اجرای اصل 123 قانون اساسی و طرح 
عدم کفایت سیاسی بنی صدر برای ریاست جمهوری باعث پایان دورۀ ریاست جمهوری او 

شد.

منابع
اسناد

آ.ن-3-290ش.س-1؛  آ.و.1-2؛  آ.ن-3ش.س-۴؛  )مارجا(:  ایران  اسالمی  ریاست جمهوری  اسناد  مرکز 
آ.و.1-۴؛ آ.ن-2ش.س-3؛ آ.و.1-8؛ آ.ن-3-290.ش.س-1۴؛ آ.ن-3.ش.س-10؛ آ.ن-32ش.س-13؛ 

آ.ن-۴-290.ش.س-5؛ آ.ن-2ش.س-290؛ آ.ن-3ش.س-72.

کتاب

آشنایی با مجلس شورای اسالمی به ضمیمۀ کارنامۀ سال اول مجلس. )1360(. تهران: مجلس شورای 
اسالمی.

آشوری، داریوش. )1391(. دانشنامۀ سیاسی )فرهنگ اصطالحات و مکتب های 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. )ج1(. تهران: رسا.
بازرگان، مهدی. )1363(. انقالب ایران در دو حرکت. تهران: نهضت آزادی ایران.

برزین، سعید. )1373(. زندگی نامۀ سیاسی مهندس مهدی بازرگان. تهران: نشر مرکز.
ایران.  اولین رئیس جمهوری  بنی صدر  ابوالحسن  ابوالحسن. )1380(. درس تجربه: خاطرات  بنی صدر، 

)حمید احمدی، کوشش گر(. برلین: انقالب اسالمی.
بنی صدر، ابوالحسن. )1361(. خیانت به امید. بی جا: بی نا.

بنی صدر، ابوالحسن. )1359(. روزها بر رئیس جمهور چگونه می گذرد. )ج2(. تهران: آموزش انقالب 
اسالمی.

بنی صدر، ابوالحسن. )1358آ(. بیانیۀ جمهوری اسالمی. تهران: امام.
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بنی صدر، ابوالحسن. )1358ب(. کار و کارگر در اسالم. تهران: پیام آزادی.
بنی صدر، ابوالحسن. )1357(. اقتصاد توحیدی. تهران: حجر.

بنی صدر، ابوالحسن. )135۴(. اصول پایه و ضابطه های حکومت اسالمی. بی جا: بی نا.
بنی صدر، فیروزه. )138۴(. نامه ها از آقای بنی صدر به آقای خمینی و دیگران. پاریس: بی نا.

جبهۀ ملی به روایت اسناد ساواک. )1379(. تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات.
حسینی زاده، سیدمحمدعلی. )1389(. اسالم سیاسی در ایران. قم: دانشگاه مفید.

خمینی، سیدروح اهلل. )1378(. صحیفۀ امام. )ج13 و ج1۴(. تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خواجه سروی، غالم رضا. )1382(. رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسالمی ایران. تهران: مرکز 

اسناد انقالب اسالمی.
زیباکالم، صادق. )1395(. مقدمه ای بر انقالب اسالمی. تهران: روزنه.

سرابندی، محمدرضا. )1386(. سخنرانی ها و مصاحبه های آیت اهلل شهید دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی، 
جلد 2: از خرداد تا اسفند 1359. تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.

سیر مبارزاتی امام خمینی در آینۀ اسناد به روایت ساواک. )1386(. )ج6(. تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی.

صابری فومنی، کیومرث. )1360(. چگونگی انتخاب اولین نخست وزیر جمهوری اسالمی ایران و مکاتبات 
شهید رجائی با بنی صدر. تهران: دفتر تحقیقات و انتشارات روابط عمومی نخست وزیری.

صفار هرندی، مرتضی. )1390(. رازهای دهۀ شصت. تهران: کیهان.
غائلۀ چهاردهم اسفند 1359: ظهور و سقوط ضدانقالب. )136۴(. تهران: انتشارات دادگستری جمهوری 

اسالمی ایران.
فارسی، جالل الدین. )1373(. زوایای تاریک. تهران: حدیث.

فوزی، یحیی. )1387(. تحوالت سیاسی اجتماعی بعداز انقالب اسالمی در ایران. )ج1(. تهران: مؤسسۀ 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

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

متین، افشین. )1378(. کنفدراسیون تاریخ جنبش های 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، جالل الدین. )1369(. حقوق اساسی در جمهوری اسالمی ایران. )ج3(. تهران: سروش.
مظفر، محمدجواد. )1378(. اولین رئیس جمهور: پنج گفت وگو دربارۀ اولین انتخابات ریاست جمهوری 
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ایران دی ماه 1358، جالل الدین فارسی... . تهران: انتشارات کویر.
مظفری، آیت. )139۴(. جریان شناسی سیاسی ایران معاصر. قم: زمزم هدایت.

مهدوی کنی، محمدرضا. )1387(. خاطرت آیت اهلل مهدوی کنی. )غالم رضا خواجه سروی، کوشش گر(. 
تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.

هاشمی رفسنجانی، اکبر. )138۴(. کارنامه و خاطرات سال 1359: انقالب در بحران. تهران: نشر معارف 
انقالب.

یادنامۀ بیستمین سالگرد نهضت آزادی ایران. )1362(. بی جا: بی نا.
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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.
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چڪیده:

سویه های توسعه طلبی ارضی روسیه از خلیج 
حسین قلی در شامل تا رسخس در شامل رشق ایران 

بعداز قرارداد آخال )1299ق(
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هدف: هدف این پژوهش بررسی سویه های توسعه طلبی روسیه از خلیج حسین قلی در شمال تا 

سرخس در شمال شرق ایران در محدودۀ زمانی انعقاد قرارداد آخال تا پایان دولت ترازی است.

روش/رویکرد پژوهش: روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی و برمبنای اسناد آرشیوی و چاپ شده و 

هم چنین منابع کتاب خانه ای است.پرسش اصلی این پژوهش این است که چگونه روسیه پس از انعقاد 

قرارداد آخال به توسعه طلبی ارضی خود در مناطق پیرامون مرزهای مشخص شده در این قرارداد ادامه 

داد؟فرضیه های پژوهش عبارت اند از: 1. روس ها برای انتزاع اراضی ایران در منطقۀ شمال و شمال شرق 

رویه های موازی را دنبال می کردند. 2. طرح روس ها برای انتزاع اراضی ایران در هر دوره ای متفاوت، 

ولی مستمر بود.

یافته ها و نتیجه گیری: روسیه که همواره برای رسیدن به آب های آزاد و تهدید منافع انگلیس، به 

سرزمین ایران چشم داشت، پس از تصرف مناطق ترکمن نشین و انعقاد قرارداد آخال نیز به روش های 

مختلف، تغییر خطوط مرزی و توسعۀ ارضی به سمت ایران را دنبال می کرد. تغییر خودسرانۀ خطوط 

مرزی، تحریک ترکمانان به پذیرش تابعیت روس و ادعای مالکیت براساس محل زندگی این طوایف، 

تصرف زمین های کشاورزی، و خرید مستغالت ازجمله روش های روس ها برای رسیدن به این هدف بود.

ڪلیدواژه ها: 
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مقدمه
آرزوی رسیدن به آب های آزاد گرم و تهدید منافع انگلیس در هند، روسیه را برآن داشت 
تا به بهانۀ ایجاد امنیت و با استفاده از خأل قدرت و تسلط نداشتن ایران بر سرزمین های 
ترکمن نشین خود در شرق دریای خزر، سرزمین های وسیعی از ایران را در این منطقه 
تصرف کند. دولت ایران ناچار به خواسته های همسایۀ قدرتمند خود تن داد و بدون 
هیچ گونه رویارویی با روسیه و برای جلب رضایت آن کشور قرارداد آخال را در سال 
1299ق/1881م امضا کرد. این قرارداد اگرچه امید دولت ایران را به برقراری امنیت در 
شمال و شرق کشور زنده نگه می داشت، ولی مانع از تمایالت توسعه طلبانۀ روسیه نشد. 
ازآنجاکه تصرف هرات به عنوان دروازۀ هند، همیشه در برنامۀ بلندمدت روسیه قرار داشت، 
عهدنامۀ آخال نتوانست مانع چشم داشت 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 آن ها از سویی دیگر، این ایاالت را در تیررس برنامه های توسعه طلبانۀ 
روسیۀ تزاری قرار داده بود. روسیه کوشید تا با روش های 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 بخش هایی از شمال و شمال شرق ایران استفاده می کرد 
و به روش های مختلف می کوشید تا شرایط را برای توجیه توسعه طلبی خود فراهم آورد. 
تغییر خودسرانه و گام به گام خطوط مرزی، تحریک ترکمانان به ایجاد آشوب در ایاالت 
مرزی ایران و حمایت از ترکمانان غارتگر، جلب توجه طوایف ترکمان به منافع حاصل از 
پذیرش تابعیت روس و دادن تابعیت به آنان و درنتیجه ادعای ارضی برمبنای محل زندگی 
این طوایف، گسترش دامنۀ زمین های زیر کشت اتباع خود به داخل ایران و تمّلک آرام 
این مناطق، و اجاره و خرید اراضی و مستغالت و اسکان اتباع خود در این اراضی ازجمله 
طرح هایی بود که روسیه در بازۀ زمانی قرارداد آخال تا پایان دولت تزاری به طور 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 1313ق/1896م 
»ادارۀ اسکان مجدد« در روسیه تأسیس شد. رئیس این اداره، »کریوشکین«1، در یادداشتی 
با عنوان »ترسیم سیمای آتی آسیای غربی« برای وزیر امور خارجۀ کشورش نوشت که 
والیت استرآباد باید ضمیمۀ روسیه شود. ازآن پس برنامه هایی برای خرید و تصرف زمین ها 
و مزارع حاصلخیز استرآباد به اجرا گذاشته شد و کنسول گری روسیه کوشید تا کشاورزان 
ایالت بکوچاند و در مزارع  روسی را که »مالکان« یا »مالقان« نامیده می شدند، به این 

متصّرفی اسکان دهد. این سیاست تا پایان عمر دولت روسیۀ تزاری ادامه یافت. 1.  Krivushkin
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تحرکات مختلف روس در سرزمین های سرحدی را در مجموعه نامه ها و گزارش هایی 
که عوامل مختلف دولتی و مخصوصاً کارگزاری های ایران در مناطق استرآباد و بجنورد 
نگاشته اند می توان پیگیری کرد. این مجموعه اسناد از رفتارهای دولت روسیه در این مناطق 
پس از انعقاد قرارداد آخال، پرده برمی دارد و تصویری از سیاست این دولت در سرحدات شمال 
خراسان و استرآباد ارائه می کند. بخش هایی از این اسناد و مکاتبات در قالب مجموعه های 
چاپ شده دردسترس قرار دارد که از آن جمله می توان به مجموعه مجلدات مختلفی اشاره 
کرد که ابراهیم صفایی، محمدحسن کاووسی عراقی، فاطمه قاضیها و هم چنین مصطفی نوری 
به همراه اشرف سرایلو گردآوری کرده اند. بخش عمده ای از این اسناد هم در بایگانی های 
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و ادارۀ اسناد و تاریخ دیپلماسی و وزارت امور خارجه 
موجود است. در بین پژوهش های چندی که دراین باره انجام شده است، برجسته ترین نمونه 
پژوهشی است که نورائی و آندریوا )1388( با عنوان »مهاجران روس و اسکان آن ها در ایران 
اوایل قرن بیستم: مرحلۀ دیگری از استعمار« انجام داده اند که به دلیل استفاده از منابع روسی 

منحصربه فرد است.
در پژوهـش حاضر سعـی شده  است تا با تکیه بر مجموعـه  اسناد در دستـرس و 
پژوهش های مذکور به بررسی سیاست توسعه طلبانۀ روس پس از قرارداد آخال، پرداخته 

شود و واکنش دولت ایران به این رفتارها بررسی شود.

توسعه طلبی ارضی روسیۀ تزاری در شامل و شامل رشق ایران بعداز قرارداد آخال
دولت روسیه پس از انعقاد قرارداد آخال نیز همچنان در تالش بود تا به شیوه های مختلف، 
مرزهای خود را به داخل خاک ایران بکشاند. این دولت از دو منظر به گسترش مرزهای 
به  نزدیکی  یکی  می نگریست:  آخال  قرارداد  در  تعیین شده  این سوی خطوط  در  خود 
هندوستان و دیگری توسعۀ سرزمینی خود به داخل ایران و بهره مندی 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، ص202(. منظر نخست که یکی از استراتژی های 
مهم دولت روسیه نیز به شمار می رفت، نزدیک شدن به هرات و سایر قسمت های افغانستان 
و تهدید منافع رقیب بین المللی خود )انگلیس( در هند بود. این سیاست در شمارۀ اول 
دسامبر 1888 روزنامۀ »نوورمیا«ی روسیه انعکاس یافت. کرزن در کتاب ایران و قضیۀ 

ایران از قول این روزنامه چنین می آورد:
»توجه ما چنان که بایدوشاید به لزوم انقیاد1 خراسان که با استان ماوراءِ بحر خزر 

مطیــع شـــدن؛   :/enqiyād'/ انقیـــاد   .1

فرمان برداری: خوار و رام شدن.
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ارتباط نزدیک دارد و از جهات اقتصادی و صنعتی به این ایالت متکی است، معطوف 
شده است. در این حدود، منطقۀ نفوذ انحصاری روسیه ازمیان خراسان جادۀ مطلوبی به 
هرات است و درصورت پیش آمدن عملیات جنگی برعلیه هندوستان، خراسان پایگاه 
خواربار ما جهت اقدامات مقدماتی نسبت به آنجاست. به عالوه ازاین جهت نیز اهمیت 
سرشار دارد که از داخل این ایالت، رودخانه هایی سرچشمه می گیرد که اراضی آخال 
و اتک ما را سیراب می کند و جمع وجورکردن آب های آن ها برای آبادانی و ترقی ایالت 

جدید ماوراءِ بحرِ خزر ضروری است« )کرزن، 1380، ص708(.
در راستای این سیاست بود که روسیه دو سال بعداز انعقاد قرارداد آخال به سمت 
سرخس کهنه متمایل شد و با تصرف این شهر خود را به دهانۀ ذوالفقار رساند. سرخس 
کهنه برای روسیه اهمیتی سوق الجیشی داشت؛ زیرا این شهر در مسیر جاده ای قرار داشت 
که عشق آباد را به هرات وصل می کرد. این جاده از مسیری مسطح و حاصلخیز می گذشت 
و به دلیل داشتن قلعه هایی نزدیک به هم در سرحد ایران، برای تأمین مایحتاج ارتش روسیه 
در حملۀ احتمالی به سمت هرات، می توانست مفید باشد )میرنیا، 1373، ص1۴9(. شاه 
ایران که پیش ازاین، قرارداد آخال را پایان توسعه طلبی روسیه در ایران می پنداشت، دربرابر 
طمع دولت روسیه به سرخس کهنه موضعی بسیار سخت گیرانه اتخاذ کرد؛ به این امید که 
شاید بتواند روسیه را از پیشروی به سمت 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 می نویسم 
بگو- البته شاه می گوید من می توانم از سلطنت خود بگذرم، لیکن نمی توانم از یک وجب 
خاک و متعلقات سرخس بگذرم؛ این حرف آخر است« )قاضیها، 1380، ص237، سند 
9۴(. ولی این حرف آخر نیز نمی توانست روسیه را از دنبال کردن سیاست نزدیکی به هرات 

بازدارد و ازاین رو در 1301ق/188۴م سرخس کهنه را تصرف کرد.
سیاست روس ها در نزدیکی به هرات با تصرف سرخس و رسیدن به دهانۀ ذوالفقار 
پایان نیافت و شاید اگر حوادث داخلی و بین المللی، روسیه را درگیر نکرده بود، در 
سال های بعد، حوادث به گونه ای دیگر برای خراسان رقم می خورد. در تأیید این احتمال، 
نگاهی به نظرات »کلنل زاالطارف1« می تواند راهگشا باشد. او کتابچه ای محرمانه دربارۀ 
مناسبات ایران و روس و سازمان نظامی، بنیۀ دفاعی و راه های سوق الجیشی ایران تهیه کرده 
بود و آن را در جمع سران ارتش روسیه قرائت کرد. در این کتابچه، زاالطارف به بررسی 
راه های حمله به ایران و شیوه های تصرف خراسان پرداخته بود. این کتابچه را عالءالملک، 
سفیر ایران در پترزبورگ، در تاریخ چهارم جمادی اآلخر 1306ق به ایران فرستاد. در این  1. ZalataRov
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کتابچه، زاالطارف دربارۀ تصرف خراسان و حملۀ احتمالی به هرات چنین می گوید:
»ما هم چنین می توانیم درپی تصرف اماکن حاصلخیز مشهد و شیروان و بجنورد و 
مرکز مشهد باشیم که ثروت آن جا را مخصوص خود نماییم و برای این فقره اشکاالت 
زیادی نیست. راه خوبی که حاال در ماوراء خزر هست راه »گوک تپه«1 و شیروان و قوچان 
و مشهد است... یک راه شوسه در میانۀ عشق آباد و خراسان از معبر »کوکالن« و »دوز 
الوم«2 و »امام قلی«3 و »زادران« ساخته می شود ]که[ کم تر عرض این راه پنج متر و سی 
سانتی متر خواهد بود... این راه برای رفتن به هرات خیلی اهمیت دارد« )صفایی، 1362، 

سندهای صص 70-68(.
تاکتیک دیگر روسیه تغییر قدم به قدم مرزهای خود به داخل ایران و گسترش سرزمینی 
خود بود. روسیۀ تزاری با هر بهانۀ ممکنی، می کوشید روستا، رودخانه و یا قطعه زمینی 
را از خاک ایران جدا سازد. از نخستین بخش های 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 آِب 
چشم. دولت ایران موظف شد ظرف یک سال پس از تاریخ مبادلۀ قرارداد آخال، آن دو 
محل را تخلیه کند و ساکنانش را به ایران کوچ دهد. مقرر شد تا تمام کسانی که پس از 
تاریخ یک سالۀ مشخص شده در این دو محل بمانند، تبعۀ روس محسوب شوند. دستور 
تخلیه به شجاع الدوله حاکم قوچان داده شد و مقرر شد اهالی این دو منطقه به مشهد 
غالمان۴ کوچ کنند )استادوخ، مکمل، 278 و 268 و k56-126(. در مراسله ای از حکومت 
خراسان به وزارت خارجه در 9ذی قعدۀ1301ق چنین آمده است که این خانواران به کلی 
گرماب و غلغالب را تخلیه کرده اند و به داخل ایران کوچ کرده اند )استادوخ، مکمل، 
126k -99(. صد و پنجاه خانوار از اهالی غلغالب نیز به میان تخته 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 پس از اخراج از مناطق خود، در فصل برداشت محصول با داشتن 
نامه ای ازسوی دولت، مدت سه هفته به زادگاه خود برگردند و پس از برداشت محصول 
خود، چهارپنجم آن را با خود به ایران بیاورند و یک پنجم باقیمانده را نیز آماده کنند و 
 .)k66–44 و HG1323-k65 –78 ،56 ،54 ،51 ،تحویل نمایندۀ روسیه دهند )استادوخ، مکمل
در مجموعه اسناد مکمل وزارت خارجه، سندی موجود است که بر نقش شجاع الدوله، 
حکمران قوچان در کم اهمیت نشان دادن گرماب و توجیه واگذاری این محل به روس ها 
داللت دارد: »شجاع الدوله ازباب تعارفاتی که از روس ها به او می رسید، خدمت اولیای 
دولت عّلیه وانمود کرده بود که گرماب، قلعه ای است شکسته و خراب و بی قدر، و 

است  محلی  نام  گؤگ دفه  یا  گؤگ تپه   .1

در نزدیکی عشق آباد، پایتخت ترکمنستان 

امروزی و نزدیکی مرز ایران که در ژانویۀ 

1881م به ترصف روسیه درآمد.

2.  douz oloum

3. روستایی است از توابع بخش باجگیران 

شهرستان قوچان.

4. نام قدیمی شهر غالمان
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روس ها فقط برای آب تنی کردن در آب گرمِ طبیعی آن طالب هستند و اگر دولت ایران 
واگذار نماید، می توان روس ها را ممنون نمود. نوشت تا دولت را راضی به واگذارنمودن 
کرد که اجازه رسید؛ ]ولی[ مردم قلعه و آن محل راضی نبودند ]به[ رعیتی روس ها تا آن که 
مجدداً حکم رسید جمهوراً اهالی را بیرون کرده، قلعه را به تصرف روس بدهید و آن طور 
شد. الحال آن محِل گرم آب، بهترین نقاط آن صفحات است و اکثر فواکه و سبزی آالت و 

.)k65-232 ،خوراکی عشق آباد از محل گرم آب می رود« )استادوخ، مکمل
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، 
راحت تر به اعمال فشار بر رعایای ایرانی و دولت ایران دست یازد. در تعیین خطوط 
مرزی ای که کمیسیون سرحدی خراسان انجام داد، قسمتی از زمین های مردم فیروزه در آن 
طرف خط حدود ایران و روس واقع شد )استادوخ، مکمل، k65-104(. کارگزاری بجنورد 
که اوضاع فیروزه را رصد می کرد و شکایات اهالی را بررسی می کرد، در پیشنهادی به 
وزارت امور خارجه در 15ربیع الثانی1301ق، تنها راه محافظت از حقوق اهالی فیروزه 
و فراهم کردن امنیت و آسایش زارعان این قصبه را ایجاد قراول خانه در خط سرحدی 
می دید )استادوخ، مکمل، k65-171(؛ پیشنهادی که هیچ گاه جامۀ عمل نپوشید. روسیه که از 
ابتدا قصد فراهم شدن شرایط برای تصرف فیروزه را داشت، عالوه براینکه به اذیت و آزار 
اهالی این قصبه ادامه می داد، در سال 1301ق بناها و قلعه هایی را هم در حدود اراضی 
فیروزه ساخت. رعایای فیروزه در عریضه ای که در تاریخ ۴محرم1302ق به شجاع الدوله 
حاکم قوچان نوشتند، از ممانعت سواره های دولت روسیه بر عبورومرور اهالی فیروزه در 
آن منطقه شکایت کردند و از اقدامات آن دولت در ساختن قلعه ها و بناهایی در اراضی 
آنان خبر دادند )استادوخ، مکمل، k65-66(. وزارت امور خارجه در 2۴صفر1302ق طی 
نامه ای 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 
قراول خانه یا اتاق خشتی، هرکدام بوده باشد، قبل از مسئلۀ تحدید حدود، مناسب نخواهد 
بود« )استادوخ، مکمل، k66-194(. روس ها در سال های بعد عماًل به احداث قالع نظامی 
در نزدیکی فیروزه دست زدند و پادگان نظامی خود را از گرماب به فیروزه منتقل کردند. 
عالوه براین، آب رودخانۀ فیروزه را نیز تقسیم کردند و بخشی از آن را به پادگان نظامی 
خود بردند و بخشی را به زراعت اختصاص دادند: »... روس ها قریب به مدینۀ فیروزه خیال 
احداث قلعه دارند. به قرار اطالعات مجدده، قریب به محل باقر که نزدیک به درۀ فیروزه 
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است، خشت و مصالح زیادی جمع آوری کرده اند و قشونی که مرکب از شش هزار نفر 
است و همه ساله آن را به گرماب می آورده اند، امساله در آن جا اردو زده؛ و قلعۀ مزبوره 
]را[ برای سکنای قشون آماده و احداث خواهند کرد و رودخانۀ فیروزه را هم قسمت 
کرده اند« )استادوخ، مکمل، k66-78(. ولی شاه ایران پس از 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 دست خطی به صدراعظم نوشت که: »جناب صدراعظم! یک 
نفر مهندس قابْل الزم است که به چاپاری به قوچان رفته و وضع فیروزه را و احواالت 
آن جا را نوشته، به زودی معاودت نماید. به مخبرالدوله اطالع دادم که فردا یک نفر مهندس 
بیاورد، دستورالعمل بدهم برود... به هیچ وجه از آن جا بصیرتی نداریم« )صفایی، 2535، سنِد 
ص۴5(. انگیزۀ شاه از اطالع یافتن از اوضاع فیروزه درپی درخواست رسمی روسیه از ایران 
برای واگذارکردن این قصبه به آن کشور، به بهانۀ ایجاد ساخلوی نظامی بود. سرانجام در 
همین سال، پوتزوف وزیرمختار روسیه در تهران، با صدراعظْم امین السلطان وارد گفت وگو 
شد و طی قراردادی در 23ذی القعدۀ1310ق 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 می کوشید تا خط مرزی را به سمت داخل ایران تغییر دهد 
و بخشی از ایران را به نفع خود مصادره کند. یکی دیگر از شیوه های مرسوم روسیه، تغییر 
خط مرزی در روی نقشه هایی بود که مهندسان روسی تهیه می کردند. روسیه از غفلت 
مسئوالن ایرانی و تسلط نداشتن آنان به خطوط مرزی استفاده می کرد و پس از تغییر خطوط 
در روی نقشه، آن ها را به تأیید دربار ایران می رساند. سپس مناطق مذکور را تصاحب 
می کرد و خطوط جدید را مطابق خطوط نقشه های تأییدشده تعیین می کرد. یکی از این 
مناطق، قریه های حصار و قاتالن از دهات قزلباشیۀ ایران در حوزۀ سرحدی درگز بود. 
باآن که در مذاکرات مرزی، روسیه صرفاً ادعای حاکمیت بر روستاهای ترکمن نشین را 
داشت و سخنی از دهات غیرترکمن به میان نیامده بود و عالوه برآن هیچ بحثی نیز مبتنی بر 
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 انداخته اند و جزو دهات 
تراکمه نشین محسوب داشته اند. حاال هم می خواهند حکم تراکمه را به حصار که تقریبًا 
 .)k65-281 ،نود خانوار و قاتالن که بیست خانوار است جاری کنند« )استادوخ، مکمل
دولت روسیه نقشه را به تأیید دربار ایران رساند و در »وقت امضاء نقشه هم رعایت این 
معنی یا از خاطره ها رفته یا تسامح دیگر رفته است... حاال که چنین شده است، اهالی دو 
ع1 و الرغبِت مرکْز رعیتی روس را قبول  1.  میل و رغبت؛ داوطلبانه.دِه در تکلیف خودشان حیران اند. می گویند با تََطوُّ
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نمی کنیم... اگر ناچار باید محل زندگانی را روس تصاحب کند، در نقطۀ دیگرِ دره جز به ما 
جا بدهند... مثل سایر رعایای دره جز خدمت کنیم و اگر چارۀ دیگری دربارۀ ما بیچارگان 
می نمایند، بفرمایند« )استادوخ، مکمل، k65-281(. سرانجام دولت ایران به خواستۀ روس تن 
داد و در سال 1301ق با حضور امین نظاْم رئیس هیئت امور مرزی، محمدعلی خاْن حاکم 
دره جز، قراخاِن قلمروِ اتک، و میرزا احمدخاِن سرهنْگ نایب کارگزار دره جز، روستای 
حصار تقسیم شد. برطبق این توافق یک پنجم اراضی و یک پنجم آب رود حصار به ایران 
تعلق گرفت و مابقی به روس ها داده شد. بخش عمده ای از سکنۀ حصار نیز در زیر بیرق 

روسیه قرار گرفتند و تنها سی وپنج خانوار از بخش فقیرنشین آن به ایران تعلق گرفت.
در سواد گزارشی که میرزااحمدخاْن کارگزار سرخس، در 16ذی حجۀ1310ق به 
وزارت امور خارجه نوشته است، نمونه ای دیگر از تالش روس ها برای تغییر خطوط مرزی 
ذکر شده است. در اسناد مربوط به این دوره از وجود خط زردی در نقشه های روسی سخن 
به میان آمده است که از چهچهه تا سرخس ناصری به سمت سرزمین های ایران کشیده شده 
و بخش هایی از خاک ایران را در محدودۀ قلمرو روس قرار داده است. روس ها پس از 
انتشار این نقشه تصمیم گرفتند آن را پیاده کنند. آن ها قسمت های بین مرز اصلی و خط زرد 
ترسیمی در نقشه هایشان را نقشه برداری کردند و ضمن ایجاد مزاحمت برای تردد رعایای 
ایرانی، اتباع خود را برای زراعت به این نواحی گسیل کردند. میرزااحمدخاِن کارگزار، در 

گزارش مذکور موضوع را چنین شرح می دهد:
»قریب یک ماه قبل چهار نفر روس به همراه دو نفر ترکمان آمده، سه روز در برج 
خرابۀ دربند و دهنۀ اُلَن تو توقف نموده، همه روزه به کوه های اطراف رفته، نقشۀ کوه و 
اراضی دربندات را کشیده، از همین خط جاده که به طرف چهل کمان1 و اراضی سه پنجه2 
می رود، رفتند. بعداز رفتن آن ها، ُمکاری کرمانی که همیشه از این کوه ها هیزم بریده به 
شهر و توابع آن جا می رود، 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 کوه ها متعلق به خاک دولت 
روس است و او را نزد پریستاو3ِ قهقهه۴ بردند. چند روز است پریستاو قهقهه آمده مزاحم 
رعایا می شود... از این حرکات روس، یعنی فرستادن زارع به چهل کمان و منع هیزم آوردن 
از کوه های خواجه و اُلَن تو و برداشتن نقشۀ آن نقاط و مسیر مهندسین آن ها در جاده و 
کوه منتهی الیۀ درۀ چهل کمان، معلوم می شود که خیال دارند خط سرحدی را از چهچهه5 
به طرف جنوب میل بدهند؛ به طوری که اراضی سه پنجه و اُلَن تو و دربند چهل کمان و دّرۀ 
آن را که پنج فرسنگ امتداد دارد به جلگۀ اتک، با مراتع اطراف و اراضی خان گیران با 
اراضی قابل زرع و جنگل یسار َهری رود داخل خاک خود نمایند. از روی نقشه لفاً نفاذ 

1. روستایی است در جنوب غربی درگز.

زاوین  بخش  توابع  از  است  روستایی   .2

شهرستان کالت.

3. کالنرت

آخال  استان  در  است  شهری  اکنون   .4

ترکمنستان و در نزدیکی مرز ایران.

و  ترکمنستان  در  است  شهری  اکنون   .5

نزدیکی مرز ایران. منطقه ای هم به این نام 

در شهرستان رسخس وجود دارد.
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داشت، مالحظه خواهید فرمود ]که[ اگر خط سرحد را از نقاط فوق بگذرانند، اراضی 
محصور، بین خط زرد و سرحد مخفِی خاک دولتین است و خط نقطه چین شده، جزو 

.)66k-57 ،خاک روس محسوب می شود« )استادوخ، مکمل
تغییر عالمات سرحدی نیز یکی دیگر از روش های روس ها در پیشروی به داخل 
خاک ایران بود. در موردی از تغییر عالمات سرحدی، در عریضه ای که در 12محرم1318ق 

از لطف آباد به تهران نوشته شده، چنین آمده است:
»... دیروز عصر از شلنگان1 خبر رسید که امروز یک نفر استاد و سه نفر عمله ازطرف 
خاک روس به طرف شلنگان، میخ به زمین کوبیده، متجاوز از هزار قدم از عالمت سرحدی 
پیش آمده اند. از آن ها سؤال شده، گفته اند ما حکم داریم و رئیس ما هم خواهد رسید... 
چون چند نمره از میخ ها در میان زراعت مردم کوبیده شده، اسباب تزلزل خاطر اهالی 

.)HG1318-k11-p11-8 شده است« )استادوخ
کارگزاری بجنورد نیز به تاریخ 5ذی حجۀ1325 در مراسله ای 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 تقریباً به طول سه فرسخ احداث نموده، آن را حد قرار 
داده اند و عالوه براین در اراضی این طرف نهر حالیه نیز که خود رعایای روس به تعلق داشتن 

.)HG1326-k24-p2-6 ،آن ها به دولت عّلیه معترف هستند، زراعت کرده و می نمایند« )استادوخ
از دیگر روش هایی که روسیه برای گسترش سرحدات خود به داخل ایران به آن 
متوسل می شد، 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 هم چون گذشته، مسیرهای کوچ فصلی سنتی خود را حفظ 
کرده بودند و در ماه هایی از سال برای چرای احشام خود به آن سوی مرزهای مقرر 
در قرارداد می رفتند. روس ها 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 به وضوح بر 
این سیاست تأکید می کردند. لسار2 که مأمور تحقیق و بررسی متصرفات و راه های ادارۀ 
وسایل حمل ونقل عسگریه بود، در سخنانی در مجلس جغرافیای روسیه صراحتاً به این 
نقشۀ روس ها در خراسان، اعتراف کرد. سخنان او به تاریخ 23اکتبر188۴م در روزنامۀ 
»نوورمیا«ی روسیه چاپ شد. ِسر ثور فطن در مراسله ای که به تاریخ 22دسامبر188۴م، از 
پترزبورگ به ارل گرانویل3، وزیر امور خارجۀ انگلیس نوشت، محتوای سخنرانی لسار را 

1. در یک فرسخی لطف آباد دره گز.

2. lsar

3. Earl Granville
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چنین جمع بندی کرد: »کلیۀ مضمون آن این است که باید برحسب لزوْم تمایِل ایِل تراکمۀ 
سالور و ساروق را دولت روس تحت اقتدار خود درآورد و موافق این تفصیِل سرحدی 
که معین می شود، باید سرحد طبیعی از روی طوایف آن صفحات باشد« )کاووسی عراقی، 

1373، ص151، سند 289(.
این نوع نگاه دولت روسیه به توسعه طلبی در ایران، دربارۀ ترکمانان یموِت رعیت 
دولت ایران که در حوزۀ اترک و گرگان پراکنده بودند، شدیدتر بود. از همان آغازیْن 
روزهای انعقاد قرارداد آخال، دولت روسیه برآن بود تا ایل یموت را جزو اتباع خود 
به شمار آورد. در مذاکراتی که وکیل الملک، مأمور وزارت امور خارجۀ ایران، با زینویوف 
انجام داد، نمایندۀ روسیه، ایل یموت را رعیت دولت روسیه می دانست )استادوخ، مکمل، 
155 و k66-153(. کارگزاری استرآباد نیز که از همان ابتدای حضور روس ها در استرآباد 

پس از قرارداد آخال، پی به نیت روس ها دربارۀ یموت برده بود، نگرانی خود را دراین رابطه 
به وزارت امور خارجه اعالم کرد و بر تالش برای حفظ رعیتی این طایفه تأکید کرد: 
دام  همه طور  یموت  جلِب  به جهت  روسیه  مأمورین  ]که[  برساند  به عرض  »محرمانه 
گسترده اند. ازجمله این است که هر کس ادعا و گفت وگویی دارد، خود را تحت حمایت 
ما ]روسیه[ بشناسد، همراهی می کنیم. به این جهت بعضی از ترکمان های ... متوسل به 
آن ها می شوند« )استادوخ، مکمل، k126-256(. یکی از کسانی که آن روزها درزمینۀ نیت 
روس ها دربارۀ یموت بسیار حساسیت به خرج می داد، میرزاجوادخان، مسئول کارگزاری 
استرآباد بود. برطبق اسناد موجود به نظر می رسد که او فردی بسیار وطن پرست و دقیق 
بوده و دفاع محکم او از منافع ایران عصبانیت روس ها را برانگیخته بوده است؛ به گونه ای 
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-
k65(. میرزاجوادخان حمایت روس ها از ایل یموت را مداخله در امور ایران می دانست و 

ضمن تأکید بر لزوم احقاق حقوق رعایای دولت ایران توسط مأموران کارگزاری، از وزارت 
خارجه می خواست که کنسول روس را از مداخله در امور ترکمن های رعیت ایران بازدارد 
)استادوخ، مکمل، k126-258(. کنسول گری روس بالفاصله پس از انعقاد قرارداد آخال شروع 
کرد به حل وفصل مسائل ترکمانان رعیت دولت ایران و تالش کرد که با استفاده از قدرت 
خویش کنسول گری کشورش را به مرجع رفع اختالفات و احقاق حقوق ترکمانان تبدیل 
کند و بدین وسیله آنان را به پذیرش تابعیت روسیه متمایل گرداند. میرزامحمدقلی کارگزار 
قوچان و بجنورد نیز که از مداخالت روس ها در امور یموت نگران شده بود، در مراسله ای 
به وزارت امور خارجه در تاریخ 28ذی حجۀ1300ق، 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 به هیچ وجه 
به مداخالت روس ها توجه نخواهد کرد: »... و مداخلۀ روس ها را به اسم یموت به محل 
مذاکره با احدی نخواهد گذاشت« )استادوخ، مکمل، k126-324(. در سال 1301ق مجدداً 
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 
دستورالعمل های مشخصی دراین رابطه به کارگزاری ها ارسال کنند: »اقتدار مأمورین روسیه 
درباب یموت واضح است. برای حفظ یموت و قطع دست اقتدار همسایه تدبیری الزم 
 .)k127-202 است که از اترک به این طرف نتوانند دخالت نمایند« )استادوخ، مکمل، 228 و
در سال بعد نیز میرزاجوادخان فهرست عرض محرمانه ای به وزارت امور خارجه نوشت و 
به مراسالت رسمیه ای که کنسول روس دربارۀ یموت می نوشت، اعتراض کرد )استادوخ، 
مکمل، k126-294(. در همان سال سفارت روس از کارگزاری استرآباد دررابطه با 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 روس ها یموت را رعیت خود می دانند، آن ها را به آن سوی مرز کوچ دهند؛ ولی 
روسیه در حمایت از ترکمانان هدف دیگری داشت. ژیرس1 وزیر امور خارجۀ روسیه، از 
سفیر ایران در پترزبورگ درخواست کرد که نماینده ای از روسیه در ایران حضور یابد تا 
به امور ترکمانان بپردازد که با مخالفت وزیر با این درخواست زیاده خواهانه روبه رو شد: 
»... گفتم دولت عّلیه این تکلیف را در تابستان به شما کرد و گفت اگر می خواهید بردارید 
و دیگر نگذارید به خاک ما بگذرند؛ وااّل نگذارید که به خاک شما بگذرند. گفت: ما جا 
و مرتع نداریم آن ها را حفظ کنیم؛ باید در خاک شما مأموری داشته باشیم که وارسی به 
امور آن ها بکند. گفتم: هیچ دولتی به مأمور خارجه به کارهای خود مداخله نمی دهد« 
)استادوخ، مکمل، 342 و k127-341(. بااین حال، روسیه در هر فرصتی به جذب ترکمانان 
ادامه می داد. در سال 1312ق، کارپردازی ایران در عشق آباد از حضور شش صد و پنجاه 
نفر از افراد طایفۀ یموت در مراسم جلوس نیکالی در روسیه خبر داد. این افراد از سران 
یموت بودند که به دلیل حضور خود در کوچ فصلی به روسیه، می بایست هر خانوار 6 
منات پرداخت می کردند. دولت روسیه از آن ها خواست که در این مراسم سوگند یاد کنند 
و تابعیت روسیه را بپذیرند. سیزده نفر از آن ها سوگند یاد کردند و مابقی اعالم کردند در 
صورتی تابعیت روس را خواهند پذیرفت که مالیات دیگری عالوه بر این 6 منات به روسیه 
نپردازند و در قشون نیز نام نویسی نشوند )استادوخ، مکمل، k126-526(. در سال 1312ق نیز 
Giers .1کارگزاری استرآباد به وزارت امور خارجه گزارش داد که یموت ها با شارژدافر روِس مقیم 
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استرآباد قرار گذاشته اند که برای حل وفصل 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 یموت ها برای انتخاب ملیت روسی یا ایرانی خود تصمیم بگیرند )استادوخ، مکمل، 
k127-247(. در 11شوال1313ق کارگزار استرآباد برای حل مسئلۀ یموت و قطع کردن 

دست مداخله گر روس ها 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 آن سوی 

مرز کوچانده شوند و روس حق مداخله در امور اتباع ایرانی را نداشته باشد: 
»... این طور قرار بدهید که یک نفر مأمور ازجانب دولت عّلیۀ ایران و یک نفر ازجانب 
دولت روس در میان تمام یموت که در خاک ایران و خاک روس سکنا دارند، اعالن 
می کردند که هر کس میل به رعیتی روس دارد، از گرگان کوچیده آن طرف اترک برود و 
ابداً کسی ممانعت نخواهد کرد. بعداز دو ماه هر کس در خاک ایران می ماند به اسم ورسم، 
از روی ثبْت رعیت دولت علیۀ ایران بود و هر جا می رفت به رعیتی دولت عّلیه می رفت 

.)k127-247 ،و معاودت می کرد...« )استادوخ، مکمل
ناصرالدین شاه با پیش بینی 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 به ِسمِت رعیتی روس و مداخلۀ مأمورین روس 
در کار آن ها ُمَورِّث هزارگونه حرارت و خسارت و خالف صحیح بود« )استادوخ، مکمل، 

.)k127-247

ورود زارعین روسی به داخل خاک ایران و کشت وزرع در سرحدات ایران نیز از 
روش های دیگری بود که درنهایت به تصرف سرزمینی روسیه در خاک ایران منجر می شد. 
روس ها در مواردی با درخواست از حاکمان ایران و در مواردی بدون درخواست، در 

زمین های متعلق به ایران کشاورزی می کردند.
کارگزاری بجنورد در گزارشی به کارگزاری خراسان در 2ذی حجۀ1325ق بر تداوم 
این روش تأکید می کند: »اواّل اتباع روس مدتی است، به اختالف روایات از هفت هشت 
سال قبل تا حال، در اراضی متعلقه به دولت علیّه در سرحدات معروضه، زراعت کرده و 
می کنند و ثانیاً مقداری از خاک دولت ایران را هم تصرف کرده اند.« این سند به تحقیقات 
از افراد گوناگون اشاره می کند و چنین نتیجه می گیرد که روس ها در مواردی که اتباع آن ها 
در زمین های ایران زراعت می کرده اند، به تصرف قسمت هایی از خاک ایران اقدام کرده اند: 
»نتیجۀ همه این تحقیقاْت زراعت کردن روس ها در خاک ایران و تصرف قسمتی از آن 
خاک است... در بجنورد بیشتر از این تحقیقات ممکن نیست... حکومت هنوز جواب 
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کارگزاری را ننوشته است؛ ولی شفاهاً فرمود که مّدتی است این کار اتفاق افتاده« )استادوخ، 
HG1326-k24-p2-15(. در همان سال مرتضی قلی خاْن نایب کارگزاری بجنورد نیز در پاسخ 

سؤال کارگزار بجنورد دربارۀ تصرف اراضی ایران توسط روس ها، از مشاهدات خود در 
سفر به سرحدات می گوید: »در وقتی که بنده با مرحوم عمیدالوزراءِ کارگزار به محل دانیه 
رفت]یم[، سیدحسیْن کدخدای مشهد غالمان در آن جا اظهار داشت: پاره ای از اراضی 
متعلق به ایران را روس ها داخل اراضی خود نموده]اند[؛ سابقاً یعنی دو سه سال قبْل این 
اراضی را من زراعت می کردم. بعد به اتّفاق کارگزار و سیدحسین رفته، آن اراضی را که 

.)HG1326-k24-p2-16 ،روس ها داخل خاک ]خود[ کرده]اند[، نشان داد« )استادوخ
در سال های آخر دولت تزاری روسیه، شیوۀ دیگری از توسعه طلبی در دستور کار 
روس ها قرار گرفت. در این سال ها روس ها برآن شدند تا ازطریق خرید اراضی ایرانیان 
و یا تصرف به عنِف اراضی و سکونت دادن اتباع خویش در این زمین ها، شرایط مساعدی 
برای تسّلط بر بخش های شمالی کشور فراهم آورند. این رویه که از آن به کلنی سازی 
روسیه در ایران نیز تعبیر می شود، پس از توافق روسیه و انگلیس بر سر مناطق نفوذ در 
ایران، در دستور کار روس ها قرار گرفت )نورائی و آندریوا، 1388، ص307(. در این 
شیوه، روسیه با آوردن اتباع خود به خاک ایران و تحریک آنان به مهاجرت دسته جمعی 
به ایران، زمین های خریداری و یا غصب شده را در اختیار آنان می گذاشت تا با زراعت 
در این زمین ها، زمینۀ تمّلک آن اراضی را برای خود فراهم آورد. در گزارشی از رئیس 
گمرک چاتلی1 به رئیس گمرک استرآباد آمده است: »حاال که تقریباً هزار خانوار ترکمن 
تبعۀ روس در گنبد و کوکالن هستند، دیناری مالیات به ایران نمی دهند و متّصْل رمۀ 
ترکمِن تبعۀ ایران را غارت می کنند و رمۀ خود را در خاک ایران می چرانند... عالوه براین ها 
ماشین قّزاق ها و سربازهای روسی ]را[ که در چاتلی و چاقشلر2 هستند، وارد کرده و آن 
زمین ها را شخم زده و درو می کنند و حاصل را برای مصرف اسب خود انبار می کنند. 
جای تعجب است که دولت ایران ابداً در فکر جلوگیری نیست« )ساکما، 1095، 14429-
240، سند 16(. دولت روسیه با تشویق اتباع روسی برای مهاجرت کردن به دشت گرگان 

می کوشید تا با افزایش تعداد مهاجران، سرزمین های بیشتری را به تمّلک خود درآورد. در 
شمارۀ 288 روزنامۀ »زاقانفارسکی رچ« چاپ تفلیس، در سال 1913م شرحی از گزارش 
ژنرال لدورف3، کمیسر سرحدات ایران و روس در ماوراءِ خزر، چاپ شد. ژنرال مزبور 
در این گزارش اطالع داد که در آن سال، هفت صد خانوار از داخلۀ روسیه و ترکستان و 
والیت های روس به ایران مهاجرت کرده و در کنار رودخانه های گرگان و اترک سکنا 
گرفته اند. لدورف متذکر شد که خوانین ایرانی این اراضی را به قیمت هر دستین۴ یک منات 
می فروشند و پیش بینی کرد که چون این اراضی حاصلخیز است و برای زراعت مناسب 

سکنای  مواضع  از  یکی  نام  چاتلی   .1

در  واقع  است؛  گرگان  در  یموت  طایفۀ 

پنجاه هزارگزی چکشلر و پنجاه هزارگزی شامل 

غربی گنبد قابوس.

2. چاکشلر یا چکشلر نام شهری در کنارۀ 

در  که  است  خزر  دریای  رشقی  جنوب 

ترکمنستان امروزی واقع است.

3. Ledorov

4.  دستین یا دسیاتین واحد سطح روسی و 

اندکی بیش از یک هکتار است.
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است، در بهار سال بعد، جمع کثیری از اهالی و دهاتی های روسیه به این مناطق مهاجرت 
خواهند کرد. او در این گزارش از حکومت تاشکند خواست که مأموران مخصوصی را 
برای سرکشی و جابه جاکردن مهاجران تعیین و اعزام کند. حکومت تاشکند هم گزارش 
لدورف را مهم تلقی کرد و مسیو ساخارف1 را که مدیر مهاجران در ترکستان بود، مأمور 
 .)HG1332-k51-p94-3 ،کرد به رسیدگی و سرکشی به امور مهاجران در ایران )استادوخ
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 
نباتات مناطق حاره است و حاصْل فوق العاده خوب و فراوان است.« این روزنامه سپس اثر 
گزارش لدورف در بین اتباع روس را بسیار مهم تلقی کرد و از کوچ دسته جمعی روس ها 
به ایران پس از ارائۀ گزارش لدورف خبر داد: »این اخبار ازحیث حاصلخیزی این اراضی 
و ارزانی فوق العادۀ 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 شده است. این اخبار در دهات منتشر گردیده رعایا فریفته شده، 
به قیمت های خیلی ارزان دارایی خود را فروخته، دست از مکان و منازل خود کشیده، 

.)HG1332-k51-p94-4 ،می روند« )استادوخ
کارگزاری مهام2 خارجۀ بجنورد در گزارشی به وزارت خارجه در 5صفر1332ق 
ضمن شرح گزارش لدورف دربارۀ مهاجرت روس ها به ایران و ایجاد هیجانی که در 
اتباع روس برای مهاجرت به ایران به وجود آمده بود، از اسکان هفت صد 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 نایرۀ3 طمع سایر اتباع روس به اراضی ایران فروکش کند )استادوخ، 
HG1332-k51-p94-21(. گزارشی هم که ادارۀ گمرک گمش تپه در 2میزان1331ق به وزارت 

امور خارجه فرستاد، از تالش عوامل روسیه برای خرید زمین از اتباع ایرانی و تغییر خط 
مرزی خبر می دهد. این گزارش، حاکی از آن است که پریستاو حسین قلی و چکشلر به 
نزد »چودور«نام از ریش سفیدان تراکمه و ساکن سنگرتپه رفته بودند و از او برای فروش 
منطقه ای به نام »قربان قاز« درخواست کرده بودند. چودور از فروش این اراضی خودداری 
کرده بود و اعالم کرده بود که زمین ها متعلق به دولت ایران است و اگر زمینی می خواهند، 
باید از دولت ایران تقاضا کنند. روس ها پانصد منات به چودور پیشنهاد دادند؛ ولی او زیر 
بار نرفت. عوامل روسیه تصمیم گرفتند تا عالمت های سرحدی را در منطقۀ مذکور نصب 

کنند؛ ولی چودور مانع شده بود و به آن ها گفته بود:

1. Sakharov

به  قدیم(  )در  ُمِهم(  )جمِع   mahām  .2

اطالق  دشوار  و  بااهمیت  بزرگ،  کارهای 

می شد.

3. نایره: آتش؛ شعله.
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»خاک این زمین را اگرچه شما شور حساب می نمایید، اما برای صاحبش شیرین 
است. بخواهید عالمت نصب نمایید یا پست قرار دهید، از دولت ایران اجازه بگیرید« 

)ساکما، 1095، 91922-240، سند 11(.
در همین سند و در گزارشی که رئیس گمرک گمش تپه به رئیس کل گمرکات و 
مفتّش مالیات استرآباد نوشته است، تحلیل چودور دربارۀ هدف روس از این تالش ها را از 

قول خود او چنین نقل می کند:
»...پریستاو تالش می کرد تا با خرید این زمین، سرحد را از بگون باش به قربان قاز 
انتقال دهد. از بگون باش الی محل قربان قاز تقریباً چهار فرسخ می شود؛ تقریباً از گمش تپه 
الی کردمحله است. اگر روس ها بخواهند در قربان قاز پست قرار دهند، قریب چهار فرسخ 
تجاوز به خاک ایران کرده اند و تراکمۀ سرحدنشین البد باید از سرحد بکوچند و فراری 
باشند که روس ها کم کم به مقصود خودشان برسند و خودشان جلوتر بیایند« )ساکما، 1095، 

91922-240، سند 8(.

چودور ترکمن، هدف تحّرکات روسیه در شمال ایران را درست تشخیص داده بود. 
روس ها به هر شیوه ای برآن بودند تا مرزهای خود را به داخل ایران بکشانند. در سال 
191۴م تصاحب شمال ایران به عنوان استراتژی ای مهم، در سیاست روس به رسمیت 
شناخته شد و دو مقام بخش مهاجرت آن کشور برای تسهیل مهاجرت اتباع روسی، 
به کنسول گری استرآباد و کمیساریای مرزی روس مستقر در گنبد قابوس اعزام شدند. 
دراین بین، بانک استقراضی روس نیز برای تأمین اعتبار خرید امالک به میدان آمد. تأمین 
بودجۀ الزم، ساخت بیمارستان و مدرسه و کلیسا و نقشه برداری از اراضی و حل موضوع 
و  )نورائی  قرار گرفت  کنسول گری  کار  دستور  در  اراضی خریداری شده هم  مالکیت 

آندریوا، 1388، صص 30-28(.
امور  وزارت  به  گزارشی  در  در 23صفر1332ق  استرآباد  مهام خارجۀ  کارگزاری 
خارجه، دربارۀ مهاجران روس می نویسد: »این خانوار و مهاجرینی که گفته اند از ترکستان 
به خاک ایران آمده اند، دو قسم هستند. یکی طایفۀ مالکان یا مایقاْن رعایای روس هستند 
که تمام آن ها زارع و دهاقین می باشند که یک عّده از خانوار آن ها چند سال قبل در 
قره سو و مالکله که زیر کردمحله است، سکنا کرده که مکرر درباب آن ها با قونسول گری 
مذاکره و سواد و سؤال وجواب و راپرت آن به وزارت خارجه تقدیم شده... یک عّده 
از همین مالکان ها در دهات و اراضی و امالکی که مأمورین و اتباع روس خریداری 
و اجاره کرده، یا با اهالی شریک شده اند، ازقبیل سنگ دوین و شیرنگ و جهان آباد و 
غیره مشغول زراعت هستند... و حول وحوش گنبد قابوس پراکنده شده، رعیتی می کنند« 
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)استادوخ، HG1332-k51-p94-8(. گزارش دیگری که در تاریخ 29دلو1333ق از کارگزاری 
مهام خارجۀ بجنورد به وزارت امور خارجه ارسال شده است، مواردی از تّصرفات مالکانۀ 
اتباع روس را برمی شمارد: »موافق اطالع صحیحی که درخصوص استمالک مأمورین 
روس، در گنبد قابوس رسیده، معروض می دارد: اشخاصی که به زور شخصی و تهدید به 
رعب از کمیساری روس، دست روی امالک و مراتع اتباع دولت عّلیه انداخته و استمالک 
غیرقانونی می کنند، ازجمله سردار اورازیام تکه صاحب منصب جکیت روس که آب و 
ملک قرناوه از دیمی و آبی و مراتع کوه و جنگل آن جا را به هر حیله بوده از ید تصرف 
طغان دردی نام از طایفۀ بوقغاجا درآورده؛ نه فقط تصرف مالکانه در این نقاط می نماید، بلکه 
از محصوالت اوبه بیولی و اوهندر و یانبالغ که جزو سرحد بجنورد است و در حوالی 
آن نقاط زراعت کرده اند، عشریه مطالبه و یک صد تومان به اسم برداشت حاصل امساله، 
گرفته است. هم چنین فشتیق نام تکه، آب و ملک و چشمۀ ملکی حسن خان ازگدلو را 
غصباً تصاحب نموده است. قره گوزنام، مترجم کمیساری روس، آب و ملک چنار را که 
حدود شمال بجنورد است به اسم این که از عوض قولدق نام خریده، تصاحب نموده، ملک 
و باغ و آبادانی راه انداخته است. چند نفر دیگر از نوکرهای روس، آب و ملک چیتلق و 
لوندرویان بالغ را به وسایل ستمکارانه می خواهند از دست حسن مالنامِ طایفۀ بوقغاجا 
بیرون بیاورند... همین قدر می گویند به حکِم رئیس قزاقان مأمورین کمیسیون ایران است. 
هرگاه از این تجاوزات عاجالنه جلوگیری نشود، عن قریب تمامی اراضی یموت و گرگان 

.)HG1332-k51-p94-17 ،را تصاحب خواهند نمود« )استادوخ
دست اندازی عوامل روس به اراضی ایران، در گوشه وکنار مناطق شمالی ادامه داشت. 
یکی دیگر از قسمت هایی را که مأموران روس خریدند، مراتع نوکنده بود. این مراتع را 
اَگنِت روس در سال 191۴م از شخصی به نام »سیدمحمدتقی فرنگی« به قیمت هشت صد 
تومان خرید. فروشندۀ این مراتع هیچ مدرکی دال بر مالکیت آن مناطق نداشت؛ به همین دلیل 
صاحبان اصلی این زمین ها به دولت شکایت کردند و فروش اموال غیر به توسط محمدتقی 
فرنگی، معلوم شد. اّما در این زمان او به عتبات متواری شده بود. بااین حال کنسول گری 
روس تصمیم گرفت، این مناطق را تمّلک کند. علمای بندرجز در تلگرافی به وزارت 
امور خارجه به تاریخ 7ثور1333ق، شرح وقایع را به اّطالع دولت رساندند و اعالم کردند 
که: »این اوقات اگنت قونسول گری به معیت »ُمکُلف« خبرنگار روزنامۀ »اسکی ایلو«، تمام 
مراتع و جنگل و آب قنوات را مقطوع کرده و در اطراْف بیرق نصب و زراعت خشک و 
مانع هیزم و زغال. رعایا طبیعتاً متزلزل، در تلگراف خانه متحّصن، مستدعی است، احقاق 
حق و منتظر جواب« )نوری و سرایلو، 1390، سند 67(. نمونۀ دیگری از معامالت ملکی 
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اتباع روس در استرآباد، واگذاری خالصه جات به مدت 90 سال توسط سپهدار به پاتایف1 
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، خالصه جات 
را به انضمام بلوکات فندرسک کوهسار در اختیار گرفت )نوری و سرایلو، 1390، سند 
68/2(. پاتایف عوامل روسی را بر این دهات گماشته بود و از پرداخت هرگونه مالیات 
به دولت خودداری می کرد. هم چنین به دلیل این که این خالصه جات در تمام بلوکات 
استرآباد پراکنده بود، دهات هم جوار خالصه جات نیز »ازدست تعدیات و ظلم های اعضای 
پاتایف در عذاب بودند و فریاد آن بیچارگان بلند بود. نه حکام و نه هیئت دولت عالجی 
نمی کردند« )ساکما، 1095، 1102-210، سند 13(. متصرفات پاتایف تا سوادکوه گسترش 
یافته بود و اعتراضات اهالی این مناطق، راه به جایی نمی برد )نوری و سرایلو، 1390، سند 
68/1(. حکام استرآباد درمقابل این زیاده خواهی های عوامل روسیه واکنش نشان نمی دادند 
و برای حفظ خودشان و کسب منافع، با عوامل روسیه و به ویژه ایوانف، قونسول روس، 
همدست شده بودند و فریاد رعیت بیچاره به جایی نمی رسید. سردار رفیع در الحاقیۀ 
شمارۀ 2 نامۀ خود به دولت ایران در تاریخ سلخ ذی حجۀ 1335ق در توصیف شرایطی 
که ایوانف بر استرآباد حاکم کرده بود، می نویسد: »... درواقع، استرآباد را کلیتاً از خاک 
ایران مجزا ساخته، جزو خاک روسیه نموده بود. عموم مردم این جا را روس فیل2 نموده، 
امالک جهت مالقان و موژیک3 خریده... تمام عمارات و ابنیۀ دولتی را محل سکنای قزاق 

و سالدات۴ روس نموده بود« )ساکما، 1095، 210-1102، ۴(.
اعتراضات دولت ایران به این زیاده خواهی های روسیه هیچ گاه سودی نبخشید. وزارت 
امور خارجه در تاریخ 20ربیع الثانی1332ق ضمن نامه ای رسمی به سفیر روسیه، دراین باب 
اعتراض کرد و صراحتاً متذکر شد که: »نمی توان تصور کرد این رفتار مغایر عهود و مخالف 
حسن هم جواری، به اطالع اولیاِی دولت متبوِع آن جناِب جاللت مآِب دوستان استظهار 
نمی باشد« و از سفیر خواست که »وسایل الزم را برای منع مهاجرت دهقان های روس به 
خاک ایران و برای رجعت دادن مهاجرین حالیه به اوطان خود اتخاذ فرموده« و تهدید کرد 
که درصورت اقدام نکردن روسیه برای بازگرداندن مهاجران »اولیاِی دولِت متبوع دوستدار 
حق خواهند داشت، خانوارهایی را که فعاًل از روسیه به ایران مهاجرت کرده اند، در ِعداد 
رعایای دولت ایران به شمار آورده، آن ها را در محلی که صالح بداند، مسکن دهند.« ولی 
این درخواست ها و تهدیدها، هیچ گاه 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 

.)HG1332-k51-p94-16 ،تهدیدات خود را عملی کند )استادوخ

1.Patayov

که  گویند  را  کسی  سیاسی  اصطالح  در   .2

طرفدار نفوذ روس ها باشد.

3. مرد روستایی روسی.

4.  رسباز؛ به ویژه رسباز روسی.
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دست اندازی روس ها بر اراضی ایران تا پایان حکومت تزاری ادامه یافت و مخالفت 
گاه وبیگاه دولت ایران نتوانست مانعی بر سر راه سیاست های توسعۀ ارضی آن کشور شود.

نتیجه
دولت روسیه پس از انعقاد قرارداد آخال هم همچنان به توسعه طلبی ارضی خود در مناطق 
پیرامون مرزهای مشخص شده در این قرارداد ادامه می داد. انگیزۀ عمدۀ روسیه از این 
تحرکاْت نزدیکی به هرات و دراختیارگرفتن مسیر حملۀ احتمالی به افغانستان و هم چنین 
گسترش حوزۀ سرزمینی خود بود. طرح انتزاع خاک از ایران پس از انعقاد قرارداد آخال تا 
پایان عمر دولت تزاری در بازه های مختلف به صورت مستمر و با رویه های موازی دنبال 
شد. اشغال سرزمینی، تغییر قدم به قدم مرزهای مشخص شده، تغییر عالمات سرحدی، 
حمایت از طوایف مختلف ترکمان و سعی در جلب و تحت الحمایه قراردادن آنان و 
درنتیجه، ادعای ارضی دربارۀ سرزمین های محل زندگی این طوایف، خرید زمین های 
زراعی توسط عوامل روسی و درپی آن تشویق اتباع روس برای کوچ به ایران و تشکیل 
ازجمله  محلی  متنفذ  افراد  و  استقراضی  بانک  به کمک  استرآباد  در  کلونی های روسی 
روش هایی بود که پس از قرارداد آخال به طور هم زمان ازطرف دولت روسیه برای انتزاع 
بخش هایی از سرزمین ایران در شمال و شمال شرق کشور انجام شد. این تالش های 
دولت روسیه تا پایان عمر دولت تزاری روس ادامه داشت؛ به گونه ای که سرزمین هایی که 
درمعرض انتزاع ارضی روس در شمال و شمال شرق ایران قرار داشت، درحدودِ یک پنجم 
سرزمین هایی بود که در قرارداد آخال به روسیه تعلق گرفته بود. حدود تقریبی مناطق 

جداشده در قرارداد آخال در جدول شمارۀ 1 آمده است:

مساحت به کیلومرتمربعرسزمین های جداشده

447٬100ترکمنستان

488٬100ازبکستان

141٬300تاجیکستان

100٬000بخش های ضمیمه شده به قزاقستان

50٬000بخش های ضمیمه شده به قرقیزستان

1٬226٬500جمع کل رسزمین های جداشده در قرارداد آخال
   

جدول  1
حدود تقریبی مناطق جداشده در 
قرارداد آخال
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نمایۀ سویه های توسعه طلبی ارضی روسیه در شمال و شمال شرق ایران پس از قرارداد 
آخال در تصویر شمارۀ 1 مشخص شده است:

منابع
الف: اسناد

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکام(

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکما(: کارتن 1095، پروندۀ 1102-210، سند ۴.
 سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکما(: کارتن 1095، پروندۀ 1102-210، سند 13.
سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکما(: کارتن 1095، پروندۀ 1۴۴29-2۴0، سند 16.
سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکما(: کارتن 1095، پروندۀ 91999-2۴0، سند 8.

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکما(: کارتن 1095، پروندۀ 91922-2۴0، سند 11.

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

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران )استادوخ(: 1318، کارتن 11، پروندۀ 11، سند 8.
مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران )استادوخ(: 1326، کارتن 2۴، پروندۀ 2، سند 6؛ سند 

15؛ سند 16.
مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران )استادوخ(: 1332، کارتن 51، پروندۀ 9۴، سند 3؛ سند 

۴؛ سند 8؛ سند 12؛ سند 16؛ سند 17.

   

تصویر  1
منایۀ سویه های توسعه طلبی ارضی روسیه 
در شامل و شامل رشق ایران پس از قرارداد 

آخال

سویه های توسعه طلبی ارضی 
روسیه از خلیج حسین قلی در...

سویه های توسعه طلبی ارضی 
روسیه در شمال و شمال شرق ایران 

پس از قرارداد آخال

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     

با تصرف سرزمینی: خطوط مرزی شمال و شمال
    شرق ایران

بااستفادهازکلنیسازی:سراسراسترآبادوبخشهای
ازخراسانومازندران
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مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران )استادوخ(: مکمل، کارتن 65، سند 28؛ سند 51؛ سند 5۴؛ 
سند 56؛ سند 66؛ سند 78؛ سند 10۴؛ سند 126؛ سند 171؛ سند 268؛ سند 278؛ سند 281؛ سند 323.

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران )استادوخ(: مکمل، کارتن 66، سند ۴۴؛ سند 75؛ سند 
78؛ سند 108؛ سند 153؛ سند 155؛ سند 19۴.

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران )استادوخ(: مکمل، کارتن 126، سند 99؛ سند 256؛ 
سند 258؛ سند 29۴؛ سند 32۴؛ سند ۴81؛ سند 526.

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ ایران )استادوخ(: مکمل، کارتن 127، سند 202؛ سند 228؛ 
سند 2۴7؛ سند 3۴1؛ سند 3۴2.

صفایی، ابراهیم. )2535(. اسناد سیاسی دورۀ قاجاریه. تهران: بابک.
صفایی، ابراهیم. )1362(. گزارش های سیاسی عالءالملک. تهران: آباد.

قاضیها، فاطمه. )1380(. اسناد روابط ایران و روسیه: از دورۀ ناصرالدین شاه تا سقوط قاجاریه. تهران: انتشارات 
وزارت امور خارجه.

کاووسی عراقی، محمدحسن. )1373(. مراسالت درباب آسیای مرکزی. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
نوری، مصطفی؛ سرایلو، اشرف. )1390(. اسناد استرآباد و دشت گرگان در دورۀ مشروطیت. تهران: مرکز اسناد 

مجلس شورای اسالمی. 

ب: پژوهش ها

کتاب

کرزن، جرج ناتانیل. )1380(. ایران و قضیۀ ایران. )غالم علی وحید مازندرانی، مترجم(. تهران: علمی فرهنگی.
میرنیا، سیدعلی. )1373(. وقایع خاور ایران در دورۀ قاجار. )چ2(. مشهد: اردشیر.

مقاله

نورائی، مرتضی؛ آندریوا، النا. )1388(. »مهاجران روس و اسکان آن ها در ایران اوایل قرن بیستم: مرحلۀ دیگری 
از استعمار«. پژوهش های تاریخی، شمارۀ ۴، صص 36-21.

استرآباد  و  تبریز  رشت،  شهر  سه  در  روس ها  مالکیت  »تبیین   .)1389( مینا.  سعادت،  مرتضی؛  نورائی، 
1318-13۴0ق/1900-1921م«. گنجینۀ اسناد، شمارۀ 78، صص 31-12.

English Translation of References 

Documents

Markaz-e Asnād va Tārix-e Diplomāsi-ye Vezārat-e Omur-e Xāreje )Ostādox( )De-
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partment of Diplomatic Documents and History of the Ministry of Foreign Af-

fairs(:

 1318/1939, box 11, folder 11, document number: 8.

 1326/1947, box 24, folder 2, document number: 6, 15 & 16.

 1332/1953, box 51, folder 94, document number: 3, 4, 8, 12, 16 & 17.

 Supplementary, box 65, document number: 28, 51, 54, 56, 66, 78, 104, 126, 171, 

268, 278, 281 & 323.

Supplementary, box 66, document number: 44, 75, 78, 108, 153, 155, 194.

Supplementary, box 126, document number: 99, 256, 258, 294, 324, 481, 526.

Supplementary, box 127, document number: 202, 228, 247, 341, 342. [Persian]

Sāzmān-e Asnād va Ketābxāne-ye Melli-ye Irān )Sākmā( )National Library and Ar-

chives Organization of Iran(:

 Box 1095, folder 210-1102, document number: 4.

 Box 1095, folder 210-1102, document number: 13.

 Box 1095, folder 240-14429, document number: 16.

 Box 1095, folder 240-91999, document number: 8.

 Box 1095, folder 240-91922, document number: 11. [Persian]

Ghaziha, Fatemeh. )1380/2001(. “Asnād-e ravābet-e Irān va Rusieh: Az dowre-ye 

Nāser-ed-Din Šāh tā soqut-e Qājārieh” )Documents of Iran - Russia relations 

from Nasserddin shah’s period to the end of Qajar(. Tehran: Entešārāt-e Vezārat-e 

Omur-e Xārejeh )Center for International Research and Education of the Minis-

try of Foreign Affairs( )CIRE(. [Persian]

Kavousi Araghi, Mohammad Hassan. )1373/1994(. “Morāselāt-e dar bāb-e Āsiā-

ye markazi” )Correspondence on Central Asia(. Tehran: Entešārāt-e Vezārat-e 

Omur-e Xārejeh )Center for International Research and Education of the Minis-

try of Foreign Affairs( )CIRE(. [Persian]

Nouri, Mostafa & Saraylou, Ashraf. )1390/2011(. “Asnād-e Astar Ābād va Dašt-e 

Gorgān dar dowre-ye mašrutiat” )Documents of Astarabad and Gorgan plain 

during the constitutional period(. Tehran: Markaz-e Asnād-e Majles-e Šorā-ye 

Eslāmi )Library, Museum and Document Center of Iran Parliament(. [Persian]
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Safayi, Ebrahim. )2535/1956(. “Asnād-e siāsi-ye dowre-ye Qājārieh” )Political docu-

ments of Qajar period(. Tehran: Bābak. [Persian]

Safayi, Ebrahim. )1362/1983(. “Gozāreš-hā-ye siāsi-ye Alā’-ol-Molk” )Ala al-Molk’s 

political reports(. Tehran: Ābād. [Persian]

Books

Curzon, George Nathaniel. )1380/2001(. “Irān va qazie-ye Irān” )Persia and the Per-

sian question(. Translated by Gholam Ali Vahid Mazandarani. Tehran: Entešārāt-e 

‘Elmi Farhangi. [Persian]

Mirnia, Seyyed Ali. )1373/1994(. “Vaqāye’-e xāvar-e Irān dar dowre-ye Qājār” )( )2nd 

ed.(. Mashhad: Ardešir. [Persian]

Articles

Nouraei, Morteza & Andreeva, Elena. )1388/ 2010(. “Mohājerān’e Rus va eskān-e ān-

hā dar Irān-e avāyel-e qarn-e bistom: Marhale-ye digari az este’mār” )Russian 

migrants and their settlements in Iran in the early 20th century: A new stage of 
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national administrative system.
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The administrative system in Iran, despite the adoption of this law, was still dealing 
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political power and nepotism; were continued. The employment law, in second Pahlavi 
era, underwent some changes wherein it was tried to pave the way for entering the 
Experienced and competent employees into the administrative system, by determin-
ing the test as measure for employment, giving credit to education as a principle, and 
employing agencies to monitor the process; and thus play a decisive role in supplying 
the human resources for the administrative system.
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1. مقدمه
قانون استخدام کشوری، به عنوان یکی از مهم ترین قوانین در جوامع مدرن، در سامان بخشی 
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 می رسد. در دورۀ قاجار 
باوجودِ ایجاد ساختار اداری به سبک غرب، افراد غالباً بدون توجه به تخصص الزم و 
باتوجه به میزان نفوذ سیاسی، ثروت یا انتساب خانوادگی به استخدام دولت درمی آمدند 
)مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ سیزدهم، جلسۀ 99(. این نوع استخدام 
با اقتضائات زمان همخوانی نداشت و به تحول نیاز داشت. با بروز انقالب مشروطه در 
اواخر قرن سیزده شمسی و رشد تحول خواهی 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 می شد. 
بااین حال غلبۀ فضای سنتی و نبود تمایل جدی در مسئوالن به ایجاد نوسازی، مانع از طرح 
و پیاده سازی یک قانون استخدام مدون می شد. باألخره مجلس چهارم، نخستین قانون 
استخدام کشوری را در 22آذر1301ش به تصویب رساند؛ ولی به دالیل مختلف، ازجمله 
قانون گریزی مسئوالن و صاحبان قدرت و مقاومت روش های 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 به کار 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 به وجود آمد.
این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به پرسش زیر است:

قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی دوم چه ماهیتی داشته است؟
در راستای پاسخ گویی به این پرسش، نویسندگان با مطالعۀ منابع موجود و تکیه بر 

داده های کیفی موجود در منابع این دوره، به بررسی قانون استخدام کشوری پرداختند.
فرضیۀ پژوهش: به علت 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.

محمدرضا علم 
فاطمه حاجیانی
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پیشینۀ پژوهش
مقاالتی چند به بررسی پیشینۀ تاریخی قانون استخدام در ایران پرداخته اند؛ ولی هیچ کدام 
به طور مستقل به بررسی تحوالت قانون استخدام در دورۀ پهلوی دوم نپرداخته اند. نخستین 
مقاله ای که در موضوع قانون استخدام به رشتۀ تحریر درآمده است، مقاله ای است با عنوان 
»تاریخچۀ قانون استخدام کشوری« به قلم ابوالفضل صفایی که سال 1355 در مجلۀ »فنون 
اداری« منتشر شده است و به سیر پیدایش قانون استخدام کشوری در ایران تا سال 13۴5 
اشاره دارد. مقاله ای دیگر با عنوان »اصالح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تأکید بر قانون 
استخدام کشوری«، تألیف علی جعفری، مرتضی دهقان نژاد و فریدون الهیاری، در بهار 
1395 در فصل نامۀ علمی پژوهشی »تاریخ اسالم و ایران« دانشگاه الزهرا چاپ شده است و 
به بحث و بررسی دربارۀ چگونگی اصالح نظام اداری با تأکید بر قانون استخدام کشوری 
در اواخر دورۀ قاجار می پردازد و معتقد است که باوجودِ تصمیم به تحول در ساختار اداری 
با تدوین قانون استخدام کشوری در دورۀ قاجار، قانون گریزی و مقاومت روش های 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.

2. چشم انداز قانون استخدام کشوری در ایران
چگونگی پیوستن افراد به ساختار اداری و دست یابی به مشاغل دولتی در ایران تا دورۀ 
قاجار، حاکی از فقدان قانونی خاص در پذیرش افراد برای مشاغل دولتی بوده است. 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 نخستین بار در دورۀ قاجار، مستشاران بلژیکی 
مسئول گمرکات ایران در سال 1900م/1317ق به موضوع قانون استخدام توجه کردند و با 
روش های 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 دستگاه های دولتی افزوده شد، ولی همچنان 
نفوذ اعیان، اشراف و اربابان، و انتساب به خانواده های سرشناس و توصیۀ آن ها، عوامل 
تعیین کننده در ورود به ساختار اداری بودند )ساکما، شناسۀ سند: 100750 -2۴0، بازیابی 
13/1/1/100750، سند 109(. قانون خواهی و قانون ستیزی دو رویکرد عمده ای بودند که 
بر فضای نوسازی جامعۀ ایران در دورۀ قاجار سایه افکنده بود. در این میان قانون گریزان 
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ازطریق مخالفت با تصویب قوانین در زمینه های مختلف، از ایجاد تغییرات سودمند در ابعاد 
مختلف نظام اجتماعی ممانعت می کردند. این موضوع در سرتاسر دورۀ قاجار تداوم داشت 
و در زمینه قانون استخدام نیز صادق بود به طوری که افراد غالباً بدون توجه به تخصص 
الزم به استخدام درمی آمدند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ سیزدهم، جلسۀ 
99(. فقدان قانونی مدون در راستای جذب نیروی انسانی موردنیازِ ساختار اداری، به تدریج 
واکنش نمایندگان مجلس را درپی داشت؛ به طوری که نمایندگان دورۀ دومِ مجلس شورای 
ملی، ضمن اشاره به وجود بی نظمی در شرایط استخدام، بر لزوم تعیین و تصویب شرایط 
منطقی برای استخدام تأکید کردند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ دوم، 
جلسۀ 23۴(. مطالعۀ این شواهد از وجود تناقضی عمیق میان قانون و منافع فردی در این 
دوره حکایت دارد؛ به طوری که باوجودِ آگاهی از نیاز به قانون در جامعه و به خصوص در 

ساختار اداری، از تعیین قانونی مدون در حوزۀ استخدام جلوگیری می شد.
دراین میان وجود عاملی قدرتمند هم چون روابط خارجی و مقتضیات آن در ترویج 
و پیاده سازی برخی قوانین ازجمله قانون استخدام کشوری تأثیرگذار بود. به طوری که 
سرانجام براساس الگوی قوانین استخدامی کشورهای مترقی و نظر مستشارانی که در 
ایران فعالیت داشتند، طرحی درزمینۀ قانون استخدام تهیه شد و به نام قانون استخدام 
کشوری با هدف تدوین اصول و ملزومات و شرایط به کاربستن نیروی انسانی در ساختار 
اداری، با تشکیل مجلس چهارم شورای ملی )1300 تا 1302ش( در دورۀ قاجار، وضع 
شد )صفایی، 1355، ص58(. به موجب قانون استخدام کشوری مصوب 22آذر1301ش، 
تغییراتی در شرایط ورود افراد به خدمات دولتی به وجود آمد. بررسی مفاد این قانون 
درباب چگونگی استخدام افراد حاکی از تصمیم به ایجاد تحوالتی در نحوۀ پذیرش افراد 
و ورود آن ها به ساختار اداری است. این قانون درصدد بود تا از شیوه های سنتی به کارگیری 
افراد در مشاغل اداری فاصله بگیرد. یکی از شرایط داوطلبان داشتن تصدیق نامۀ سال سوم 
تحصیالت متوسطه بود )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ چهارم، جلسات 
157 و 158(. هم چنین براساس مادۀ سوم و چهارم داوطلبان می بایست از تخصص الزم 
برای ورود به خدمات دولتی برخوردار می بودند و الزاماً ازطریق آزمون استخدامی وارد 
خدمات دولتی می شدند )کمام، شناسۀ سند: ۴11255، 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 می داد؛ بااین حال گذشت زمان ثابت کرد که این قانون در 

حوزۀ عمل موفق نبوده است.
اصل  و  اداری  هرج ومرج  کشوری،  استخدام  قانون  نخستین  تصویب  باوجودِ 
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به علت  که  می رسد  به نظر  نیافت.  پایان  رشوه  و  هدیه  تقدیم  یا  مشاغل  موروثی بودن 
جو سنتی و قانون گریز حاکم بر کشور و سطحی نگری و بی توجهی در اجرای قانون 
اثربخش  چندان  قاجار  دورۀ  اداری  ساختار  نوسازی  در  قانون  این  کشوری،  استخدام 
نبوده است )جعفری، 1395، ص32(. قانون استخدام سال 1301ش، عالوه بر مواجه شدن 
با چالش هایی در حوزۀ اجرا، در مفاد خود نیز دارای کاستی هایی بود که با تسریع جریان 
نوسازی در دورۀ پهلوی و پیدایش تحوالت در ساختار اداری، این نواقص مشهودتر هم 
شد. ازمیان این کاستی ها به مواردی چون تناسب نداشتن در میزان حقوق کارمندان با ارزش 
کار آن ها، و توجه نداشتن به صالحیت فنی و علمی افراد می توان اشاره کرد )ساکما، شناسۀ 
سند: 100750-2۴0، بازیابی 13/1/1/100750، سند 1(. این ضعف در دورۀ پهلوی اول 
نیز در قانون استخدام کشوری وجود داشت و علی رغم تغییرات تدریجی که در برخی 
مصوبات ایجاد شد، تغییری در شرایط استخدام به وجود نیامد؛ به طوری که در یکی از 
مصوبه های مربوط به قانون استخدام در سال 1307ش، آمده است: »حقوق مصوب در 
بودجه مربوط به شغل است و ربطی به رتبه ندارد و حقوق رتبۀ مقید در قانون استخدام 
فقط برای تعیین حقوق انتظار1 و حقوق تقاعد2 است...« )ساکما، شناسۀ سند: 21981-

با  2۴0، بازیابی: 13/1/21839، سند 7(. این ویژگِی نخستین قانون استخدام کشوری 
نادیده گرفتن تأثیر میزان تخصص افراد در درآمد آن ها و آشفتگی در رتبه بندی شغلی، از 
اصل شایسته ساالری و به کارگیری نیروی انسانی متخصص برای پیش برد جریان نوسازی 

و همراهی با مقتضیات زمان جلوگیری می کرد.
جامعۀ ایران طی دورۀ پهلوی دوم )1320-1357(، با یک جریان گستردۀ نوسازی 
و تجددخواهی مواجه شد. ازآنجاکه نوسازی به تغییراتی در بینش و سازمان دهی جوامع 
منجر می شود )باتامور، 1358، صص 323-325(، قوانین دورۀ پهلوی دوم نیز تاحدودی 
دستخوش دگرگونی شدند. فراگرد نوسازی دورۀ محمدرضاشاه پهلوی که با مدیریت 
دولْت سازمان دهی می شد، نیازمند تحوالت عمده در عرصۀ قانون و قانون گذاری بود. 
یکی از قوانینی که در این دوره به تغییر و اصالح نیازمند شد، قانون استخدام کشوری 
بود. در نخستین سال های حکومت محمدرضاشاه پهلوی، ناهمخوانی مفاد قانون استخدام 
با شرایط جدید اجتماعی و اقتضائات نوسازی به مخالفت هایی منجر شد. بی توجهی به 
موضوع لزوم ارتباط سطح تحصیالت افراد با میزان حقوق آن ها از ناکارآمدی های نخستین 
قانون استخدام کشوری بود که با آغاز دورۀ پهلوی دوم با واکنش گروه هایی از کارمندان 

دولت مواجه شد )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ سیزدهم، جلسۀ 101(.
کانون  ازجمله  داشت.  تداوم  استخدامی  قانون  معایب  و  کاستی ها  به  اعتراض 

1. حقوق انتظار: این حقوق به گروه هایی 

داده می شد که به عنوان منتظران خدمت، 

و  اداری  ساختار  به  ورود  برای  انتظار  در 

مشاغل دولتی بودند )ساکام، شناسه سند: 

297/21268، سند 1، 1303؛ ساکام، شناسۀ 

 ،13/1/20880 بازیابی:   ،240/21022 سند: 

سند 1، 1304(.

2. تقاعد /taqā’od/: بازنشستگی.
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دانشجویان دانشکدۀ فنی تهران، طی نامه ای در سال 1322ش، مراتب اعتراض خود را 
به مجلس در این زمینه اعالم کرد و تغییر در قانون استخدامی را خواستار شد: »تقریبًا 
برای  کشور  تحصیل کردۀ  طبقۀ  باألخره  و  دانشگاه  استادان  و  مهندسین  است  ماه  دو 
انجام تقاضاهای مشروْع ناچار از کار کناره گیری کرده اند... و ازاینجا معلوم می شود که 
نظر خوشی به طبقۀ تحصیل کرده وجود ندارد و عناصری درصدد اضمحالل این طبقه 
می باشند. بااین حال الیحۀ تعلیم اجباری به مجلس تقدیم و تقاضای تصویب آن می شود. 
معلوم نیست درصورتی که دولت نمی خواهد یا نمی تواند از دانشمندان فعلی کشور استفاده 
کند و ارزشی مجلس برای زحمات تحصیلی آن ها قائل شود، تعلیمات اجباری را به چه 
منظور پیشنهاد می نماید...« )کمام، شناسۀ سند: 386787، بازیابی 13/128/9/1/59، سند 
3، 1322(. همان طورکه این سند گویاست، دانشجویان خواستار ایجاد فرصت شغلی 
متناسب با تحصیالت خود بوده اند؛ نکته ای که در نخستین قانون استخدام کشوری از 
آن غفلت شده بود و می توانست از یک سو، هم مانع جدی در راستای جریان نوسازی 
باشد و هم زمینه ساز پیدایش نارضایتی های اجتماعی شود. بنابراین اقداماتی در راستای 
ایجاد تحول در قانون استخدام کشوری انجام شد. وزارت دارایی در نامه ای به مجلس در 
1338/1/18نوشت: »باتوجه به اینکه از سال 1328 دولت نیروی انسانی جدیدی را جذب 
نکرده است و باتوجه به اجرای اصالح قانون بازنشستگی سال 1337 تعداد زیادی کارمند 
بازنشسته شده اند، برخی از وزارت خانه ها مانند وزارت امورخارجه، وزارت دادگستری، 
به  احتیاج  به عالوه  و  مواجه اند  کارمند  کمبود  با  و سایر وزارت خانه ها  وزارت کشور 
استخدام در بعضی از دستگاه ها ]و[ نیز توسعۀ سازمانی ازقبیل ایجاد دادگاه ها و ازدیاد 
بخشداری ها احتیاج به استخدام عده ای کارمند تحصیل کرده دارند. باتوجه به اینکه جوانان 
تحصیل کرده در رشته های مختلف از دانشگاه های ایران و خارج فارغ التحصیل اند، الزم 
است به این مسئله توجه گردد...« )ساکما، شناسۀ سند: 750552-2۴0، سند 7، 1338(. این 
سند گویای تأثیر فراگرد توسعه بر لزوم تصحیح قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی 
دوم است. بدین ترتیب تالش هایی برای اصالح برخی مفاد قانون اساسی برای همراهی با 

جریاِن نوسازی در این دوره آغاز شد.
قانون استخدام کشوری در سال 13۴6 اصالح و ارزیابی شد. البته براساس مادۀ 2 
قانون استخدامی در سال 13۴6ش، قانون استخدام کشوری ای که برای ادارات دولتی 
پیش بینی شده بود، برخی ارگان ها و نهادها را شامل نمی شد و آن ها هریک ازنظر استخدام 
تابع مقررات خاص خود بودند؛ سازمان هایی مانند وزارت دربار شاهنشاهی، سازمان 
اطالعات و امنیت کشور، شرکت های دولتی مصوب 5خرداد1352ش، شهرداری ها و 
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مؤسسات تابعۀ آن ها، نیروهای مسلح، دانشگاه ها، مجلس، و وزارت امور خارجه )وهمن، 
به  قانون واحد  برمبنای  ادارات دولتی  اکثر  به بعد  از آن زمان  1355، ص2(. به هرحال 

استخدام نیروی موردنیاز خود پرداختند.

3. ماهیت قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی دوم
3 .1.  رشایط 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 حوزه های مختلف از ویژگی های بارز قانون استخدام کشوری در 
دورۀ پهلوی دوم بود. هرچند در نخستین قانون کشوری اصل مسابقه به عنوان شرط ورود 
افراد به خدمات دولتی تعیین شده بود، ولی این قانون در حوزۀ اجرا موفق نبود. نخستین بار 
در سال 1321ش در معیارهای استخدام تغییراتی جدی به وجود آمد و به اصل مسابقه برای 
استخدام کارمندان توجه شد )مشروح مذاکرات مجلس ملی، دورۀ سیزدهم، جلسۀ 5۴(. 
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 دست یابی به مشاغل 
دولتی تأثیری به سزا داشت. در قانون استخدام این دوره، تدابیر بیشتری در ورود افراد به 
مشاغل دولتی اتخاذ شد تا از هرگونه کوتاهی و بی عدالتی در ایجاد فرصت های 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 وزارت خانه ها و بنگاه های دولتی را برعهده گرفت و طرز تشکیل 
شورای عالی امتحانات و طریقۀ دعوت از داوطلبان و انجام مسابقات و برنامه و مواد 
امتحانی براساس آیین نامه ای تعیین می شد که به تصویب هیئت وزیران می رسید )ساکما، 

شناسۀ سند: 100750-2۴0، بازیابی: 13/1/1/100750، سند 2، 133۴(.
در برخی از اصول قانون استخدام کشوری که در مردادماه سال 1325 به تصویب هیئت 
وزیران رسید، تالش برای ایجاد فرصت های برابر برای استخدام افراد و رتبه بندی 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 طبقه بندی شغلی بود، معیارهای ناعادالنۀ گذشته در ارتقای شغلی حذف 
شد و تمام افراد براساس مدارج تحصیلی و معلومات و نوع شغل، رتبه بندی می شدند و 
براساس شرایط یکسان و مشخص ارتقا می یافتند )روزنامۀ اطالعات، 1325، 16 مرداد، 
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ش6111، ص1(. این رویکرد حکومت پهلوی با ایجاد فرصت های 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 سرمایه گذاری 
برای نیروی انسانی خود نیاز داشت )وینر، 1355، صص 3۴9-351 و 360(. از دیگر 
اقداماتی که در راستای سامان دهی به موضوع استخدام انجام شد طرح ادغام شورای عالی 
امور اداری و سازمان خدمات کشوری بود. این طرح سبب شد تا از هرج ومرج موجود 
در استخدام نیروی انسانی جلوگیری شود و بر استخدام افراد نظارت بیشتری بشود. 
شورای عالی امور اداری و سازمان خدمات کشوری در بهمن 13۴0ش، 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: 
297/7126، سند 2، 13۴0؛ صفایی، 1355، صص 60-61(. اتخاذ رویکرد نوسازی در 
دورۀ محمدرضاشاه پهلوی، متضمن به کارگیری نیروی مستعد برای برعهده گرفتن مشاغل 
حرفه ای بدون درنظرگرفتن خاستگاه اجتماعی، بود؛ زیرا معموالً در جوامع صنعتی یا در 
مسیر توسعۀ صنعتی، انتخاب نیروی کار برای ساختار اداری ازطریق شایسته ساالری و 
رقابت انجام می شود و براین اساس به تدریج مکانیسم تحصیالت، جایگزین روش هایی 
چون ارث و جانشینی در دست یابی به مشاغل دولتی می شود )Brown, 2013, p679(؛ قانون 

استخدام کشوری در دورۀ پهلوی دوم این امکان را فراهم کرد.

 3 .2. اهمیت اصل تحصیالت در قانون استخدامی دورۀ پهلوی دوم
بر  تأکید  از  حاکی  مذکور،  دورۀ  در  کشوری  استخدام  قانون  به  مربوط  اسناد  بررسی 
تحصیالت و ارزِش محوری آن در قانون استخدام است. درحالی که در نخستین قانون 
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 مالک هایی چون مسابقه و داشتن تصدیق نامۀ سال سوم تحصیالت 
متوسطه یا دادن امتحانی بود که برای تحصیالت متوسطه معین شده بود )کمام، شناسۀ 
سند: ۴11255، بازیابی: 5/106/16/1/18، سند 2: 1301؛ ساکما، شناسۀ سند: 297/32518، 
سند 1: 1301(. این 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 تعیین شده با مقتضیات نوسازی همخوانی نداشت. وزارت معارف در 
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دورۀ پهلوی اول طی نامه ای 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: 31763-29۴، سند 1: 1306(. بااین حال 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-
297، سند 1: 1315(. نوسازی 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 می شود و این خود باعث تغییراتی در انتظارات و خواسته های افراد 
جامعه می شود. این موضوع بازتابی روشن در واکنش گروه های نوظهور اجتماعی در دورۀ 
پهلوی دوم داشت؛ به طوری که آشفتگی در تأثیر تحصیالت در قانون استخدام و ارتقای 
شغلی، موجب نارضایتی گروه های متخصص کارمند در این دوره شد. این نارضایتی ها 
در سال 1322ش ازسوی قشر مهندسان آغاز شد. در سال 1322ش گروه های زیادی 
از مهندسان ازطریق کانون مهندسان به علت 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: 
386787، بازیابی: 13/128/9/1/59، سند ۴، 1322(. سرانجام در راستای اصالح قانون 
استخدام کشوری الیحۀ مربوط به قانون استخدام مهندسان در مرداد 1322ش به مجلس 

تقدیم شد )روزنامۀ اطالعات، 1322، 28 آبان، ش52۴8، ص۴(.
در مفادِ قانون استخدام در دورۀ محمدرضاشاه پهلوی، به علت 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 آمده است: »چون افراد تحصیل کرده در ادارات َدرحدِّ 
کفایت وجود ندارد، الزم بود موجبات تهیۀ افراد الیق برای رشته های مختلف فراهم گردد 
و داشتن معلوماْت شرط ورود به خدمت قرار داده شد« )ساکما، شناسۀ سند: 10050-
2۴0، سند 18: 133۴(. عالوه بر تأکید بر تحصیالت به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های 
نیز بر لزوم کسب  ورود به خدمت دولتی، در ترفیع کارمندان و ورود به طبقۀ باالتر 
تحصیالت تأکید شده است )ساکما، شناسۀ سند: 10050-2۴0، سند 19: 133۴(. دولت در 
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این دوره، در برنامۀ استخدام خود برنامه ای ویژه در راستای جذب نیروی تحصیل کرده در 
پیش گرفت. طبق مفاد یکی از اسناد، وزارت دارایی در نامه ای به نخست وزیری به تاریخ 
1338/1/18 بر استخدام فارغ التحصیالن دانشکدۀ حقوق و دانشکدۀ علوم اجتماعی برای 
تأمین بخشداری ها تأکید کرده است )ساکما، شناسۀ سند: 275055-2۴0، سند 6، 1338(. 
از دیگر مزایای تحصیْل در قانون استخدام این دوره، معافیت از دورۀ کارآموزی بود. در 
آیین نامۀ ارتقای معلمان مصوب آذرماه 1352 آمده است: »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 معاف اند« )وهمن، 
1355، ص81(. این رویکرد به اصل تحصیالت در قانون استخدام کشوری، به دلیل نقشی 
که قوانین در ایجاد ارزش های و هنجارها دارند، در تبدیِل تحصیالت و تخصص به 

ارزش های برتر اجتماعی نقشی مهم داشت.
مطالعۀ اسناد موجود درزمینۀ تصویب قانون استخدام و واکنش ها به آن، گویای 
تعیین کننده بودن مالک تحصیالت در جذب، و ارتقای شغلی کارمندان دولت است. هرچند 
در ابتدا پررنگ شدن مالک تحصیالت به عنوان ارزشی در قانون استخدام با واکنش هایی 
ازسوی کارمندان قدیمی فاقد تحصیالت یا با تحصیالت پایین مواجه شد، ولی به تدریج 
به عنوان مؤلفه ای مهم در استخدام دولتی، ارتقای شغلی، و دریافت تسهیالت اهمیت 
یافت. نامه های متعددی از برخی از کارمندان قدیمی دولت در اعتراض به اهمیت یافتن 
اصل تحصیالت در استخدام و ارتقای شغلی، به مجلس و ادارۀ امور استخدام فرستاده 
شده است. جمعی از کارمندان دولت در خوزستان ضمن گالیه از مفاد قانون استخدام به 
مجلس شورای ملی می نویسند: »محترماً در این موقع که قانون استخدام کشوری اجرا و 
صادر گردیده، الزم است به وضع پرسنلی کارمندان قدیمی که معلومات خیلی از این ها از 
دیپلمه های جدیداالستخدام بیشتر است، رسیدگی شود؛ بنابراین اینکه دو گروه، همه در 
گروه ۴ قرار گیرند، نیاز به اصالح است« )کمام، شناسۀ سند: ۴099123، بازیابی: 2/176-
22/22/2/176/2، سند 1، 133۴(. گروهی دیگر از کارمندان دولت در اعتراض به تأکید 
بر اصل تحصیالت در قانون استخدام و رده بندی های شغلی می نویسند: »در قانون جدید، 
کارمندان رسمی و غیررسمی قدیمی را که 25 سال سابقۀ خدمت دارند، به علت نداشتن 
مدرک تحصیلی الزم در گروه 2 قرار داده اید؛ این بی عدالتی است...« )کمام، شناسۀ سند: 
۴099123، بازیابی: 2/176-22/22/2/176/2، سند 7: 133۴(. باوجودِ این اعتراضات تأکید 
بر اصل تحصیالت و تخصص گرایی در جذب نیروی انسانی موردنیاز در ساختار اداری، 

در سراسر این دوره تداوم یافت.
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تداوم رویکرد ارزش گذاری به تحصیالت در این دوره را در آیین نامۀ استخدام پیمانِی 
مورِخ 1351/12/2۴ش نیز می توان مشاهده کرد. در مادۀ اول این آیین نامه، مدت قرارداد 
استخدامِ پیمانی برای افراد دارای مدرک باالتر از لیسانس یک سال درنظر گرفته شده است، 
درحالی که مدت مجاز برای استخدامِ پیمانی متصدیان زیر لیسانس به مدت سه ماه مطرح 
بوده است )وهمن، 1355، ص۴3(. توجه به موضوع تحصیالت در تبدیل کارمندان پیمانی 
به رسمی نیز مطرح شد، به طوری که در مصوبۀ قانون تبدیل کارمندان پیمانی به رسمی 
در سال 1325ش، آمده است: »کسانی که قبل از ورود به خدمت دارای درجۀ لیسانس یا 
باالتر بوده باشند و یا در خالل کارمندی خدمت اداری دارای تحصیالت بیشتری گردند، 
می توانند از این قانوِن تبدیل از پیمانی به رسمی بهره مند گردند« )روزنامۀ اطالعات، 1325، 
20 مرداد، ش611۴، ص1(. این نکته 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 می توان گفت: زمینه برای پیدایش نگرش های تازه به اهمیت تحصیالت در 
تعیین پایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد به تدریج شکل می گیرد؛ زیرا پیدایش نگرش نویْن 
نتیجۀ آموزش های اجتماعی است که در نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و یا 
نهاد حکومت صورت می گیرد )روشبالو و بورونیون، 1373، ص12۴(. قانون استخدام 
دورۀ پهلوی دوم با طرح تحصیالت، به عنوان عاملی تعیین کننده در استخدام، سبب شد تا 
به تدریج زمینه برای جذب نیروی متخصص و کارآمد در ساختار اداری این دوره فراهم 

شود.

نتیجه گیری
قانون در جوامع مختلف از مهم ترین الگوهای رفتار عملی است؛ بنابراین عرصۀ قانون گذاری 
در هر مقطعی از زمان می تواند نقشی تعیین کننده در طرح هنجارها و ارزش های عملی 
موردنیاز جامعه داشته باشد. قانون استخدام کشوری یکی از قوانین مهم در جوامع مدرن 
است که باتوجه به ارتباط مستقیمی که با وضعیت شغلی و اجتماعی دارد، موردتوجه افراد 
جامعه است. قانون استخدام کشوری با موقعیت شغلی افرادی که جذب ساختار اداری 
می شوند، مستقیماً ارتباط دارد و چون موقعیت شغلی افراد و مؤلفه های تأثیرگذار در 
کسب مشاغل، نقشی مهم در ترسیم رویکردهای اقتصادی دارند، بنابراین تدوین قانون 
استخدام و تعیین اولویت های استخدامی تأثیری به سزا در تبدیل شدن برخی از اولویت ها 
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 شورای عالی 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. باتوجه به جریان گستردۀ 
نوسازی در این دوره و اهمیت تأمین نیروی انسانی، قانون استخدام در این دوره در مفاد 
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Abstract:

Purpose: To report the performance and the failure of the Commission for the Imple-
mentation of Remittances as an early attempt by the Parliament after the 1906 Consti-
tutional 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 Na-
tional 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 revo-
lution 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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کمیسیون تطبیق حوالجات )حواله جات(: 
شکل گیری و انحالل)1293-1300ش(

1. دانشیار گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

mollaiynet@yahoo.com 

2. دانشجوی دکرتی تاریخ ایران بعد از اسالم 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

تهران، ایران، )نویسندۀ مسئول(.

Amin64_m@yahoo.com

هدف: شناسائی ضرورت تشکیل و عوامل ناکارآمدی کمیسیون تطبیق حوالجات به عنوان یکی از 

سازوکارهای نظارت بر مالیه کشور.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از اسناد وزارت امور اقتصادی و دارایِی موجود در آرشیو ملی ایران و 

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی گردآمده است.

یافته ها و نتیجه گیری: فساد فراگیر در تشکیالت مالیه باعث شد مجلس و دولت مردان، پس از مشروطه 

به فکر ایجاد سازوکار نظارتی بر نظام مالی کشور بیفتند. کمیسیون تطبیق حواله جات در اواخر 

سال 1293ش پس از دو تجربۀ ناموفق دیوان محاسبات و کمیسیون نظارت و تفتیش مالیه، با هدف 

تطبیق حواله جات با بودجه و حسابرسی وزارت خانه ها و اداره های دولتی تشکیل شد. ازآنجاکه پیش از 

مشروطه نبود نظارت بر درآمدها و هزینه ها، 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 همه جانبه مانع از پرداخت خارج از بودجه و مصوبات دولت شود. اشغال بخش های 

مهمی از کشور توسط نیروهای نظامی روسیه، عثمانی، و بریتانیا در جنگ جهانی اول، جزئی نگری و 

نادیده گرفتن پرونده های کالن، بی توجهی دستگاه های دولتی، بی تناسبی کارها با توان اعضای کمیسیون 

باعث شکست کمیسیون در اجرای مأموریت و انحالل آن در 1300ش شد و کمیسیوِن مخارج جای 

آن را گرفت.
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مقدمه
اغراق آمیز نیست اگر بگوییم در تاریخ ایران، تشکیالت مالیه همواره مانند قلب تپندۀ 
حکومت ها عمل کرده است. هرگاه این تشکیالت در انجام وظایف خود ناتوان شده، 
مالیه،  وزارت  تشکیل  پیش از  تا  گرفته است.  قرار  اضمحالل  ورطۀ  در  نیز  حکومت 
مستوفی الممالک در رأس دیوان یا وزارت استیفا بود و به همراه شمار زیادی مستوفِی 
دون پایه وظیفۀ نظارت بر درآمدها و هزینه های حکومت قاجار را برعهده داشت. پس از 
تأسیس وزارت مالیه، منصب مستوفی الممالک به وزیر مالیه تبدیل شد؛ ولی ساختار کلی 
این تشکیالت تغییر نکرد و همچنان اصول مالی صفویه، افشاریه و زندیه با تغییراتی 
نه چندان 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 هزینه هایش برابر یا بیشتر از آن باشد. از زمان روی کارآمدن 
قاجاریه تا پیش از استقرار مشروطیت، حکومت در مواقع زیادی با نبود توازن میان دخل 
و خرج یا به عبارت دیگر با کسری بودجه مواجه می شد. وصول نشدن مالیات ها و افزایش 
روزافزون هزینه ها 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 مهم ترین ویژگی آن فردمحوری بود؛ یعنی سیاست های فردی شاه، صدراعظم 
و وزیر مالیه به استحکام یا آشفتگی آن منجر می شد )محمدی، 1396، صص 1۴۴-139(.
در دورۀ ناصری حکومت تالش کرد با تغییراتی در ساختار مالیه، اوضاع بی ثبات 
آن را سروسامان دهد؛ در این راستا، رساله هایی 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 بیش ازپیش 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 به وجودآمدن این وضعیت بود )ساکما، 295/7258(. با استقرار مشروطیت 
-که اوضاع نابه سامان مالیه تأثیری انکارناپذیر بر شکل گیری آن داشت- دولت و مجلس 
مشروطه تالش کردند مالیۀ ورشکسته را با انجام اصالحات اساسی احیا کنند. در این 
بر  نظارتی  سازوکارهای  ایجاد  آن ها  مهم ترین  که  تصویب شد  بسیاری  قوانین  راستا، 
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 حواله جات داد. کمیسیون تطبیق حواله جات از اواخر سال 
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1333 قمری وظیفۀ نظارت بر امور مالی حکومت قاجار را برعهده گرفت و ازنظر دیرپایی 
و تشکیالتی مهم ترین مرجع نظارتی حکومت قاجار پس از استقرار مشروطیت بود. این 
کمیسیون سرانجام به دلیل ناکارآمدی در سال 13۴0 قمری منحل شد و کمیسیون مخارج 

جای آن را گرفت.

پیشینۀ پژوهش
تاکنون هیچ اثری به صورت مستقل به موضوع »کمیسیون تطبیق حواله جات« نپرداخته است. 
برخی آثار در ضمِن پرداختن به موضوعاتی چون زندگی رجال دورۀ قاجار، اشاره هایی 
ریاست  »دکتر مصدق  مقالۀ  نمونه  برای  داشته اند.  این کمیسیون  فعالیت های  به  کوتاه 
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 
تألمات مصدق« اخذ شده است )تکمیل همایون، 1392، صص  از کتاب »خاطرات و 
177-18۴(. غالب آثار پژوهشی مهم در موضوع مالیه و مالیات عصر قاجار بدون توجه 
به اهمیت این کمیسیون تنها به صورت بسیار مختصر از آن سخن گفته اند. برای نمونه 
در کتاب تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجاریان اثر ویلم فلور نویسنده تنها 
در یک پاراگراف به معرفی کمیسیون تطبیق حواله جات پرداخته که اطالعاتش را هم از 
کتاب »خاطرات و تألمات مصدق« اخذ کرده است )فلور، 1395، ص393(. بدون تردید 
یکی از عوامل سقوط حکومت قاجار آشفتگی مالیۀ آن بود و شناخت اوضاع مالیۀ قاجار 
بدون توجه به تحوالت تشکیالت مالیه در پس از مشروطه، امکان پذیر نیست. مقالۀ حاضر 
می کوشد به موضوع بحران مالی حکومت قاجار که به تشکیل کمیسیون تطبیق حواله جات 
منجر شد بپردازد تا برخی از ابعاد ناشناختۀ تاریخ اقتصادی ایران را آشکار کند. باتوجه به 
آنچه گفته شد موضوع اصلی پژوهش حاضر فلسفه و ضرورت تشکیل کمیسیون تطبیق 
حواله جات در نظام مالی ایران در پس از استقرار مشروطیت و بررسی عوامل ناکارآمدی 
آن است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و باتوجه به این که در منابِع 
کتابی اطالعاِت زیادی دربارۀ موضوع پژوهش حاضر وجود ندارد، تکیۀ اصلی آن بر اسناد 
آرشیوی و مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی قرار گرفته است. اسناد گردآوری شده 
مربوط به وزارت دارایی و مجلس شورای ملی اند و ازآنجاکه غالب آن ها را کمیسیون 
تطبیق حواله جات ایجاد کرده است، اطالعات الزم را برای پاسخ به موضوع پژوهش حاضر 

در خود دارند.

کمیسیون تطبیق حوالجات 
)حواله جات(: شکل گیری و ...
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علل تشکیل کمیسیون تطبیق حواله جات
از مهم ترین وظایف مالیه که تأثیر زیادی بر توازن دخل و خرج و ثبات حکومت داشت، 
پرداخت هزینه هایی چون جیره و مواجب کارکنان کشوری و لشکری بود. این پرداخت ها 
با حواله هایی به نام برات1 انجام می شد و خزانۀ مرکزی در پایتخت و پیشکاران مالیه 
در ایاالت و والیات وظیفه داشتند تا مطابق با این برات ها وجوه نقدی یا جنسی را به 
صاحبان آن ها بپردازند )مصدق، 130۴، صص 109-112(. سازوکار صدور برات ها باید با 
حساب وکتاب و دقیق انجام می شد؛ چراکه بی نظمی در آن موجب آشفتگی در نظام مالی 
و نارضایتی عمومی می شد؛ مشابه وضعیتی که در زمان صدارت حاجی میرزا آقاسی به بار 
آمد؛ یعنی صدور برات بیش از میزان درآمدها که به پدیدۀ برات های الوصول منجر شد 

)نواب طهرانی، 1376، ص80(.
پیش از مشروطیت، مستوفیان وظیفۀ نظارت بر سازوکار صدور برات های دیوانی را 
برعهده داشتند. فرایند نظارت مراحلی داشت که اشخاصی به نام عزب دفتر آن را انجام 
می دادند. عزب دفتر وظیفه داشت برات ها را برای رسیدگی به مستوفیان دیگر ارسال کند. 
هر مستوفی نیز پس از رسیدگی و تأیید صحت برات ها، در َظهر آن ها عبارت »مالحظه 
و  مالیه  وزیر  یا  مستوفی الممالک  ادامه  در  )ساکما، 232/2075(.  می کرد  درج  را  شد« 
ح شود.  پس ازآن صدراعظم َظهر این برات ها را مهر می کردند که به امضای پادشاه ُمَوشَّ
درنهایت، وزیر مالیه برات را به خط خود به خزانه حواله می کرد تا در چرخۀ پرداخت قرار 
گیرد )ساکما، 232/2۴27؛ مصدق، 130۴، صص 110-111(. نبود نظارت بر هزینه های 
حکومت معضالت بسیاری به بار می آورد که از مهم ترین آن ها به موارد زیر می توان اشاره 

کرد:
صدور برات های بی محل: به این معنی که متصدیان این کار بدون حساب وکتاب و 

تعیین محل مناسب برای وصول براْت آن را صادر می کردند که درنتیجه فرایند وصول با 
مشکل مواجه می شد. برای نمونه، در زمان صدارت حاجی میرزا آقاسی هر وقت مأموران 
کشوری و لشکری افزایش مواجب و انعام را از او درخواست می کردند، او بدون توجه به 
توان مالی دولت آن را می پذیرفت )واتسن، 13۴0، ص253(. یا در سال 1292 قمری، برای 
پرداخت مواجب افواج حدود 15 هزار تومان برات بی محل به کرمانشاه ارسال شد که 
حاکم آن والیت از پرداخت آن ها ناتوان بود )ساکما، 295/7390(. این برات ها سال ها روی 
هم جمع می شد و درنهایت دولت را با بحران مواجه می کرد. مورگان شوستر در دوران 
ریاستش بر خزانه داری کل، میزان برات های بی محل و وصول نشده را بالغ بر میلیون ها دالر 

1. برات نوشته ای بود که دولت به خزانۀ 

تا  می کرد  حواله  والیات  خزانۀ  یا  مرکزی 

درمقابل آن به صاحب برات وجه یا جنسی 

مشخص پرداخت شود. بیش از 50 نوع برات 

قاجار شناسایی شده است )ن ک:  از دورۀ 

محمدی و حسینی، 1394، صص 258-216(.

علیرضا مالیی توانی 
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برآورد کرده است )شوستر، 139۴، ص75(. پر واضح است که پرداخت نکردن مواجب 
قوای نظامی موجب اغتشاش می شد؛ چنان که در زمان سلطنت مظفرالدین شاه، تأخیر در 

پرداخت مواجب سربازان خلج به شورش آن ها انجامید )صفایی، 1353، ص7(.
پدیدۀ مواجب سازی: مواجب سازی یکی از موارد اصلی تخلف مستوفیان بود )مصدق، 

136۴، ص50(. برای نمونه یک مستوفی می توانست برای فرزند خود با اسامی مختلفی 
)کرزن، 1380، ج2،  کند  تعیین  مواجب  علی خان  و  علی آقا  میرزاعلی،  چون مالعلی، 
ص77(. روایت عین السلطنه در این موضوع به وضوح از وضعیت اسفناک مواجب سازی 

حکایت دارد:
»دیروز بروات میرزاعنایت ]را[ که سابقاً نویسندۀ میرزاحسْن مستوفی قزوین بود 
آوردند؛ به مهر رسید. قریب چهارصد تومان نقد، سی خروار جنس بود. خودش 
گاهی ]به اسم[ مالعنایت مستمری می برد و گاهی میرزاعنایت سررشته دار، گاهی 
عنایت اهلل. یک پسر دارد ]به نامِ[ 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 
می شود و قبول می کنند. ندهیم، محل ایراد ]می شود[ و از خرج برمی گردانند. 
حاال والیت دیگر دوردست که جمعشان چندین مقابل قزوین است حالتش 
معلوم است. میرزاِی میرزاحسن که این طور باشد، حال نویسنده های مستوفی 
فارس و کرمان و خراسان آشکار ]است[« )عین السلطنه، 137۴، ج2، ص120۴(.

انجام  را  تخلف  این  هم  صاحب نفوذ  مقامات  دیگر  که  شده است  گزارش  البته 
می داده اند. برای نمونه برای یک فوج به تعداد 120 نفر مواجب می گرفته اند، درحالی که 
تعداد سربازان آن فوج تنها 80 نفر بوده است )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ 

دوم، 1328، ج13۴، ص88(.
سازوکار  در  تخلف  موارد  از  دیگر  یکی  پرداخت رشوه برای گرفنت مواجب بیشرت: 

ارتشاء بود )رسالۀ مجدیه، 1306، ص91(. یک نمونه،  پرداخت برات و حواله رواج 
برقراری مستمری برای بازماندگان صاحب منصباِن متوفی بود که مستوفیان سوءاستفاده های 

زیادی در آن انجام می دادند )ساکما، 2۴0/100817؛ 2۴0/059۴۴1(.
حساب سازی مالیات گیرندگان: حسابرسی مالی وزارت خانه ها، ایاالت و والیات را هم 

مستوفیان انجام می دادند. به این صورت که قبل از نوروز هرسال، مستوفیان درآمدهای 
از درآمدها،  مالیاتی و مخارج خود را در دفاتر ثبت می کردند و پس از کسر هزینه ها 
اضافۀ آن را به خزانۀ مرکزی می فرستادند. درپایان، مستوفیان مرکز دفاتر آن ها را بررسی 
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و صحت آن ها را تأیید یا رد می کردند )مستوفی، 1371، ج1، ص393(. ازآنجاکه حکام 
والیات می توانستند مستوفیان را از نزدیکان خود انتخاب کنند، امکان هرگونه فساد در 
این حسابرسی ها ممکن بود )ساکما، 295/7258(. حساب سازی یکی از تخلفات عمده 
در مالیۀ پیش از مشروطه بود. به این صورت که صاحب منصبان به جای پرداخت مالیات 
با تهیۀ فهرستی از هزینه های غیرواقعی، بدهی خود را تسویه یا خود را طلبکار دولت 
می کردند )نظام السلطنۀ مافی، 1362، ج3، ص551(. این کار را بیشتر حکام والیات انجام 
می دادند )عین السلطنه، 137۴، ج2، ص1127؛ افضل الملک، 1361، ص292(. در گزارش 
مأموران سیاسی انگلیس به این نکته اذعان شده است که حکام والیات با همکاری دفتر 
محاسبات در پایتخت، حساب های ساالنه را دست کاری و آشکارا مبالغی فراوان اختالس 
می کردند )دوراند، 1392، ص۴5(. از اواخر دورۀ ناصری، نظارت و حسابرسی والیات و 
صاحب جمعان با اخالل روبه رو شد و اتالف بسیاری از درآمدهای مالیاتی و پرداخت نشدن 
برات های دیوانی را باعث شد )ساکما، 2۴0/16202(. این وضعیت به بغرنج شدن اوضاع 

مالیه منجر شد و درنهایت یکی از زمینه های شکل گیری مشروطه شد.

تشکیل کمیسیون تطبیق حواله جات
با استقرار مشروطیت، مجلس و دولت تالش کردند تا با انجام اصالحات گسترده در 
تشکیالت مالیه، بحران های مالی را که تمامی عرصه های کشور را تحت تأثیر قرار داده 
بود کنترل کنند. مهم ترین محور تغییرات، ایجاد سازوکار نظارتی در مالیه بود که سران 
مشروطه از ابتدای استقرار مشروطیت به آن توجه کردند. ازنظر صاحب نظران، مالیه زمانی 
قابل اصالح بود که نظارت بر آن به صورت کامل انجام شود )مشروح مذاکرات مجلس 
در  قمری،  در سال 1325  راستا،  این  در  اول، 1326، ج1، ص1(.  دورۀ  ملی،  شورای 
مجلس اول شورای ملی برای نظارت بر امور مالیه به تشکیل »دیوان محاسبات« توجه 
شد. از وظایف مهم دیوان محاسبات می توان به حسابرسی مالیاتی والیات و بررسی 
صحت مخارج دیوانی اشاره کرد )ساکما، 2۴0/۴7318؛ 2۴0/100816(. بعداز حدود سه 
سال، وزارت مالیه تصمیم گرفت به دلیل وجود برخی نواقْص اصالحاتی در قانون دیوان 
محاسبات اعمال کند. یکی از این نقایص نداشتن سازوکار ثبِت دستورالعمل های والیات 
و برات های رکابی1 و دیگر اسناد مالی برای حسابرسی و نظارت بر امور مالی بود که باعث 
اتالف زمان و طوالنی شدن فرایند حسابرسی ها می شد )ساکما، 2۴0/16202(. قرار شد 
پس از رفع نواقص این قانون توسط هیئت دولت، دیوان محاسبات مجدداً به کار خود ادامه 

دهد )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ سوم، 1333، ج25، ص25(.2

1. برات هایی که به افراد پابه رکاب و آماده 

این  به  و  داده می شد  شاه  رکاب  در  سفر 

جهت به آن برات های رکابی می گفتند.

2.  قانون تشکیل دیوان محاسبات در سال 

1329 قمری تصویب شد؛ ولی این دیوان در 

هامن سال منحل شد.
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از زمان انحالل دیوان محاسبات )سال 1329( تا سال 1333 قمری کمیسیون نظارت 
و تفتیش مالیه متصدی نظارت بر مالیه شد )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ 
سوم، 1333، ج۴7، ص۴7(. اعضای سه نفرۀ این کمیسیون را نمایندگان مجلس ازمیان 15 
نفری انتخاب می کردند که هیئت دولت معرفی کرده بود )ساکما، 2۴0/001961(.1 در این 
بازۀ زمانی، اصلی ترین وظیفۀ کمیسیون تفتیش، صدور مجوز برای پرداخت حواله جات 
بود. هرچند بنابر اعتراف یکی از اعضای آن، کمیسیون مزبور به دلیل موانع داخلی و 
خارجی از همان ابتدا نتوانست در انجام وظایف خود موفق باشد )ساکما، 2۴0/001961(؛ 
به ویژه در پرداخت حقوق مستشاران خارجی که دولت همواره بدون بررسی و تصویب 

این کمیسیون، آن را پرداخت می کرد )کمام، 3/6/13/1/۴(.
پس از تجربۀ ناموفق دیوان محاسبات و کمیسیون تفتیش این بار کمیسیون تطبیق 
حواله جات برای نظارت بر مالیۀ کشور تشکیل شد. قانون تشکیل این کمیسیون در 15 
جوزای )3 شعبان( 133۴ قمری به تصویب رسید؛ ولی شواهد حاکی از آن است که این 
کمیسیون از چند ماه زودتر یعنی ذی الحجۀ 1333 قمری کار خود را آغاز کرده بود. در 
مکاتبۀ میان هیئت وزرا با وزارت مالیه در تاریخ ذی الحجۀ 1333 قمری دربارۀ ابالغ 
مقررات جدید به این وزارت خانه، تأکید شده است که مفاد مقررات باید به اطالع اعضای 
کمیسیون تطبیق رسانده شود )ساکما، 2۴0/۴685(. زمان انتخاب اعضای کمیسیون تطبیق 
ذی الحجۀ 1333 )ساکما، 2۴0/001961( و تاریخ ساخت ُمهر کمیسیون 1333 قمری 

است )ساکما، 2۴0/۴1513(.

ساختار کمیسیون تطبیق حواله جات
براساس قانون، اعضای کمیسیون تطبیق حواله جات مشتمل بر پنج نفر بودند که نمایندگان 
مجلس شورای ملی آن ها را ازمیان پانزده نفری که دولت پیشنهاد می کرد با اکثریت تام انتخاب 
می کردند )کمام، 3/6/13/1/۴(. 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 15 نفر را به مجلس معرفی کند و مجلس ازمیان معرفی شدگاْن اعضای اصلی را 
انتخاب کند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ دوم، 1328، ج13۴، ص135(. این 

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، ج31، ص32(. مورد اخیر یعنی »اطالع از اوضاع مالیه و اداری مملکت« در 

و  نظارت  کمیسیون  اعضای  از  برخی   .1

تفتیش مانند عزامللک در ادامه به عضویت 

درآمدند  نیز  حوالجات  تطبیق  کمیسیون 

)ساکام، 240/001961(.

کمیسیون تطبیق حوالجات 
)حواله جات(: شکل گیری و ...
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قانون تشکیل دیوان محاسبات وجود نداشت و به جای آن »داشتن شرایط عمومی همانند کلیۀ 
مستخدمین ادارات دولتی« جزو شرایط سه گانۀ عضویت در دیوان محاسبات بود )شهبازی، 
1373، ص1۴6(. این تغییر از ارتقاء کیفی اعضای کمیسیون نسبت به دیوان محاسبات حکایت 
دارد. بررسی سوابق پنج عضو اولیۀ کمیسیون تطبیق یعنی »عزالملک کردستانی، میرزارضاخان 
اقتدارالدوله«  مستوفی، حسن علی خان نصرالملک، محمد مصدق السلطنه و محسن خان 
نشان می دهد که همۀ آن ها سابقۀ فعالیت در مالیه را داشته اند )کمام، 3/6/13/1/۴(.1 پس از 
رأی گیری نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای منتخب به وزارت مالیه معرفی می شدند 
)ساکما، 2۴0/001961(. برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از مقام و منصب، مقرر شد 
اعضای مجلس شورای ملی و نیز اشخاصی که دارای مشاغل دولتی بودند، نتوانند هم زمان به 
عضویت کمیسیون تطبیق درآیند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ سوم، 1333، 
ج31، ص32(. ازسوی دیگر، هریک از اعضای کمیسیون، پیش از اشتغال به کار دولتی دیگری 
باید از عضویت در این کمیسیون استعفاء می کردند )ساکما، 2۴0/0130۴7(. کمیسیون مزبور 
مکلف بود ازمیان اعضای خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و ازمیان غیراعضا به قدر 
لزوم منشی و اجزاء انتخاب کند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ سوم، 1333، 
ج31، ص32(. در سال 133۴ قمری، وزارت مالیه پس از مطالعۀ فراوان، برای استحکام بیشتر 
کارایی کمیسیون تطبیق الیحۀ ماده واحده را به هیئت وزرا ارسال کرد که براساس آن اعضای 
کمیسیون تطبیق باید هر شش ماه یک بار رئیس و نایب رئیس کمیسیون را ازمیان خود انتخاب 

می کردند )ساکما، 2۴0/001961(.
در مواقعی که یکی از اعضای کمیسیون تطبیق به دلیل ناتوانی یا گمارده شدن به 
کاری دیگر استعفا می داد، براساس نتایج رأی گیری قبلی، یکی از اعضای علی البدل وارد 
مدت زمان  ص۴8۴(.  ج3،   ،1371 مستوفی،  2۴0/001961؛  )ساکما،  می شد  کمیسیون 

عضویت در کمیسیون تطبیق دو سال بود )فراهانی، 1385، ج1، ص12(.
)ساکما،  بود  زیر  به صورت  آن ها  اعضای  که  داشت  شعبه  سه  تطبیق  کمیسیون 

:)2۴0/001961

مشاغلکارکناننام شعبه

رئیس شعبه، منشی اول، منشی دوم، ضابط2، اندیکاتورنویس، سوادنویس6 نفرمراسالت

رئیس شعبه، محاسب اول، محاسب دوم، ثّبات3، ضابط5 نفرمحاسبات

رئیس شعبه، محاسب، ثّبات3 نفرتطبیق حواله جات

1.  عزامللک با 63 رأی بیشرتین و اقتدارالدوله 

با 35 رأی کمرتین رأی را کسب کردند )کامم، 

.)3/179/11/1/5/21

2.  بایگان.

3. کارمندی که نامه را در دفرت ثبت می کند.

   

جدول  1
مشخصات شعب  و اعضای
 کمیسیون تطبیق

علیرضا مالیی توانی 
امین محمدی 
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براساس  بود.  ریاست وزرا  برعهدۀ  تطبیق  کمیسیون  اعضای  میزان حقوق  تعیین 
تصویب نامۀ هیئت وزرا در سال 133۴ قمری، حقوق اعضای کمیسیون تطبیق ماهی 200 
تومان و حقوق ریاست کمیسیون ماهی 250 تومان درنظر گرفته شد. اوراق درخواست 
این حقوق درنهایت با تصدیق خود اعضای کمیسیون به ادارۀ محاسبات کل ارسال می شد 
و حوالۀ آن برای پرداخت به خزانه داری کل ارسال می شد )ساکما، 2۴0/۴1511(. حقوق 
اعضای کمیسیون تطبیق در مقایسه با اعضای دیوان محاسبات و کمیسیون تفتیش افزایش 

چشمگیر 50 تا 70 تومانی داشته است )کیایی نژاد، 13۴2، ص79؛ کمام، 3/6/13/1/۴(.

وظایف و اختیارات کمیسیون
براساس قانون مزبور وظایف و اختیارات زیر که پیش ازاین برعهدۀ دیوان محاسبات و 

کمیسیون نظارت و تفتیش بود به کمیسیون تطبیق حواله جات محول شد:
1. تطبیق حواله جات مستقیم و اعتباری با بودجه ها و اعتبارات مصوبه و تصدیق آن ها 

قبل از رسیدن به امضای وزیر مالیه؛
2. رسیدگی به حساب ادارات صاحب جمع نقدی و اجناسی که در حکم نقدی است؛
3. رسیدگی به حساب وزارت خانه ها و کمپانی ها و اشخاصی که مطابق قراردادها باید 
حقی به دولت بدهند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ سوم، 1333، ج31، 

ص32(.
در محرم سال 133۴ قمری، نظام نامۀ اساسی کمیسیون تطبیق حواله جات به تصویب 
وزارت مالیه رسید و تالش شد چارچوبی مشخص برای وظایف و اختیارات این کمیسیون 
ترسیم شود. برخی از مهم ترین مواد این نظام نامه به صورت خالصه شامل موارد زیر بود:
• برای مذاکرات حضور سه نفر از اعضا و برای رأی گیری حضور چهار نفر الزم است؛
• به هیچ درخواستی که از مجرای قانونی یعنی ازطرف وزارت مالیه رسماً به رئیس 

کمیسیون ابالغ نشده باشد رسیدگی نخواهد شد؛
• مأخذ رسیدگی کمیسیون تا موقعی که بودجه از مجلس نگذشته است برای مخارِج 
عادی و استمراری، معمول به سابق و برای مخارِج فوق العاده، تصویب مخصوص 

هیئت وزرای عظام خواهد بود؛
• مخارج ضروری و غیرمترقبه مانند تعمیر اماکن دولتی مهم و وصول مالیات قبل از 
مراجعه به کمیسیون ازطرف وزارت مالیه اجازه داده می شود و از یک ماه الی سه 
ماه صورت کل آن ها به ضمیمۀ اوراق و اسناد و متعلق بها برای اطالع و تصدیق 

کمیسیون تهیه و تسلیم می شود )ساکما، 2۴0/005397(.

کمیسیون تطبیق حوالجات 
)حواله جات(: شکل گیری و ...
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تطبیق حواله جات را می توان اصلی ترین و مهم ترین وظیفۀ کمیسیون تطبیق حواله جات 
به شمار آورد )ساکما، 2۴0/001961(. براساس قانوِن تشکیل کمیسیوِن تطبیق حواله جات، 
وزارت خانه ها و اداره های دولتی باید اوراق درخواست حواله جات را به ادارۀ محاسبات 
ادارۀ محاسبات موظف بود پس از ثبت درخواست نامه ها و  وزارت مالیه می فرستادند. 
به صورت مشروح  را در گزارشی  درخواست شده، اطالعات خود  اولیۀ وجوهِ  بررسی 
به اوراق درخواست منضم کند و به کمیسیون تطبیق حواله جات ارسال کند )ساکما، 
2۴0/۴685(. کمیسیون تطبیق مبلغ و موضوع درخواست نامه ها و گزارش ادارۀ محاسبات 
کل را بررسی می کرد و رأی نهایی خود را در تصدیق یا رد درخواست نامه ها صادر می کرد 
اعتبارات  قانون، بودجه ها و  براساس  )ساکما، 2۴0/۴685(. اساس رسیدگی کمیسیون 
مصوبه بود. درصورتی که بودجه ها و اعتبارات وزارت خانه ها و اداره ها به تصویب مجلس 
شورای ملی نرسیده نبود، اساس رسیدگِی کمیسیون تصویب نامه های هیئت وزرا بود 

)ساکما، 2۴0/۴685(.
درخواست  اوراق  می رسید،  کمیسیون  تصدیق  به  درخواست نامه ها  درصورتی که 
تصدیق شده به ادارۀ محاسبات کل ارسال می شد و ازآنجا برای تأیید و امضای وزیر مالیه 
به وزارت مالیه ارجاع می شد. درصورت تأیید وزیر مالیه، اوراق درخواست با دستور و 
اجازۀ صدور حواله به امضای وزیر می رسید. در ادامه، ادارۀ محاسبات کل وجه هریک 
از اوراق درخواست را به عهدۀ خزانه داری کل حواله می کرد. حوالۀ صادرشده مستقیمًا 
به امضای وزیر مالیه می رسید و اجازۀ پرداخت وجه آن در مرکز به صندوق مرکزی و 
در والیات به پیشکاران مالیه صادر می شد )ساکما، 2۴0/۴685(. اگر کمیسیون تطبیق 
حواله جات درخواست نامه ای را رد می کرد، صاحبان حواله برای اعتراض به هیئت وزرا 

متوسل می شدند )ساکما، 210/002669(.
بررسی  بود،  محاسبات  دیوان  وظایف  از  پیشتر  که  کمیسیون  دیگر  وظیفۀ 
صورت حساب های پیشکاران مالیه و وزارت خانه ها و تمام اداره های صاحب جمع بود. این 
محاسبات پس از بررسی در ادارۀ محاسبات کل و مقابله با اسناد مثبته1 به صورت خالصه 
در دفاتری مخصوص ثبت می شدند. سپس صورتی کلی از این حسابرسی برای کمیسیون 
تطبیق حواله جات ارسال می شد تا براساس وظایف خود به حساب های وزارت خانه ها و 
صاحب جمعان دولتی و کمپانی ها رسیدگی کند و نتایج آن را به وزارت مالیه گزارش دهد 
)ساکما، 2۴0/۴685(. برای نمونه، یکی از وظایف کمیسیوْن تصدیِق صورت حساب های 
شعبۀ ملزومات بود. این شعبه بودجه ای برای خرید لوازم ضروری و فوری اداره ها داشت 

)ساکما، 2۴0/29016(.

1.   اسناد مثبته )ثابت کننده( شامل نظراتی 

اوراق  دربارۀ  محاسبات  ادارۀ  که  بود 

تنظیم  و  تحریر  وزارت خانه ها  درخواست 

می کرد.

علیرضا مالیی توانی 
امین محمدی 
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عوامل ناکارآمدی کمیسیون تطبیق حواله جات
دولت و مجلس باتوجه به ساختار منسجم کمیسیون نسبت به دیوان محاسبات و اختیارات 
و وظایفی که برای آن تعیین شده بود، امیدوار بودند که این کمیسیون به زودی اوضاع 
نابه سامان مالیه را سامان بخشد. باوجوداین بررسی اسناد و مشروح مذاکرات نمایندگان 
مجلس نشان می دهد که کمیسیون در انجام وظایف خود ناتوان بوده و به همین علت 
هم منحل شده است. تاریخ دقیق انحالل کمیسیون تطبیق حواله جات به روشنی مشخص 
نیست. آخرین اسناد به جای مانده از فعالیت کمیسیون دوماهۀ آخر سال 1337 قمری است 
)ساکما، 2۴0/8۴6۴8(. درعین حال گزارشی از یکی از اعضای کمیسیون تطبیق که مهر 
کمیسیون نیز در انتهای آن قرار گرفته است نشان می دهد که این کمیسیون دست کم تا سال 
13۴0 قمری به صورت اسمی فعال بوده است )کمام، 3/6/13/1/۴(. پیش از شکل گیری 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 13۴0 قمری براساس یک ماده واحده، 

کمیسیون مخارج به صورت رسمی جایگزین آن شد )مصدق، 130۴، ص115(.
از  که  داشت  نقش  تطبیق حواله جات  کمیسیون  ناکارآمدی  در  گوناگونی  عوامل 
مهم ترین آن ها می توان به پیامدهای وقوع جنگ جهانی اول، توجه بیش ازحد به امور 
جزئی، بی توجهی وزارت خانه ها و اداره های دولتی به قوانین کمیسیون، و هم ترازنبودن 
حجم کارها با توان اعضای کمیسیون اشاره کرد. برای ملموس شدن این عوامل هرکدام از 

آن ها را به صورت مختصر تشریح می گردد:

پیامدهای وقوع جنگ جهانی اول
وقوع جنگ جهانی اول و تبعات ناشی از آن آب سردی بر پیکر مشروطه و مشروطه خواهان 
بود. باوجود اعالم بی طرفی دولت ایران، کشورهای درگیر جنگ خیلی زود جنگ خود را 
به خاک ایران هم کشاندند و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی ای را که پس از استقرار مشروطیت 
بر کشور حاکم شده بود تشدید کردند. تمامی اصالحاتی که پس از مشروطه در ساختار 
حکومت قاجار درحال انجام بود به شدت تحت تأثیر تحوالت ناشی از جنگ قرار گرفت. 
یکی از تأثیرپذیرترین بخش های دولت قاجار تشکیالت مالیه بود. مالیۀ ورشکستۀ قاجار 
بی ثباتی  )فلور، 1395، ص622(.  قبل شد  از  باوجود اصالحات گسترده ورشکسته تر 
سیاسی باعث ناتوانی دولت مرکزی در وصول مالیات های دیوانی بود و درآمدهای کشور 
باوجود افزایش مخارج آن به شدت کاهش یافت. در این زمان، مالیات ها به ویژه در مناطق 
تحت اشغال روسیه، عثمانی و انگلیس در بهترین حالت به صورت نامنظم وصول می شد و 
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در بدترین حالت اصاًل وصول نمی شد )فلور، 1395، صص 621-622(. کمیسیون تطبیق 
از آغاز تا پایان فعالیتش یعنی اواخر 1333 تا سال 13۴0 قمری، تحت تأثیر جنگ جهانی 
و پیامدهای ناشی از آن بود. مهم ترین تأثیری که وقوع جنگ جهانی بر کمیسیون تطبیق 
گذاشت، مهاجرت برخی از نمایندگان و تصویب نشدن بودجۀ کشور در مجلس شورای 
ملی بود )مصدق، 130۴، ص113(. این وضعیت به حذف نظارت بر بسیاری از هزینه ها 
و نیز خروج حسابرسی ها از چرخۀ بررسی در کمیسیون تطبیق منجر شد )مصدق، 130۴، 
این اوضاع، صدور شمار زیادی حوالۀ بدون تصدیق کمیسیون،  ص113(. تحت تأثیر 
مالیۀ ورشکستۀ قاجار را دچار بحران شدید مالی کرد )مشروح مذاکرات مجلس شورای 
ملی، دورۀ چهارم، 13۴0، ج35، ص35(. ازآنجاکه بودجۀ مصوب مجلس وجود نداشت، 
کمیسیون تطبیق، مبنای بررسی حواله جات را بودجه ها و تصویب نامه های تصویب شده در 
هیئت وزرا قرار می داد )ساکما، 2۴0/۴685(. در این وضعیت امکان تصدیق تمام وجوهی 
که از خزانه خارج می شد ازقبیل حقوق مأموران والیات و مخارج محلی وجود نداشت 
)مصدق، 130۴، ص113(. گزارش های 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 نمی کرد 

)مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ چهارم، 13۴0، ج3۴، ص3۴(.
در چنین شرایطی کمیسیون کارایی خود را ازدست می داد؛ چراکه تصمیم گیرندگان 
و مصرف کنندگان اعتبارات وزرا بودند و آن ها نیز هرچه می خواستند تصویب می کردند 

)مصدق، 136۴، ص90(.
رسیدگی به حساب اداره های صاحب جمع نقدی و جنسی یکی از وظایف اصلی 
کمیسیون تطبیق بود که در زمان فترت نتوانست آن را به درستی انجام دهد. این وضعیت 
باعث تجمیع بقایای وصول نشدۀ مالیاتی شد )ساکما، 2۴0/۴87(. هم چنین، رسیدگی به 
حساب وزارت خانه ها، کمپانی ها و اشخاصی که مطابق قراردادها باید وجوهی را به دولت 
پرداخت می کردند، یکی دیگر از وظایفی بود که کمیسیون نتوانست به خوبی ازعهدۀ آن 
برآید. این وضعیت باعث وصول نشدن طلب های دولت و کسری بودجه شد )مشروح 

مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ چهارم، 13۴0، ج36، ص36(.

توجه به امور جزئی و رهاکردن امور کالن مالی
بررسی و تأیید حواله جاِت تمامی هزینه ها و حسابرسی همۀ وزارت خانه ها و اداره های 
دولتی اصلی ترین وظیفۀ کمیسیون تطبیق حواله جات بود که به تدریج نادیده گرفته شد 

علیرضا مالیی توانی 
امین محمدی 
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)کمام، 3/6/13/1/۴(. بررسی پرونده های کمیسیون تطبیق نشان می دهد که این کمیسیون 
تا چه میزان خود را درگیر موضوعات جزئی و کم اهمیت کرده و به امور مهم مالی کشور 
کمتر توجه کرده است. این وضعیت دو عامل اصلی داشت: سیاست های وزارت مالیه 
و وضعیت سیاسی و اجتماعی. وزارت مالیه اعتبارت فوری را بدون تأیید کمیسیون 
پرداخت می کرد و تنها، مواردی را که فوریت نداشت آن هم به دلیل خالی بودن خزانه 
به کمیسیون می فرستاد. این کار برای اتالف وقت تا زمان رسیدن پول به خزانه انجام 
می شد )مصدق، 136۴، ص90(.1 کمیسیون به تدریج رسالت اولیۀ خود را ازدست داد و 
درگیر رسیدگی به پرونده های کم اهمیت شد. برای نمونه، کمیسیون برای تصدیق پرداخت 
هزینه های برگزاری یک مهمانی در وزارت خارجه، مکاتبات بسیاری برای دریافت ریز 
مخارج اندک آن انجام داد که طوالنی شدن روند تصدیق باعث اعتراض وزارت خارجه 
و وزارت مالیه به کمیسیون شد. بیش از بیست مکاتبه در این موضوع میان اداره های این 
دو وزارت خانه ردوبدل شد که بیشتر به موضوعات کم اهمیتی چون ریز هزینۀ چراغانی و 
مواردی ازاین دست اختصاص داشت )ساکما، 2۴0/701۴(. نمونۀ دیگر، در 1335 قمری 
در پروندۀ بررسی ورقۀ درخواست مخارج مراسم ترحیم حاجی شریعتمدار گیالنی، 
به دلیل مطالبۀ ریز مخارْج چندین مکاتبه با اداره ها و وزارت خانه های مختلف انجام شد 

)ساکما، 2۴0/53۴81(.
رسیدگی به اوراق درخواست پرداخت حقوق کارکنان دولت یکی از موضوعات 
زمان بر کمیسیون تطبیق بود )ساکما، 2۴0/509(. عامل اصلی زمان بربودن بررسی این اوراق 
این بود که اوالً برای هر شخص پرونده ای تشکیل می شد، دوم این که کمیسیون بعداز 
بررسی پرونده ها، مواردی از این حقوق ها را کسر یا قطع می کرد که با اعتراض صاحب 
حقوق روند بررسی طوالنی می شد )ساکما، 210/9703(. پرداخت شهریۀ اشخاص نیز 
یکی از موضوعات اصلی و هرروزۀ کمیسیون بود )ساکما، 2۴0/102۴21(. در این مورد 
نیز زمانی که شهریه ای رد می شد یا به تعویق می افتاد، کمیسیون با اعتراض و اعمال فشار 

صاحب آن مواجه می شد )ساکما، 210/9675(.
بعداز انحالل کمیسیون تطبیق، نمایندگان مجلس به این موضوع معترف بودند که 
کمیسیون تنها حواله جات شهریه یا پرونده هایی را بررسی می کرد که تصدیق کردن یا 
تصدیق نکردنش برای منافع دولت فرقی نمی کرد )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 
دورۀ چهارم، 13۴0، ج56، ص56(. موارد فهرست وار زیر نمونه های دیگری از موضوعات 

کم اهمیت و درعین حال زمان بر رسیدگی شده در کمیسیون تطبیق حواله جات است:
- هزینه های افطاری وزارت امور خارجه )ساکما، 2۴0/0130۴7(.

1.  به باور مصدق، اعضای کمیسیون از این 

وضعیت شکایتی نداشتند؛ چون درهرصورت 

می کردند  دریافت  را  خود  ماهانۀ  حقوق 

)مصدق، 1364، ص91(.

کمیسیون تطبیق حوالجات 
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- هزینه های آبپاشی راه شمیران )ساکما، 2۴0/0130۴7(.
- اضافه حقوق کارکنان دولت به صورت جداگانه )ساکما، 210/9828(.

- هزینۀ قصیل1 اسب های توپ خانه )ساکما، 2۴0/۴7065(.
- هزینه های ادارۀ روزنامۀ آفتاب )ساکما، 2۴0/۴685(.

- هزینۀ بنایی ساختمان های دولتی )کمام، 3/169/2/1/18(.
- هزینۀ مأموریت کارکنان به صورت جداگانه )ساکما، 2۴0/32۴09(.

- هزینۀ تعمیر مستراح ساختمان کمیسیون )ساکما، 2۴0/۴5۴16(.

هم ترازنبودن حجم کارها با توان اعضای کمیسیون
رسیدگی به شمار زیاد پرونده های ارسالی از ادارۀ محاسبات در توان اعضای کمیسیون 
نبود. حجم زیاد این پرونده ها زمانی مشخص می شود که بدانیم تنها برای برقراری حقوق 
یا اضافه حقوق هر فرد یک تصویب نامه ازطرف هیئت وزرا تهیه و برای رسیدگی به 
کمیسیون ارسال می شد )ساکما، 2۴0/56235؛ 2۴0/56236(. این وضعیت به طوالنی شدن 
فرایند بررسی اوراق درخواست منجر می شد. براساس گزارش یکی از نمایندگان مجلس، 
روند رسیدگی به حواله جات به گونه ای بود که مردم به آن »کمیسیون تعویق حواله جات« 
می گفتند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ چهارم، 13۴0، ج3۴، ص3۴(. این 
وضعیت هم چنین باعث نارضایتی وزرا از وزارت مالیه شده بود و وزیر مالیه ناچار بود 
برای جلوگیری از فشارها برخی وجوه را پیش از تصدیق کمیسیون از خزانه خارج کند 

)کمام، 3/6/13/1/۴(.
کمیسیون مکلف بود اوراق درخواست فوری را پس از 2۴ ساعت و اوراق درخواست 
عادی را پس از 3 روز رد یا تأیید کند و هم چنین ملزم بود درصورت ناقص بودن اسناد، 
آن را فوراً به ادارۀ محاسبات گزارش دهد )ساکما، 2۴0/0130۴7(. ولی درعمل کمیسیون 
نمی توانست این مهلت تعیین شده را رعایت کند و دلیل آن نقص همیشگی اسناد هزینه و 
اختالف نظر میان اعضای کمیسیون بود )ساکما، 2۴0/0130۴7(. افزون بر این، کمیسیون 
بخش زیادی از وقت خود را صرف بررسی و تصدیق اوراق مخارج سال های قبل می کرد 
)ساکما، 2۴0/8۴6۴8(. برای نمونه، از همان ابتدای شکل گیری یعنی اوایل سال 133۴ 
قمری، کمیسیون برای بررسی حساب وزارت معارف، اصرار داشت تا صورت عواید 
دوساله و اسناد مثبتۀ این وزارت خانه در اختیار اعضا قرار گیرد )ساکما، 2۴00۴975۴(. 
تصویب شدۀ  پرداخت های  به  مجدداً  سال،  چند  گذشت  باوجود  کمیسیون  هم چنین، 
مجلس در زمان ریاست شوستر بر خزانه داری رسیدگی می کرد )ساکما، 210/002669(. 

1.  قصیل /qasil/: بوتۀ جو نارس که درو 

کنند و به چهارپایان دهند. آنچه از کشت 

سبز بریده می شود.
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یکی دیگر از معضالت کمیسیون، استعفای گاه وبیگاه اعضای آن برای تصدی مناصب 
دیگر بود. این وضعیت باعث تأخیر در کار کمیسیون می شد؛ چراکه براساس نظام نامه، 
برای اتخاذ رأی در کمسیون حضور چهار نفر الزم بود )ساکما، 2۴0/0130۴7(. در سال 
1336 قمری، بعداز استعفای میرزارضا مستوفی و مرگ مجیرالملک کمیسیون طبق قانون 
تنها با سه رأی حق رأی گیری در پرونده ها را نداشت؛ به همین دلیل اوراق درخواست 
ادارۀ محاسبات فشار می آورند )ساکما،  بالتکلیف ماند و صاحبان اوراق همه روزه به 
2۴0/0130۴7(. با ادامۀ این وضعیت، وزارت مالیه طی نامه ای به کمیسیون تطبیق دستور 
داد اوراق درخواست معوقۀ مربوط به حقوق عقب افتادۀ کارکنان وزارت خانه ها را به دلیل 
به حدنصاب نرسیدن اعضای کمیسیون به ادارۀ محاسبات عودت دهد تا این وزارت خانه 
با مسئولیت خود تکلیف آن ها را مشخص کند )ساکما، 2۴0/0130۴7(. این درخواست با 
مخالفت کمیسیون مواجه شد و درنهایت پس از تکمیل اعضای کمیسیون، ادارۀ محاسبات 
از کمیسیون خواست به دلیل فشارهای صاحبان حواله، به صورت فوری اوراق درخواست 

سال گذشته و جدید را بررسی و تصدیق کند )ساکما، 2۴0/0130۴7(.

بی توجهی وزارت خانه ها و اداره های دولتی به قوانین کمیسیون
حسابرسی وزارت خانه ها و اداره های دولتی که از وظایف مهم کمیسیون تطبیق بود، به دلیل 
تعلل وزارت خانه ها و اداره های دولتی در ارسال اسناد خرج خود به وزارت مالیه همواره 
با مشکل روبه رو بود. همین موضوع باعث شد تا درنهایت کار حسابرسی آن ها از وظایف 
کمیسیون حذف شود )ساکما، 2۴0/۴685(. کارکنان وزارت مالیه نیز یکی از موانع اصلی 
رسیدگی به حساب صاحب جمعان بودند. بنابر گزارش کمیسیون، طی پنج سال تنها 
محاسبۀ چهار پیشکار مالیه به صورت ناقص انجام شد )کمام، 3/6/13/1/۴(. کفیل وزارت 
مالیه، در گزارشی مهم ترین عامل ناتوانی مالیه در حسابرسی های کشور را ناآشنایی کارکنان 
وزارت خانه ها با قوانین و مقررات جدید وزارت مالیه و بی توجهی به این قوانین معرفی 
کرده است )ساکما، 2۴0/۴685(. وزارت مالیه نیز به این امر معترف بود که هنوز بسیاری از 
کارکنان طبق روال گذشته به پرونده ها رسیدگی می کنند؛ براین اساس در نامه ای خطاب به 
اداره های تابعه ضمن اعتراض به نظام ملوک الطوایفی حاکم بر اداره های مالیه دربارۀ تعلل 
آن ها در انجام کار ارباب رجوع هشدار داد )ساکما، 2۴0/0130۴7(. گزارش کمیسیون 
تطبیق نیز به این نکته اشاره دارد که پس از شروع کار کمیسیون، کارکنان وزارت مالیه 
به تدریج به تصدیقات کمیسیون وقعی نمی گذاشتند و در بسیاری از مواقع اوراق ارسالی به 
کمیسیون را وزیر مالیه پیشتر مهر و تصدیق کرده بود )کمام، 3/6/13/1/۴(. در یک نمونه 
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به دلیل تعلل کمیسیون و سایر اداره های مالیه، کار تصدیق و صدور حوالۀ هزینۀ تعمیر 
مستراح ساختمان کمیسیون تطبیق بیش از دو سال طول کشید )ساکما، 2۴0/۴521۴(.

کمیسیون تمام تالش خود را انجام می داد تا بتواند در بررسی اوراق درخواست و 
پرونده های حسابرسی مالیه طبق قانون و نظام نامه عمل کند. بر همین اساس در بسیاری 
)ساکما،  می انداخت  به تعویق  را  پرونده ای  تصدیق  کار  نقص  کوچکترین  با  مواقع  از 
2۴0/51751(. یکی از اشکاالت عمده ای که کمیسیون به اوراق درخواست می گرفت، 
ناقص بودن اسناد خرج بود. بسیاری از اوراق درخواست بدون ارسال صورت مخارج به 
کمیسیون می رفت )ساکما، 2۴0/062775( و برخی دیگر بدون تعیین محل اعتبار مخارج 
ارسال می شد )ساکما، 2۴0/8۴6۴8(. هرچند این اشکاالت براساس قانون و نظام نامه 
بر درخواست ها وارد بود، ولی باتوجه به وضعیت بحرانی کشور در آن روزگار، به نظر 
می رسد که این کار کمیسیون به وخیم شدن اوضاع و طوالنی شدن فرایند بررسی اوراق و 
حسابرسی ها منجر می شده است. در سال 1335 قمری، ادارۀ محاسبات کل به دلیل فشار 
وزارت خانه ها به وزارت مالیه از کمیسیون تطبیق درخواست کرد تا فهرستی از اوراق 
درخواست معوقه و علت تعویق آن ها را تهیه کند )ساکما، 2۴0/0130۴7(. فهرست مدنظر 
بودند.  از آن ها بررسی شده  تنها چند عدد  از چهل ورقۀ درخواست  نشان می داد که 
ازنظر ادارۀ محاسباْت کمیسیون در تصدیق اوراِق درخواست، وضعیت جامعه را درنظر 
نمی گرفت. برای نمونه، در سال 1336 قمری، ادارۀ محاسبات در نامه ای به کمیسیون 
درخواست کرد تا رسیدگی به پروندۀ بازخرید مستمری بگیران بدون فوت وقت انجام 
شود؛ چراکه این اشخاص به دلیل پریشانی اوضاع مالی، خود را بازخرید کرده بودند و 
این کار سود فراوانی برای دولت داشت؛ ولی کمیسیون به این درخواست توجهی نکرد 
)ساکما، 2۴0/0130۴7( یا زمانی که وضعیت معلمان مدارس به دلیل تعویق چندین ماهۀ 
حقوق بحرانی بود، کمیسیون تطبیق حواله جات به دلیل تصویب نشدن بودجۀ وزارت 
معارف در مجلس شورای ملی حوالۀ آن ها را رد کرد و باعث تشدید وضعیت بحرانی 

معلمان شد )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ چهارم، 13۴0، ج۴0، ص۴0(.

نتیجه گیری
نبود نظارت بر مالیه از سال های آغازین تشکیل حکومت قاجار به بروز پدیده هایی چون 
مواجب سازی و حساب سازی منجر شد و این وضعیت بسیاری از منابع مالی را تباه کرد. 
پس از استقرار نظام مشروطیت، دولت و مجلس مشروطه به درستی یکی از راه های بهبود 
اوضاع تشکیالت ورشکستۀ مالیه را در ایجاد سازوکار نظارتی برای آن تشخیص دادند. 
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پس از ناکارآمدی دیوان محاسبات و کمیسیون نظارت و تفتیش مالیه، کمیسیون تطبیق 
حواله جات تشکیل شد و به نظر می رسید که سازوکاری کارآمد و دقیق برای نظارت بر 
هزینه های دولتی و حسابرسی وزارت خانه ها و اداره های دولتی باشد. این کمیسیون با 
اختیارات و استقالل بیشتر از دو تجربۀ پیشین، در اواخر سال 1333 قمری تشکیل شد و 
انتظار می رفت که بتواند به تدریج باعث افزایش درآمدها و مانع از اتالف آن ها شود که این 
گونه نشد. عوامل گوناگونی در ناکارآمدی کمیسیون تطبیق نقش داشتند که مهم ترین آن ها 
وضعیت سیاسی اقتصادی کشور متأثر از جنگ جهانی اول و پیامدهای آن بود. این جنگ 
عالوه بر آشفتگی سیاسی بر آشفتگی اقتصادی کشور هم افزود و باعث افزایش هزینه ها 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 هزینه ها را بدون تأیید کمیسیون 
تصویب و پرداخت کنند. درنهایت ناتوانی کمیسیون در انجام به موقع وظایفش و بی اعتنایی 
اداره های دولتی به قوانین باعث طوالنی شدن فرایند نظارت بر هزینه ها شد و دولت هم 
تنها امور جزئی چون پرداخت شهریۀ اشخاص و هزینه های جزئی وزارت خانه ها را به 
کمیسیون محول می کرد. این عوامل به همراه ترازنبودن حجم کارها با توان اعضا سرانجام 

به انحالل کمسیون در سال 13۴0 قمری منجر شد.
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Mašruh-e mozākerāt-e majles-e Šorā-ye Melli )Detailed records of parliamentary de-

bates of the National Consultative Assembly(, 4th term, 1340/1961, vol. 40. [Per-

sian]

Mašruh-e mozākerāt-e majles-e Šorā-ye Melli )Detailed records of parliamentary de-

bates of the National Consultative Assembly(, 4th term, 1340/1961, vol. 56. [Per-

sian]

کمیسیون تطبیق حوالجات 
)حواله جات(: شکل گیری و ...



114
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت اول، بهار 1399، شامرۀ پیاپی 117

   

تصویر  1
سند پرداخت حقوق کارکنان کمیسیون 
تطبیق حواله جات و سایر هزینه های 
این اداره

علیرضا مالیی توانی 
امین محمدی 



115
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت اول، بهار 1399، شامرۀ پیاپی 117

   

تصویر  2
مکاتبۀ کمیسیون تطبیق با وزارت مالیه 
دربار  بنایی  مخارج  اسناد  نقص  دربارۀ 

اعظم

کمیسیون تطبیق حوالجات 
)حواله جات(: شکل گیری و ...



Peer-reviewed Journal |  National Library & Archives of I. R. Iran, Archival Research Institute

ISSN: 1023-3652 | E-ISSN: 2538-2268

Digital Object Identifier)DOI(: 10.22034/ganj.2020.2414

Indexed by Google Scholar, Researchgate, ISC, SID & Iran Journal | http://ganjineh.nlai.ir

  Vol. 30, No. 1, Spring 2020  | pp: 116 - 143 )28(  |  Received: 24, Aug. 2019 |  Accepted: 29, Dec. 2019

Ganjine-Ye Asnad
»117«

Abstract:
Purpose: Exploring required components for creating a participatory archive for Teh-
ran 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 question-
naire 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.

Findings and Conclusion: Agreement with the eight categories with a mean of 4.1924 
and a standard deviation of 0.67304 was at a desired level. The eight categories include: 
collaborative archive management, protection and maintenance, legal issues, user par-
ticipation, archive culture, technology, access and archivists.

Keywords:

Participatory archive, Archive 2.0, Interactive Archives, Tehran Archival Centers.

Citation: 

Aliyari Molan, H., Nakhoda, M., Asnafi, A. )2020(. Proposing a Framework for Devel-

oping a Participatory Archives for Tehran Metropolitan Area. Ganjine-ye Asnad, 30)1(, 

116-143. )In Persian(

Hojat Aliyari-Molan1  | Maryam Nakhoda2 | AmirReza Asnafi3

Proposing a Framework for Developing 

a Participatory Archives 

for Tehran Metropolitan Area

1. MA Student of Archival Studies,

 University of Tehran, Tehran, I. R. Iran

aliyari386@ut.ac.ir

2. Assistant Professor, Department of

Information Science and Knowledge 

Studies, University of Tehran, Tehran,

 I. R. Iran,)Corresponding Author(

mnakhoda@ut.ac.ir

3. Assistant Professor, Department of 

Information Science and Knowledge 

Studies, University of Shahid Beheshti, 

Tehran, I. R. Iran

aasnafi@gmail.com

Copyright © 2020, NLAI )National 

Library & Archives of I. R. Iran(. This 

is an Open Access article distributed 

under the terms of the Creative Com-

mons Attribution 4.0 International, 

which permits others to download this 

work, share it with others and adapt 

the material for any purpose.

Archival studies



حجت علیاری موالن1 |  مریم ناخدا  2  |  امیررضا اصنافی3

چڪیده:
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هدف: شناسائی مولفه های ضروری برای ایجاد آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی کالنشهر تهران با 

استفاده از فناوری  وب 2.

روش/رویکرد پژوهش: نخست با تحلیل داده های برگرفته از  مصاحبه با متخصصان در موضوع 

آرشیو های مشارکتی شماری مقوله  به دست آوردیم. سپس با استفاده از مقوله های به دست آمده 

پرسش نامه ای طراحی و در میان تمام 95 نفر آرشیویست ها و کارشناسان اسناد شاغل در مراکز آرشیوی 

شهر تهران  به گردش درآوردیم. داده های 77 پرسش نامه تکمیل و بازگشت داده شده را با استفاده از 

آمار توصیفی و استنباطی  و آزمون فریدمن تحلیل کردیم.

یافته ها و نتیجه گیری: میزان موافقت آرشیویست ها با الگوی پیشنهادی در هشت مؤلفه با میانگین 

4/1924 و انحراف معیار 0/67304 مطلوب بود. هشت  مؤلفه عبارتند از مدیریت آرشیو مشارکتی؛ 

و  دسترسی  فناوری؛  آرشیوی؛  فرهنگ  کاربران؛  مشارکت  حقوقی؛  مسائل  نگهداری؛  و  حفاظت 

آرشیویست ها.
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مقدمه
آرشیوها با افزایش درک و قدردانی از گذشته به زندگی مردم ارزش می دهند )تیمر1، 201۴(. 
تاریخ به ما می گوید که مواد آرشیوی باید حفظ شود. آرشیو درواقع نگهداری گذشته و 
حال برای ساختن آینده است. آرشیوها در طول تاریخ خود با تغییرات و چالش های فراوانی 
روبه رو شده اند؛ این تغییرات هم بر علم آرشیو و هم بر عمل آرشیوها به طور یکسان تأثیر 
گذاشته است و باعث به وجودآمدن مفاهیمی جدید در آرشیو شده است. ما در قرن گذشته 
شاهد تغییراتی اساسی در زمینه های مختلف فعالیت های آرشیوی بوده ایم که هنوز هم ادامه 
دارد و امروز هم می تواند تجربه شود و به نظر می رسد تأثیرات آن قوی تر و بیشتر از همیشه 
است. از برجسته ترین نکات در توسعۀ آرشیوها موضوع فناوری اطالعات و ارتباطات 
جدید و یا دقیق تر بخواهیم بگوییم تغییر در شیوه های ارتباطی افراد، گروه ها و مؤسسات 
است؛ موضوعی که همواره هم درحال توسعه است ) زکلی2 ، 2017(. آرشیو مشارکتی3 
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 می شود و آن تغییر، تغییر از تمرکز بر روی حفظ به سمت 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 )هویال۴، 2008(. سهم آرشیوهای مشارکتی برای آینده این است که مسئولیت ها را با 
محیط جدید تطبیق دهند و فضا و امکانات را برای کمک به نگهداری مؤثر و کارآمد منابع 
آرشیوی آماده کنند. باتوجه به امکانات موجود و سرعت تغییر در فناوری اطالعات و سخت 
و پیچیده ترشدن 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.

هدف های جزئی
1. شناسایی اقدامات الزم برای مدیریت آرشیوهای مشارکتی؛

2. شناسایی اقدامات الزم برای مشارکت کاربران در آرشیوهای مشارکتی؛
3. شناسایی اقدامات الزم برای کاربرد فناوری اطالعات در آرشیوهای مشارکتی؛
۴. شناسایی الگوی اعتباریابی شدۀ آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران.

1. Theimer

2.  Szekely

3. Participatory Archives

4.  Huvila
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پرسش های اساسی پژوهش
این پژوهش درصدد است تا به پرسش های اساسی زیر پاسخ دهد:

1. برای مدیریت آرشیوهای مشارکتی چه اقداماتی باید انجام شود؟
2. برای مشارکت کاربران در آرشیوهای مشارکتی چه اقداماتی باید انجام شود؟

3. برای کاربرد فناوری اطالعات در آرشیوهای مشارکتی چه اقداماتی باید انجام شود؟
۴. الگوی اعتباریابی شدۀ آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران چگونه است؟

پیشینۀ پژوهش
در دهۀ اخیر و چند سال گذشته پژوهش های قابل قبولی در حوزۀ آرشیوهای مشارکتی و 
روش های مختلف مشارکت در آرشیوها و مراکز فرهنگی، تاریخی و موزه ها در خارج 
از کشور انجام شده است که هرکدام مباحث جدیدی به این حوزه و ادبیات این حوزه 
افزوده اند؛ ولی در کشور ما پژوهشی که منحصراً به آرشیوهای مشارکتی بپردازد انجام 
نشده است. برخی پژوهش هایی که دربارۀ آرشیو مشارکتی یا موضوعات مشابه بوده اند 

به شرح زیرند:
اصنافی و دیگران )1388( در مقالۀ خود با عنوان »آرشیو 2؛ رهیافتی نو در خدمت 
اطالع رسانی و مدیریت اسناد الکترونیکی« به بررسی نرم افزارهای اجتماعی و کاربرد آن ها 
در آرشیو و درجهت کمک به کاربران پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که نگهداری 
طوالنی مدت از پیشینه های رقمی، مشکلی بزرگ برای بسیاری از مراکز آرشیوی محسوب 
می شود؛ بنابراین برای حفظ و نگهداری و دسترسی به این پیشینه ها باید نگاه و برنامه ریزی 
راهبردی داشت. آرشیویست ها باید خود و کار حرفه ای خود را با فناوری اطالعاتی و 
ارتباطی نزدیک تر و ملموس تر کنند و از آن برای تسهیل مدیریت پیشینه ها استفاده کنند. 
الگوی پیشنهادی درپایان این مقاله استفاده از مفهوم آرشیو 2 و آرشیودار 2 با استفاده از 
قابلیت های وب 2 است که در آن آرشیوها قادر خواهند بود تا در تمام طول هفته و در هر 
ساعتی از شبانه روز با کاربران در تعامل باشند تا آرشیویست ها در قالب نقشی جدید یعنی 
آرشیودار 2 بتوانند ازطریق فناوری های وب 2 راحت تر و سریع تر به مدیریت پیشینه های 
الکترونیکی بپردازند و برای تأمین نیازهای اطالعاتی کاربران تعاملی نزدیک با آن ها داشته 
باشند. هویال )2008( در مقالۀ خود بیان می کند که آرشیو مشارکتی به دنبال شفافیت ازطریق 
مشارکت است؛ مشارکت بیشتر قرار است تنوع انگیزه ها و دیدگاه ها را در مواقعی که 
آرشیوها با مشکل مواجه می شوند آشکار سازد. او برخی از ویژگی های اساسی ازجمله 
تقسیم مسئولیت ها بین آرشیویست ها، و انتخاب بهترین دانش دربارۀ سوابق و زمینه های 

پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو 
مشارکتی در  کالنشهر تهران
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مورداستفاده را برای آرشیوهای مشارکتی عرضه کرده است و درنهایت استفاده از نرم افزار 
معنایی مدیاویکی را که احتماالً بهترین راه حل موجود در آن زمان بوده پیشنهاد داده است. 
تیمر )2010( برای درک و پاسخ به این پرسش که منظور از ایجاد آرشیو مشارکتی چیست؟ 
جنبه های مختلف مشارکت در آرشیو را بررسی کرده و نظرش را دربارۀ آرشیو مشارکتی 
این گونه تعریف کرده است: »آرشیو مشارکتِی یک سازماْن سایت یا مجموعه ای است که 
در آن افرادی غیراز متخصصان آرشیو منابع خود را معموالً در محیطی برخط به اشتراک 
می گذارند و موجب افزایش آگاهی و کمک به درک مطالب آرشیوی می شوند« و درپایان به 
این نتیجه رسیده است که روش مشارکت و جمع آوری، یکی از راه های برجسته ای است که 
آرشیوهای مشارکتی برای افزایش تعامل با کاربر و هم چنین افزایش اطالعات و توسعۀ منابع 
آرشیوی از آن استفاده می کنند. رایدز )2010( در پایان نامۀ 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 به کارگیری آن برای ثبت 
پیشینه ها دربارۀ مردم بومی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مشارکت خارج از حرفۀ 
آرشیو، درحال حاضر یک واقعیت است. ایلی )2012( در مقالۀ خود با عنوان »تبریک جهانی: 
کشف آرشیوهای مشارکتی« به بررسی پروژه های جمع سپاری برای ترویج تعامل کاربران با 
میراث آرشیو و جست وجوی مشترکات و الگوها، برای نشان دادن بهترین شیوه های برخط 
مشارکت کاربران پرداخته است و الگوی مفهومی جدیدی را برای مشارکت کاربر در آرشیو 
عرضه می کند که در آن انتقال هویت حرفه ای همیشه هدف و نتیجه نیست. این الگو تالش 
برای شروع راه های مختلفی است که ممکن است در مشارکت تأثیر بگذارد. هویال )2015( 
در مقالۀ خود با عنوان »سبک های مختلف و تجزیه وتحلیل چگونگی مشارکت و بررسی 
گفتگوهای "مشارکت" در ادبیات آرشیو« روی آرشیوهای مشارکتی بحث می کند و با 
بررسی ادبیات و شیوه های گفتمان در این زمینه و تجزیه وتحلیل آن ها به این نتیجه می رسد 
که گفتمان ها درزمینۀ آرشیوهای مشارکتی تنوع ایده ها را نشان می دهد و باوجود وسعت 
و گوناگونی به نظر می رسد که تمام گفتمان ها یک نقطۀ ذاتی مشترک دارند که معنای آن، 
آرشیو در عصر مشارکت است با سه مبحث آرشیوها و مدیریت آن ها، مشارکت کاربران، و 
کاربرد فناوری اطالعات. پیامدهای علمی این پژوهش به درک بهتر دربارۀ شیوه های مؤثر 
همکاری و مشارکت در توسعۀ آرشیوها کمک می کند. لیو1 و واکینز2 )2018( در مقالۀ خود 
با عنوان »بینش استفاده از رسانه های اجتماعی توسط مؤسسات حافظه در نیوزلند: مشارکت 
درمقابل فرهنگ آموزشی« به بررسی خطرات و درک مشکالت ناشی از استفاده از رسانه های 
اجتماعی برای مشارکت عمومی در آرشیو با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با 1۴ 

1. Liew

2. Watkins
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نماینده از بخش اطالعات و میراث فرهنگی نیوزلند پرداخته و به این نتیجه رسیده است که 
تنها اقلیتی کوچک از نهادهای نمونه از ابزارهای وب اجتماعی برای ساخت هویت جامعه 
و مجموعه های میراث فرهنگی استفاده می کنند. روسچلی1 و کیم2)2019( در مقالۀ خود 
با عنوان »چیزی که جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد: نقش داستان های شخصی در ایجاد 
آرشیو مشارکتی مبتنی بر جامعه« به این نتیجه رسیدند که چگونه مردم خاطرات گذشتۀ خود 
را درک و ارزیابی می کنند و چگونه شکل گیری آرشیوهای مشارکتی مبتنی بر جامعه، مردم 
را تحت تأثیر قرار می دهد. این مطالعه روشن می کند که چگونه افراد ازطریق اشخاص و 

داستان های شخصی خود با جوامع ارتباط برقرار می کنند.
با بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور می توان دریافت که هیچ گونه پژوهشی 
نشده است؛  انجام  آرشیوی  مراکز  برای  مشارکتی  آرشیو  ایجاد  الگوی  پیشنهاد  با هدف 
به همین دلیل در پژوهش حاضر محقق تالش کرده است تا با مطالعۀ مقاالت و پیشینه های 
خارجی مربوط به این موضوع طرحی را عرضه کند که در مراکز آرشیوی کشور استفاده شود. 
نتایج به دست آمده از پیشینه های خارجی نشان می دهد که آرشیوهای مشارکتی ازطریق تعامل 
با عموم مردم و مراکز آرشیوی دیگر به دنبال روش هایی جدید برای توسعه و غنی سازی 
آرشیوها هستند و به همین دلیل تحقیقات و پروژه های پراکنده و مختلفی ازسوی مراکز 
آرشیوی دولتی و غیردولتی انجام شده است تا بتوانند طیفی گسترده از فناوری ها و دستیابی 
به حمایت عمومی را برای کمک به آرشیوها جلب کنند. در پژوهش حاضر نتیجه گیری از 
پیشینه های خارجی و اقدامات و عملکردهای آرشیوهای مشارکتی بررسی شده و محقق 
باتوجه به پژوهش های انجام شده و نیاز به کار علمی در این موضوع ازطریق مصاحبه با 
متخصصان و استادان و صاحب نظران این زمینه الگویی برای ایجاد آرشیو مشارکتی عرضه 

کرده است.

روش شناسی پژوهش
داده های این پیمایش با استفاده از پرسش نامه گردآوری شده است. برای این کار پرسش نامه ای 
از مقوله های به دست آمده از مصاحبه ساخته شد و پس از بررسی روایی و پایایی، پرسش ها 
برای سنجش در بین آرشیویست های مراکز آرشیوی شهر تهران توزیع شد و درپایاْن 
الگوی اعتباریابی شدۀ آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران، پیشنهاد شد. جامعۀ 
آماری شامل همۀ آرشیویست ها و کارشناسان اسناد شاغل در مراکز آرشیوی شهر تهران 
)13 مرکز( است که تعداد آن ها 95 نفر است. پرسش نامه بین تمام آرشیویست ها توزیع 
شد و درنهایت 77 پرسش نامه برگردانده شد. مصاحبۀ این پژوهش شامل 12 پرسش بود. 

1. Roeschley

2. Kim
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پرسش ها با مطالعه ادبیات پژوهش طراحی شد. برای تجزیه وتحلیل پرسش نامه از آمار 
توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل و نمره گذاری این پرسش نامه و 
مؤلفه های آن و تبدیل پاسخ های کیفی به مقادیر کمی از روش وزن دهی استفاده شد؛ به این 
صورت که با محاسبۀ میانگین مربوط به هر پرسش، امتیاز هریک از پرسش ها مشخص شد 
و همان طورکه در فرمول زیر مشخص شده است، با معین کردن فراوانی پاسخ های مربوط 
به هرکدام از گزینه ها و تعیین امتیاز مربوط به هر گزینه )خیلی کم = 1، کم = 2، متوسط 

= 3، زیاد = ۴، خیلی زیاد = 5( امتیاز هرکدام از پرسش ها مشخص شد.

برای قضاوت دربارۀ مطلوبیت متغیرها و مطلوبیت هرکدام از مؤلفه های آن ها از طیف 
استاندارد ارزیابی بازرگان و همکاران )حجازی، بازرگان، اسحاقی، 1387( استفاده شد. 
طیف این سطِح مطلوبیت براساس حداکثر و حداقل ارزش عددی مربوط به گزینه های 
پرسش نشانگر ساخته می شود؛ به این معنی که در یک طرف طیْف حداکثر امتیاز و در طرف 
دیگر حداقل امتیاز قرار می گیرد و سپس فاصلۀ این دو به سه قسمت مساوی تقسیم می شود. 
در این طیف چنانچه از طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شود، اگر میانگین مؤلفه های 
مدنظر بین 1 تا 2/33 باشد، وضعیت نامطلوب ارزیابی می شود؛ چنانچه این میانگین بین 
2/33 تا 3/66 باشد، وضعیت نسبتاً مطلوب ارزیابی می شود و چنانچه این میانگین بین 3/66 
تا 5 باشد، وضعیت مؤلفه های بررسی شده مطلوب ارزیابی می شود. نمودار زیر طیف سطح 

مطلوبیت را نشان می دهد.

در این پژوهش از آزمون فریدمن برای رتبه بندی مؤلفه های آرشیو مشارکتی استفاده 
شد.

   

منودار  1
طیف سطح مطلوبیت بازرگان و همکاران 
در مقیاس لیکرت پنج ارزشی )رسمد، 
بازرگان و حجازی، 1393(.
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یافته های پژوهش
جدول 1 توزیع مراکز آرشیوی مشارکت کننده در پژوهش حاضر را نشان می دهد.

در این قسمت با استفاده از آمار توصیفی )شامل توزیع فراوانی و میانگین( و آمار 
استنباطی )با استفاده از آزمون های آماری مناسب( به هشت مؤلفۀ پرسش نامه پرداخته 
می شود. در این بخش هشت مؤلفۀ مدیریت آرشیو مشارکتی، حفاظت و نگهداری، مسائل 
حقوقی، مشارکت کاربران، فرهنگ آرشیوی، فناوری، دسترسی، و آرشیویست ها درنظر 
گرفته شده است و از تحلیل عاملی تأییدی برای بار عاملی گویه های این هشت مؤلفه استفاده 

می شود. این هشت مؤلفه شامل 37 گویه است و در جدول 3 آمده است.

درصدفراوانینام مرکز آرشیوی

1722/1آرشیو ملی ایران

33/9ادارۀ آرشیوها و کتاب خانه های سازمان صداوسیامی جمهوری اسالمی ایران

67/8اداره کل اسناد و تاریخ  دیپلامسی وزارت امور خارجه

45/2بنیاد ایران شناسی

79/1کتاب خانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران

45/2مؤسسۀ تنظیم و نرش آثار امام

56/5مؤسسۀ مطالعات تاریخ معارص ایران

56/5مرکز اسناد میراث فرهنگی

56/5مرکز اسناد انقالب اسالمی

67/8مرکز اسناد بنیاد شهید و امور ایثارگران

33/9آرشیو موزۀ دفاع مقدس

79/1مرکز اسناد کاخ گلستان

56/5مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

   77100جمع

   

جدول  1

جدول  2

مراکز آرشیوی مشارکت کننده در پژوهش

کرویِت1   آزمون  نتایج  و   KMO آمار 
بارتلت برای پرسش نامه

KMO 0/719آمارۀ آزمون

آزمون کرویِت بارتلت

2031/071تخمین خی-دو

)df( 666درجۀ آزادی

)Sig( 0/000سطح معناداری
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در تحلیل عاملی اگر مقدار KMO بیشتر از 0/7 باشد، همبستگی موجود در بین داده ها 
 0/719 KMO برای تحلیل عاملی مناسب خواهند بود. باتوجه به اینکه در جدول 2 مقدار
است، پس داده های طراحی پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر 
تهران برای انجام تحلیل عاملی مناسب اند. هم چنین نتایج آزمون کرویِت بارتلت نیز معنی دار 

است؛ یعنی تفکیک عامل ها درست انجام شده است.

همان طورکه در جدول 3 مشاهده می شود بار عاملی همۀ گویه ها بیشتر از ۴/ 0 است.

استخراج گویه ها استخراج گویه ها استخراج گویه ها

0/623 Q27 0/723 Q14 0/661 Q1

0/717 Q28 0/695 Q15 0/744 Q2

0/767 Q29 0/539 Q16 0/495 Q3

0/759 Q30 0/795 Q17 0/741 Q4

0/591 Q31 0/678 Q18 0/655 Q5

0/767 Q32 0/639 Q19 0/597 Q6

0/676 Q33 0/812 Q20 0/549 Q7

0/789 Q34 0/853 Q21 0/574 Q8

0/819 Q35 0/805 Q22 0/735 Q9

0/572 Q36 0/657 Q23 0/681 Q10

0/747 Q37 0/672 Q24 0/650 Q11

0/718 Q25 0/718 Q12

0/778 Q26 0/571 Q13
   

جدول  3

 تحلیل بار عاملی گویه ها

   

جدول  4
درصد واریانس و مقادیر ویژۀ عامل های 
مختلف پرسش نامۀ کمی

عامل
مجذور مقادیر چرخشیمجذور مقادیر استخراج شدهمقادیر ویژۀ اولیه

درصد کل
واریانس

درصد 
درصد کلتجمعی

واریانس
درصد 
درصد کلتجمعی

واریانس
درصد 
تجمعی

112/48133/73133/73112/48133/73133/7314/55512/31012/310

22/5186/80540/5362/5186/80540/5363/88510/50022/810

32/1615/84246/3782/1615/84246/3783/6649/90332/713

42/0965/66652/0442/0965/66652/0443/0608/27140/984

51/8865/09757/1411/8865/09757/1413/0428/22149/206

61/5644/22861/3691/5644/22861/3692/9668/01757/222

71/5124/08765/4561/5124/08765/4562/4666/66663/888

81/3563/66469/1201/3563/66469/1201/9365/23169/120
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داده های جدول ۴ نشان می دهد که برای پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو مشارکتی هر 
هشت مؤلفه قابلیت تبیین واریانس ها را دارند. مؤلفه های اول تا هشت به ترتیب 12/310، 
10/500، 9/903، 8/271، 8/221، 8/017، 6/666، 5/231 و درمجموع 69/120 درصد از 
واریانس را دربر دارند. هشت مؤلفۀ اصلِی مربوط به پرسش نامه های آرشیویست ها در طیف 
لیکرت 5سطحی از 1 تا 5 بررسی شده اند. برای مشخص کردن نرمال بودن یا نرمال نبودن 

داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد.

همان گونه که مالحظه می شود سطح معنی داری آزمون تمام مؤلفه ها کوچک تر از 0/05 
است که نشان از غیرنرمال بودن مؤلفه ها دارد؛ بنابراین برای تحلیل از آزمون های ناپارامتریک 

استفاده شد.

مؤلفۀ اول: مدیریت آرشیو مشارکتی
باتوجه به نتایج آزمون نرمالیتی داده ها، برای تعیین وضعیت مطلوبیت پرسش های پژوهش 
از طیف حجازی و همکاران )1387( استفاده شد. ازآنجاکه پرسش نامۀ استفاده شده در 
پژوهش دارای طیف 5گزینه ای است، فاصلۀ بین عدد 1 تا 5 به سه قسمت مساوی تقسیم 

می شود که در این پژوهش طول )اندازۀ( هر طیف 1/33 به دست آمد.

آمارمؤلفه ها
سطح معناداریکوملوگروف-اسمیرنوف

0/1490/000مدیریت آرشیو مشارکتی

0/3060/000حفاظت و نگهداری

0/2270/000مسائل حقوقی

0/0620/020مشارکت کاربران

0/2930/000فرهنگ آرشیوی

0/1420/000فناوری

0/1640/000دسرتسی

0/1890/000آرشیویست ها

0/1910/000جمع مؤلفه ها
   

جدول  5
نتایج آزمون کوملوگروف-اسمیرنوف برای 

مؤلفه های تحقیق
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بنابراین در پژوهش حاضر چنانچه میانگین هر مؤلفۀ بین 1 تا 2/33 باشد، وضعیت 
نامطلوب ارزیابی می شود؛ چنانچه میانگین مؤلفۀ مدنظر بین 2/3۴ تا 3/66 به دست آید، 
وضعیت آن نسبتاً مطلوب ارزیابی می شود و چنانچه میانگین مؤلفۀ مدنظر بین 3/67 تا 5 

به دست آید، وضعیت مطلوب ارزیابی می شود.
در ادامه، وضعیت گویه های هر مؤلفه براساس میانگین، فراوانی، درصد فراوانی و 

هم چنین وضعیت مطلوبیت آن مؤلفه آمده است.
مؤلفۀ مدیریت آرشیو مشارکتی در پرسش نامۀ پژوهش حاضر تعداد 9 گویه را به خود 
اختصاص داده است که در ادامه میانگین، فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویی به پرسش های 

این مؤلفۀ آمده است.

گویه
توزیع 

فراوانی

کاماًل 

مخالفم
مخالفم

نظری 

ندارم
موافقم

کاماًل 

موافقم
وضعیتمیانگین

تأمین زیرساخت های 

فنی و تجهیزات 

موردنیاز برای 

شکل گیری آرشیو 

مشارکتی

0243239فراوانی

مطلوب4/40

02/65/241/650/6درصد

جذب پشتیبان و 

حامیت مادی افراد خیر 

برای پیشربد مقاصد 

آرشیو مشارکتی

1543433فراوانی

مطلوب4/21

1/36/55/244/242/9درصد

ایجاد ساختار 

طبقه بندی محتوای 

اسناد الکرتونیکی

0313241فراوانی
مطلوب4/44

03/91/341/653/2درصد

تعیین قوانین نگهداری 

و تعیین تکلیف اسناد

0122747فراوانی
مطلوب4/55

01/32/635/161/0درصد

تدوین خط مشی و 

تعیین هدف و دامنۀ 

فعالیت های آرشیو 

مشارکتی و داشنت 

چشم انداز کوتاه مدت، 

میان مدت و بلندمدت

0273038فراوانی

مطلوب4/35

02/69/139/049/4درصد
   

جدول  6
 توزیع فراوانی گویه های مدیریت 
آرشیو مشارکتی
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باتوجه به طیف بازرگان و یافته های جدول فوق می توان ارزیابی کرد که میزان موافقت 
آرشیویست ها در بخش مؤلفۀ مدیریت آرشیو مشارکتی با میانگین ۴/3506 در ارزیابی 

وضعیت )نامطلوب، نسبتاً مطلوب، مطلوب( در سطح مطلوب قرار دارد.

گویه
توزیع 

فراوانی

کاماًل 

مخالفم
مخالفم

نظری 

ندارم
موافقم

کاماًل 

موافقم
وضعیتمیانگین

تأمین زیرساخت های 

فنی و تجهیزات 

موردنیاز برای 

شکل گیری آرشیو 

مشارکتی

0243239فراوانی

مطلوب4/40

02/65/241/650/6درصد

جذب پشتیبان و 

حامیت مادی افراد خیر 

برای پیشربد مقاصد 

آرشیو مشارکتی

1543433فراوانی

مطلوب4/21

1/36/55/244/242/9درصد

ایجاد ساختار 

طبقه بندی محتوای 

اسناد الکرتونیکی

0313241فراوانی
مطلوب4/44

03/91/341/653/2درصد

تعیین قوانین نگهداری 

و تعیین تکلیف اسناد

0122747فراوانی
مطلوب4/55

01/32/635/161/0درصد

تدوین خط مشی و 

تعیین هدف و دامنۀ 

فعالیت های آرشیو 

مشارکتی و داشنت 

چشم انداز کوتاه مدت، 

میان مدت و بلندمدت

0273038فراوانی

مطلوب4/35

02/69/139/049/4درصد

مدیریت مشارکتی 

ازطریق داشنت مناینده 

ازسوی آرشیوهای 

مشارکت کننده در گروه 

مدیریتی

02113529فراوانی

مطلوب4/18

02/614/345/537/7درصد

ایجاد سامانۀ مشرتک 

بین مراکز آرشیوی 

ازطریق شبکه برای 

تعامل و تبادل اطالعات

0264029فراوانی

مطلوب4/25

02/67/851/937/7درصد

استانداردسازی 

فعالیت ها و خدمات 

آرشیو مشارکتی و 

تعیین چهارچوب و 

قواعد حاکم در این 

زمینه

1323338فراوانی

مطلوب4/35

1/33/92/642/949/4درصد

استفاده از تجربۀ 

سازمان های پیرشو 

دیگر کشورها درزمینۀ 

آرشیو مشارکتی

0123737فراوانی

مطلوب4/43

01/32/648/148/1درصد

گویه
توزیع 

فراوانی

کاماًل 

مخالفم
مخالفم

نظری 

ندارم
موافقم

کاماًل 

موافقم
وضعیتمیانگین

   

ادامۀ جدول  6
 توزیع فراوانی گویه های مدیریت 

آرشیو مشارکتی

   

جدول  7
 وضعیت و میانگین مؤلفۀ مدیریت 

آرشیو مشارکتی

مؤلفۀ مدیریت آرشیو مشارکتی

وضعیتانحراف استانداردمیانگین

مطلوب4/35060/51427
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مؤلفۀ دوم: حفاظت و نگهداری
مؤلفۀ حفاظت و نگهداری در پرسش نامۀ پژوهش حاضر یک گویه را به خود اختصاص 
داده است که در ادامه میانگین، فراوانی، و درصد فراوانی پاسخگویی به پرسش های این 

مؤلفه آمده است.

باتوجه به طیف بازرگان و یافته های جدول فوق می توان ارزیابی کرد که میزان موافقت 
آرشیویست ها در بخش مؤلفۀ حفاظت و نگهداری با میانگین ۴/3896 در ارزیابی وضعیت 

)نامطلوب، نسبتاً مطلوب، مطلوب( در سطح مطلوب قرار دارد.

مؤلفۀ سوم: مسائل حقوقی
مؤلفۀ مسائل حقوقی در پرسش نامۀ پژوهش حاضر تعداد 2 گویه را به خود اختصاص 
داده است که در ادامه میانگین، فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویی به پرسش های این 

مؤلفه آمده است.

گویه
توزیع 

فراوانی

کاماًل 

مخالفم
مخالفم

نظری 

ندارم
موافقم

کاماًل 

موافقم
وضعیتمیانگین

ایجاد مخزن دیجیتال و 

تدوین استانداردهای 

حفاظت و نگهداری 

برای نگهداری اسناد 

بارگذاری شدۀ کاربران

1242941فراوانی

مطلوب4/39

1/32/65/237/753/2درصد    

جدول  8
توزیع فراوانی گویۀ حفاظت و نگهداری

   

جدول  9
 وضعیت و میانگین مؤلفۀ حفاظت 
و نگهداری

   

جدول  10
توزیع فراوانی گویه های مسائل حقوقی

مؤلفۀ حفاظت و نگهداری

وضعیتانحراف استانداردمیانگین

مطلوب4/38960/81363
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تعیین سیاست های حقوقی برای کاربران، 

برای صیانت از حقوق مالکیت مادی و 

معنوی دیگران

1263038فراوانی
مطلوب4/32

1/32/67/839/049/4درصد
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باتوجه به طیف بازرگان و یافته های جدول فوق می توان ارزیابی کرد که میزان موافقت 
آرشیویست ها در بخش مسائل حقوقی با میانگین ۴/0519 در ارزیابی وضعیت )نامطلوب، 

نسبتاً مطلوب، مطلوب( در سطح مطلوب قرار دارد.

مؤلفۀ چهارم: مشارکت کاربران
مؤلفۀ مشارکت کاربران در پرسش نامۀ پژوهش حاضر 13 گویه را به خود اختصاص 
داده است که در ادامه میانگین، فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویی به پرسش های این 

مؤلفه آمده است.

حق تعلیق، حذف یا ویرایش توسط 

مدیر آرشیو مشارکتی درصورت محتوای 

محرمانه یا ناپسند

35143916فراوانی
مطلوب3/78

3/96/518/250/620/8درصد
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ادامۀ جدول  10

توزیع فراوانی گویه های مسائل حقوقی

   

جدول  11
وضعیت و میانگین مؤلفۀ مسائل 

حقوقی

   

جدول  12
توزیع فراوانی گویه های مشارکت 

کاربران

مؤلفۀ مسائل حقوقی
وضعیتانحراف استانداردمیانگین

مطلوب4/05190/78045

ایجاد انجمن آرشیو مشارکتی برای 

جلب حامیت حامیان آرشیو

04103627فراوانی

مطلوب4/12

05/213/046/835/1درصد

تبلیغات و اطالع رسانی ازطریق 

رسانه های گروهی، سایت ها و 

شبکه های اجتامعی

01103828فراوانی

مطلوب4/21

01/313/049/436/4درصد

برجسته سازی رویدادها و تحت 

وب قراردادن اسناد و فراخوان برای 

مشارکت کاربران

0783428فراوانی

مطلوب4/08

09/110/444/236/4درصد
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فراهم آوردن امکان اصالح و رونویسی 

اسناد در سایت توسط کاربران

315162815فراوانی

3/48
نسبتاً 

مطلوب
3/919/520/836/419/5درصد

فراهم آوردن امکان تنظیم و توصیف 

اسناد در سایت توسط کاربران

114163016فراوانی

3/60
نسبتاً 

مطلوب
1/318/220/839/020/8درصد

فراهم آوردن امکان شناسایی منابع 

آرشیوی ازقبیل اسناد، اشخاص، 

عکس ها، اماکن تاریخی، مناطق 

جغرافیایی توسط کاربران

2354126فراوانی

مطلوب4/12

2/63/96/553/233/8درصد

غنی سازی محتوای آرشیو مشارکتی 

ازطریق بیان خاطرات و داستان ها و 

تاریخ شفاهی توسط کاربران

23143919فراوانی
مطلوب3/91

2/63/918/250/624/7درصد

غنی سازی محتوای آرشیو مشارکتی 

ازطریق جمع سپاری و جلب مشارکت 

آرشیوهای خصوصی

0464522فراوانی
مطلوب4/10

05/27/858/428/6درصد

ایجاد انگیزه برای مشارکت کاربران 

ازطریق، جوایز نقدی و مادی، 

قدردانی، لوح سپاس

14114120فراوانی
مطلوب3/97

1/35/214/353/226/0درصد

برگزاری مراسم بزرگداشت و تشویق 

کاربران فعال و منونه

16113623فراوانی
مطلوب3/96

1/37/814/346/829/9درصد

ایجاد اعتامد ازطریق شفاف سازی و 

برطرف کردن ابهامات کاربران دربارۀ 

آرشیو مشارکتی

0063833فراوانی
مطلوب4/35

007/849/442/9درصد

به رسمیت شناخنت و اطمینان دادن به 

کاربران دربارۀ ارزشمندی مشارکت 

آن ها در آرشیو

0154229فراوانی
مطلوب4/29

01/36/554/537/7درصد

آموزش ورود اطالعات اسناد در 

سایت برای مشارکت کاربران

3274322فراوانی
مطلوب4/03

3/92/69/155/828/6درصد
   

ادامۀ جدول  12
توزیع فراوانی گویه های مشارکت کاربران
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باتوجه به طیف بازرگان و یافته های جدول فوق می توان ارزیابی کرد که میزان موافقت 
آرشیویست ها در بخش مؤلفۀ مشارکت کاربران با میانگین ۴/0160 در ارزیابی وضعیت 

)نامطلوب، نسبتاً مطلوب، مطلوب( در سطح مطلوب قرار دارد.

مؤلفۀ پنجم: فرهنگ آرشیوی
مؤلفۀ فرهنگ آرشیوی در پرسش نامۀ پژوهش حاضر یک گویه را به خود اختصاص 
داده است که در ادامه میانگین، فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویی به پرسش این مؤلفه 

آمده است.

باتوجه به طیف بازرگان و یافته های جدول فوق می توان ارزیابی کرد که میزان موافقت 
آرشیویست ها در بخش مؤلفۀ فرهنگ آرشیوی با میانگین ۴/1299 در ارزیابی وضعیت 

)نامطلوب، نسبتاً مطلوب، مطلوب( در سطح مطلوب قرار دارد.

مؤلفۀ ششم: فناوری
مؤلفۀ فناوری در پرسش نامۀ پژوهش حاضر 6 گویه را به خود اختصاص داده است که در 

ادامه میانگین، فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویی به پرسش های این مؤلفه آمده است.

مؤلفۀ مشارکت کاربران
وضعیتانحراف استانداردمیانگین

مطلوب4/01600/49873

مؤلفۀ فرهنگ آرشیوی
وضعیتانحراف استانداردمیانگین

مطلوب80050/ 4/12990

   

جدول  13
وضعیت و میانگین مؤلفۀ مشارکت 

کاربران

   

جدول  14

توزیع فراوانی گویۀ فرهنگ آرشیوی

   

جدول  15
وضعیت و میانگین مؤلفۀ فرهنگ 

آرشیوی

ترویج فرهنگ آرشیوی ازطریق ایجاد 

منایشگاه دامئی آرشیو و بازدید رایگان 

برای عموم مردم

1284125فراوانی

4/13
نسبتاً 

مطلوب
1/32/610/453/232/5درصد
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باتوجه به طیف بازرگان و یافته های جدول فوق می توان ارزیابی کرد که میزان موافقت 
آرشیویست ها در بخش مؤلفۀ فناوری با میانگین ۴/0108 در ارزیابی وضعیت )نامطلوب، 

نسبتاً مطلوب، مطلوب( در سطح مطلوب قرار دارد.
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استفاده از فناوری های جدید ازقبیل 

هوش مصنوعی و اینرتنت اشیاء در 

آرشیوهای مشارکتی

23103230فراوانی

مطلوب4/10
2/63/913/041/639/0درصد

استفاده از نرم افزارهای کاربرپسند 

با قابلیت نصب بر روی متام 

سیستم عامل ها بدون نیاز به نصب 

نرم افزار اضافی

1383233فراوانی

مطلوب4/21
1/33/910/441/642/9درصد

استفاده از فناوری های رسانه های 

اجتامعی و خدمات شبکه های 

اجتامعی مبتنی بر وب 2 )فیس بوک، 

توییرت، یوتیوب، لینکدین، تلگرام، 

واتس اپ و...( در آرشیو مشارکتی

06123128فراوانی

مطلوب4/05
07/815/640/336/4درصد

استفاده از ویکی ها برای جمع آوری و 

سازمان دهی اطالعات توسط کاربران و 

هم چنین اهداف تبلیغاتی

18113720فراوانی

مطلوب3/87
1/310/414/348/126/0درصد

استفاده از فوکسونومی )طبقه بندی 

مردمی یا عام( برای کشف محتوا در 

مجموعه های آرشیو

14213615فراوانی
مطلوب3/78

1/35/227/346/819/5درصد

استفاده از فناوری های تلفن همراه و 

نرم افزارهای آرشیوی قابل نصب بر روی 

گوشی های تلفن همراه

2393825فراوانی
مطلوب4/05

2/63/911/749/432/5درصد    

جدول  16
توزیع فراوانی گویه های فناوری

   

جدول  17
وضعیت و میانگین مؤلفۀ فناوری

مؤلفۀ فناوری
وضعیتانحراف استانداردمیانگین

مطلوب4/01080/71243
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مؤلفۀ هفتم: دسرتسی
مؤلفۀ دسترسی در پرسش نامۀ پژوهش حاضر 2 گویه را به خود اختصاص داده است که 
در ادامه میانگین، فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویی به پرسش های این مؤلفه آمده است.

جدول 19. وضعیت و میانگین مؤلفۀ دسترسی

باتوجه به طیف بازرگان و یافته های جدول فوق می توان ارزیابی کرد که میزان موافقت 
آرشیویست ها در بخش مؤلفۀ دسترسی با میانگین ۴/2273 در ارزیابی وضعیت )نامطلوب، 

نسبتاً مطلوب، مطلوب( در سطح مطلوب قرار دارد.

مؤلفۀ هشتم: آرشیویست ها
مؤلفۀ آرشیویست ها در پرسش نامۀ پژوهش حاضر 3 گویه را به خود اختصاص داده است که 
در ادامه میانگین، فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویی به پرسش های این مؤلفه آمده است.

مؤلفۀ دسرتسی
وضعیتانحراف استانداردمیانگین

مطلوب4/22730/67153

تعیین سطوح دسرتس پذیری و امنیتی 

برای کنرتل جریان اطالعات

2043536فراوانی

مطلوب4/34
2/605/245/546/8درصد

رصد و ثبت متام فعالیت های کاربران 

در سامانۀ آرشیو

03113726فراوانی

مطلوب4/12
03/914/348/133/8درصد
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جدول  18
توزیع فراوانی گویه های دسرتسی

   

جدول  19

وضعیت و میانگین مؤلفۀ دسرتسی

   

جدول  20

توزیع فراوانی گویه های آرشیویست ها

گویه
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برگزاری کارگاه های آموزشی با 

موضوع آرشیو مشارکتی برای 

آرشیویست ها

0242744فراوانی
مطلوب4/41

02/65/235/157/1درصد
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باتوجه به طیف بازرگان و یافته های جدول فوق می توان ارزیابی کرد که میزان موافقت 
ارزیابی وضعیت  میانگین ۴/3636 در  با  آرشیویست ها  مؤلفۀ  آرشیویست ها در بخش 

)نامطلوب، نسبتاً مطلوب، مطلوب( در سطح مطلوب قرار دارد.

باتوجه به طیف بازرگان و یافته های جدول فوق می توان ارزیابی کرد که میزان موافقت 
آرشیویست ها با مؤلفه های الگوی ایجاد آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران در 
هشت بخش با میانگین ۴/192۴ در ارزیابی وضعیت )نامطلوب، نسبتاً مطلوب، مطلوب( 

در سطح مطلوب قرار دارد.
براساس یافته های فوق، پرسش زیر طرح و آزمون شد:
کدام اقدامات اهمیت بیشتری برای آرشیویست ها دارد؟

با استفاده از آزمون فریدمن، پرسش مطرح شده ارزیابی شد.

استفاده از نیروی متخصص 

آرشیو در مدیریت آرشیو 

مشارکتی

0122846فراوانی
مطلوب4/53

02/61/336/459/7درصد

استفاده از آرشیویست های 

آنالین در سایت برای راهنامیی 

کاربران

2373926فراوانی
مطلوب4/09

2/63/99/150/633/8درصد
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ادامۀ جدول  20
توزیع فراوانی گویه های آرشیویست ها

   

جدول  21
وضعیت و میانگین مؤلفۀ 
آرشیویست ها

   

جدول  22
وضعیت و میانگین مؤلفه های الگوی 
ایجاد آرشیو مشارکتی

مؤلفۀ آرشیویست ها
وضعیتانحراف استانداردمیانگین

مطلوب4/36360/59280

مؤلفه های الگوی ایجاد 

آرشیو مشارکتی

وضعیتانحراف استانداردمیانگین

مطلوب4/19240/67304
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در جدول فوق بعد میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه ها آمده است. دامنۀ میانگین از 
صفر الی پنج است. مقایسۀ میانگین نشان می دهد که باالترین میانگین ۴/3896 متعلق به 

حفاظت و نگهداری و پایین ترین میانگین ۴/0108 متعلق به فناوری است.

همان گونه که در جدول 2۴ مالحظه می شود، سطح معنی داری در آزمون فریدمن 
معادل صفر است و این مقدار از 0/001 کمتر است؛ به همین دلیل آزمون فریدمن نشان داد 
که اهمیت و رتبۀ ویژگی های مطرح شده دربارۀ ایجاد آرشیو مشارکتی با یکدیگر متفاوت 

است  مجذور خی دو( )کریمی، 139۴(.

آمار توصیفی

حداکرثحداقلانحراف معیارمیانگینفراوانیمؤلفه

مدیریت آرشیوهای 

مشارکتی
774/35060/514272/895/000

774/38960/813631/005/000حفاظت و نگهداری

774/05190/780451/005/000مسائل حقوقی

774/01600/498732/625/000مشارکت کاربران

774/12990/800501/005/000فرهنگ آرشیوی

774/01080/712431/835/000فناوری

774/22730/671532/005/000دسرتسی

774/36360/592801/675/000آرشیویست ها

   

جدول  24

نتایج آزمون فریدمن برای هشت مؤلفه

   

جدول  23

ُبعد میانگین و انحراف استاندارد متغیرها

آزمون فریدمن

77منونۀ آماری

Chi-Square(371/75( خی-دو مجذور

df(7( درجۀ آزادی

Sig(0/000( سطح معنی داری
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بحث و نتیجه گیری
یافته ها نشان داد که آرشیو مشارکتی پدیده ای جدید و نسل بعدی روش های آرشیو است 
که در آن فعالیت هایی برای اشتراک دانش و همکاری و تعامل با آرشیوها شکل می گیرد و 
باعث غنی سازی و توسعۀ آرشیوها می شود. یکی از نقاط قوت آرشیوهای مشارکتی این 
است که تجارب گوناگون و اسناد تاریخی از جنبه های مختلف به اشتراک گذاشته و نشان 
داده می شود. طبق یافته های مصاحبه، در دنیای امروز برای دسترسی به اطالعات، درحال 
انتقال به سمت دیجیتالی شدن و مشارکت در همۀ امور هستیم و متخصصان و استادان حوزۀ 
آرشیو در درجۀ اول، دسترسی آزاد و آنالیِن عموم مردم به آرشیو و ترویج فرهنگ آرشیوی 
و افزایش سطح آگاهی مردم از آرشیو را برای این کار الزم و ضروری می دانند. استفاده 
از فناوری های وب 2 به ویژه شبکه ها و رسانه های اجتماعی در انواع مشارکت کاربران 
و فعالیت هایی مانند شناسایی اسناد، برچسب زدن، اصالح و رونویسی، زمینه سازی، و 
تکمیل مجموعه مفید است. باتوجه به اشارۀ برخی از استادان و صاحب نظران در مصاحبه ها 
استفاده از فناوری های جدید مانند اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی و نرم افزارهای جدید 
و کاربرپسند در آرشیو تأثیرگذار و سودبخش است. هم چنین بهره گیری از فناوری های 
وب 2 برای 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 شده است. 
در بحث مدیریت هم شفافیت در انجام امور برای اعتمادسازی و تعیین دقیق مسائل 
حقوقی و آموزش آرشیویست ها و آموزش کاربران برای مشارکت در آرشیو ازجمله موارد 

مهم برای ایجاد آرشیو مشارکتی و موردتوجه متخصصان است.
در بخش دوم پس از تأیید داده های طراحی الگو برای ایجاد آرشیو مشارکتی در مراکز 
آرشیوی شهر تهران با آزمون کرویِت بارتلت سطِح آْن معنی دار نشان داده شد. به این ترتیب، 
می توان نتیجه گرفت که میزان موافقت آرشیویست ها با طراحی الگو برای ایجاد آرشیو 
مشارکتی در هشت بخش با میانگین ۴/192۴ در سطح مطلوب قرار دارد و نشان دهندۀ 
این است که سطح رضایت آرشیویست ها از پیشنهاد الگویی برای ایجاد آرشیو مشارکتی 

مطلوب است.
درپایاْن وضعیت رتبه بندی متغیرهای آرشیو مشارکتی با استفاده از آزمون فریدمن نشان 
داد که باالترین میانگین 5/65 به حفاظت و نگهداری اختصاص دارد و این بدین معناست 
که مهم ترین مؤلفه ازنظر آرشیویست ها مؤلفۀ حفاظت و نگهداری است. بعداز مؤلفۀ فوق، 
مهم ترین مؤلفه های آرشیو مشارکتی به ترتیب عبارت اند از: آرشیویست ها؛ مدیریت آرشیو 

مشارکتی؛ دسترسی؛ فرهنگ آرشیوی؛ مسائل حقوقی؛ فناوری؛ مشارکت کاربران.
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در ادامه الگوی زیر برای ایجاد آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران پیشنهاد 
می شود:

اقدامات الزممؤلفه های اصلی

مدیریت آرشیوهای 
مشارکتی

تأمین زیرساخت های فنی و تجهیزات موردنیاز برای شکل گیری آرشیو مشارکتی؛
جذب پشتیبان و حامیت مادی افراد خیّر برای پیشرد مقاصد آرشیو مشارکتی؛

ایجاد ساختار طبقه بندی محتوای اسناد الکرتونیکی؛
تعیین قوانین نگهداری و تعیین تکلیف اسناد؛

تدوین خط مشی و تعیین هدف و دامنۀ فعالیت های آرشیو مشارکتی و داشنت چشم انداز 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت؛

مدیریت مشارکتی ازطریق داشنت مناینده ازسوی آرشیوهای مشارکت کننده در گروه مدیریتی؛
ایجاد سامانۀ مشرتک بین مراکز آرشیوی ازطریق شبکه برای تعامل و تبادل اطالعات؛

استانداردسازی فعالیت ها و خدمات آرشیو مشارکتی و تعیین چهارچوب و قواعد حاکم در این 
زمینه؛

استفاده از تجربۀ سازمان های پیرشِو دیگر کشورها درزمینۀ آرشیو مشارکتی.

حفاظت و نگهداری
ایجاد مخزن دیجیتال و تدوین استانداردهای حفاظت و نگهداری برای نگهداری از اسناد 

بارگذاری شدۀ کاربران.

مسائل حقوقی
تعیین سیاست های 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؛

مشارکت کاربران

ایجاد انجمن آرشیو مشارکتی برای جلب حامیت حامیان آرشیو؛
تبلیغات و اطالع رسانی ازطریق رسانه های گروهی، سایت ها و شبکه های اجتامعی؛

برجسته سازی رویدادها و تحت وب قراردادن اسناد و فراخوان برای مشارکت کاربران؛
فراهم آوردن امکان اصالح و رونویسی اسناد در سایت توسط کاربران؛
فراهم آوردن امکان تنظیم و توصیف اسناد در سایت توسط کاربران؛

فراهــم آوردن امــکان شناســایی منابــع آرشــیوی ازقبیل اســناد، اشــخاص، عکس هــا، اماکــن تاریخی، 
مناطــق جغرافیایی توســط کاربران؛

غنی ســازی محتــوای آرشــیو مشــارکتی ازطریــق بیــان خاطــرات و داســتان ها و تاریــخ شــفاهی 
توســط کاربــران؛

ــیوهای  ــارکت آرش ــب مش ــپاری و جل ــق جمع س ــارکتی ازطری ــیو مش ــوای آرش ــازی محت غنی س
ــی؛ خصوص

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 شفاف سازی و برطرف کردن ابهامات کاربران دربارۀ آرشیو مشارکتی؛
به رسمیت شناخنت و اطمینان دادن به کاربران دربارۀ ارزشمندی مشارکت آن ها در آرشیو؛

آموزش ورود اطالعات اسناد در سایت برای مشارکت کاربران؛

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

جدول  25
الگوی پیشنهادی برای ایجاد آرشیو 

مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران

پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو 
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برای درک بهتر الگوی پیشنهادی ای که در باال شرح داده شد، مدل مفهومی الگوی 
ایجاد آرشیو مشارکتی و ارتباط بین مؤلفه های آن در شکل 1 نشان داده شده است. بین سه 
ضلع اصلی یعنی مدیریت، مشارکت کاربران و فناوری و پنج مؤلفۀ حفاظت و نگهداری، 
مسائل حقوقی، دسترسی، فرهنگ آرشیوی و آرشیویست ها که در بین آن ها وجود دارد 

ارتباط متقابل و دوطرفه وجود دارد که به شرح زیر است:
مدیریت و مشارکت کاربران: مدیریت برای مشارکت کاربران باید دسترسی آن ها را 
به آرشیو فراهم کند و تمامی مسائل حقوقی و سیاست های الزم را برای مشارکت کنندگان 

تعین کند و مدنظر قرار دهد.
مدیریت و فناوری: مدیریت برای حفاظت و نگهداری طوالنی مدت اسناد ملزم به 

استفاده از فناوری های جدید است.
مشارکت کاربران و فناوری: کاربران با استفاده از فناوری های وب 2 و شبکه های 
اجتماعی و با کمک آرشیویست های برخط می توانند با آرشیوها تعامل داشته باشند و اسناد 
خود را بارگذاری کنند. آرشیوهای مشارکتی هم چنین برای ترویج فرهنگ آرشیوی به 

فناوری ها و رسانه های جدید نیاز دارند.

 مکانیسم های الزم برای تشکیل آرشیو مشارکتی	

 مسائل مالی و بودجه	

 مدیریت اسناد الکترونیکی	

 سیاست و خط مشی	

 مدیریت مشارکتی و تعاملی	

 پلتفرم مشترک بین مراکز آرشیوی	

 استانداردسازی فعالیت های آرشیو مشارکتی	

فناوری

استفاده از فناوری های جدید ازقبیل هوش مصنوعی و اینرتنت اشیاء در آرشیوهای مشارکتی؛
اســتفاده از نرم افزارهــای کاربرپســند بــا قابلیــت نصــب بــر روی متــام سیســتم عامل ها بــدون نیــاز 

بــه نصــب نرم افــزار اضافــی؛
اســتفاده از فناوری هــای رســانه های اجتامعــی و خدمــات شــبکه های اجتامعــی مبتنی بــر وب 2 

)فیس بــوک، توییــرت، یوتیــوب، لینکدین، تلگــرام، واتــس اپ و...( در آرشــیو مشــارکتی؛
ــن  ــران و هم چنی ــرای جمــع آوری و ســازمان دهی اطالعــات توســط کارب اســتفاده از ویکی هــا ب

ــداف تبلیغاتی؛ اه
اســتفاده از فوکســونومی )طبقه بنــدی مردمــی یــا عــام( بــرای کشــف محتــوا در مجموعه هــای 

آرشــیو؛
اســتفاده از فناوری هــای تلفــن همــراه و نرم افزارهــای آرشــیوی قابل نصــب بــر روی گوشــی های 

تلفن همــراه.

دسرتسی
تعیین سطوح دسرتس پذیری و امنیتی برای کنرتل جریان اطالعات؛

رصد و ثبت متام فعالیت های کاربران در سامانۀ آرشیو؛

آرشیویست ها
برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع آرشیو مشارکتی برای آرشیویست ها؛

استفاده از نیروی متخصص آرشیو در مدیریت آرشیو مشارکتی؛
استفاده از آرشیویست های آنالین در سایت برای راهنامیی کاربران.

اقدامات الزممؤلفه های اصلی

   

ادامۀ جدول  25
الگوی پیشنهادی برای ایجاد آرشیو 
مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران
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 مکانیسم های الزم برای تشکیل آرشیو مشارکتی	

 مسائل مالی و بودجه	

 مدیریت اسناد الکترونیکی	

 سیاست و خط مشی	

 مدیریت مشارکتی و تعاملی	

 پلتفرم مشترک بین مراکز آرشیوی	

 استانداردسازی فعالیت های آرشیو مشارکتی	

   

شکل  1
الگوی مفهومِی پیشنهادی برای ایجاد 

آرشیو مشارکتی

پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو 
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پیشنهادها
در راستای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش و عرضۀ نتایج حاصل از آن در این فصل، آرشیو 
ملی ایران به عنوان یک سازمان آرشیوی مادر در کشور به دلیل امکانات و زیرساخت های 
فنی مناسب تر از سایر مراکز آرشیوی می تواند در اجرای این طرح بهترین عملکرد را داشته 

باشد.
1.  پیشنهادهای کاربردی زیر، باتوجه به اینکه از بطن تجزیه وتحلیل یافته ها درآمده است، 

در این راستا مفید خواهد بود:
2. آرشیو ملی برای ایجاد آرشیو مشارکتی پیش قدم شود و برای برنامه ریزی مکتوب و 

تهیۀ خط مشی مدون اقدام کند.
3. برای همکاری بین مراکز آرشیوی در پیشبرد اهداف آرشیو مشارکتی و ایجاد 

هم افزایی، سکوی )پلتفرم( مشترک ایجاد شود.
۴. آرشیو ملی، انجمن آرشیوهای مشارکتی را تشکیل دهد و جلسات منظم آن را 

برگزار کند و خروجی این جلسات را به صورت مکتوب و دقیق تهیه کند.
5. برای امکان سنجی ایجاد آرشیو مشارکتی در آرشیو ملی حتماً اقدامات جدی انجام 

شود.
6. باتوجه  به نا آشنا بودن آرشیو مشارکتی در بین آرشیویست ها و کاربران، آرشیو ملی 

کارگاه های آموزشی و سمینارهای آموزشی در این زمینه برگزار کند.
7. مراکز آرشیوی برای بهبود وب سایت های خود برای استفاده از فناوری های مختلف 

وب 2 برای اجرای آرشیو مشارکتی اقدامات جدی انجام دهند.
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تعیین مؤلفه های مؤثر بر انتخاب تصاویر در 
آرشیوهای تصویری خرب در سازمان صداوسیامی 
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هدف: تعیین مؤلفه های مؤثر بر انتخاب و بازیابی تصاویر در شبکه های خبری به منظور بازیابی 

سریع تر و دقیق تر تصاویر در آرشیوهای تصویری خبر در سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران.

روش / رویکرد پژوهش: روش پژوهش اسنادی و کتاب خانه ای است و داده ها از منابع آرشیوی و 

کتاب خانه ای گردآوری و تحلیل شده اند.

یافته ها و نتیجه گیری: برای پیشگیری از آلودگی و از دست رفتن تصویرهای خبری، آرشیو تصویری 

حتما باید خط مشی مدون داشته باشد و کارگروه گزینش تصاویر بر اساس همین خط مشی تشکیل 

شود و بر اساس معیارهای آن عمل کند. معیارهای مهم عبارتند از نیاز کاربران، ارزش محتوا، ارزش 

برنامه سازی بنیادی، ارزش برنامه سازی 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.

ڪلیدواژه ها: 

مجموعه سازی؛ انتخاب تصاویر؛ شبکه های خری؛ آرشیوهای تصویری خر؛ بازیابی بهینۀ اطالعات؛ 

سازمان صداوسیامی جمهوری اسالمی ایران.
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مقدمه و بیان موضوع
امروزه پیشرفت سریع فناوری های ارتباطی و اطالعاتی سبب استفادۀ روزافزون از منابع 
دیداری شده است و زندگی در عصر فرادیداری سبب شده است تا ابزارها و تجهیزات 
جدید حجم زیادی از اطالعات و تصاویر را منتقل کنند )میلز1، 2011(. به همین علت 
آرشیوهای تصویری2 خبر اهمیت بیشتری می یابند؛ بنابراین شیوه ها و فنونی مناسب نیاز 

است تا تصاویر ذخیره شده در آرشیوها در کمترین زمان ممکن بازیابی شوند.
انواعی متنوع از تصاویر در شبکه های خبری تولید و ذخیره می شود و همواره این 
سؤال را به ذهن متبادر می کند که چگونه می توان تصاویر موردنیاز را دراسرع وقت به صورت 
مطلوب بازیابی کرد. گسترش حجم تصاویر، نیاز به راه های دستیابی مطلوب تر و کارآمدتر 

به آن ها را نیز افزایش داده است )کوالسکی و میبوری3، 2002(.
باتوجه به پیشرفت دانش بشری و به وجودآمدن نسل جدیدی از رسانه ها، رقابت 
بین شبکه ها و اهمیت سرعت، دقت و صحت به عنوان شعار اصلی شبکه های خبری، 
و ضرورت اقناع مخاطب، بازنگری روش های مدیریت منابع اطالعاتی و آرشیوی در 

شبکه های خبری ضرورتی انکارناپذیر است.
در جهان امروز اهمیت و جایگاه رسانه ها، به ویژه شبکه های خبری، بر هیچ کس 
پوشیده نیست. رسانه ها چنان در تاروپود زندگی افراد رخنه کرده اند که زندگی بشر امروزی 
کاماًل به آن ها وابسته است. بسیاری از مردم با استفاده از رسانه ها با دنیای پیرامون خود 

ارتباط برقرار می کنند و به زندگی خود معنا می دهند.
در سال های اخیر به علت توسعۀ شبکه های خبری گوناگون و رقابت بین آن ها و 
توسعۀ فناوری های دیجیتال، انتشار تصاویر خبری رشدی بی سابقه یافته است. وایلم فلوسر۴ 
)2000( این ایده را مطرح کرده است که رسانه های نوین سبب انقالب تصویری شده اند 
و روند فزایندۀ تصاویر دیجیتال به تغییر رویکردهای رسانه ای تبدیل شده است. باتوجه به 
گوناگونی روزآمد تصاویر دریافتی از شبکه های مختلف خبری، انتخاب و ذخیرۀ مطلوب 
تصاویر ضروری است تا بتوان در کمترین زمان ممکن تصاویر ذخیره شده را برای بازتولید 

دیگر برنامه ها و پوشش خبری بازیابی کرد.
وسایل  به  نامحدود  دسترسی  و  رایانه ها  پردازش  قدرت  افزایش  به علت  امروزه 
ذخیره سازی این امکان فراهم شده است که حجم زیادی از تصاویر براساس مفاهیم و 
واژگان نمایه سازی در پایگاه های اطالعاتی ذخیره شوند و چون کاربران برای جست وجوی 
مفاهیم از واژگان خود استفاده می کنند، افراد متصدی ذخیرۀ تصاویر خبری نیز بهتر است تا 

برای بازیابی بهتر این تصاویر، زبانی مشترک با کاربران داشته باشند.

1. Mills

2.  در متامی منابع آموزشی مرکز آموزش 

خربی  مشاغل  برای  صداوسیام  سازمان 

استفاده  تصویر  اصطالح  از  تلویزیونی  و 

شده است؛ به همین علت در این پژوهش 

از اصطالحات دیگر ازجمله ویدئو و فیلم 

رصف نظر می شود. برخی از مهم ترین این 

برای  روزنامه نگاری  از:  عبارت اند  منابع 

گزارش  یک  تولید  برای  گام  ده  تصویر، 

خربی، تصویر در خرب، خالقیت در تولید خرب 

تلویزیونی و دیگر منابع آموزشی که در پیوند 

زیر در دسرتس است: 

http://iriboffice.ir/tc/MO_GAL/f120

3. Kowalsky & Maybury

4. Vilém flusser

قنبر احمدی 
فریده عصاره 
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بازیابی تعداد زیادی تصویر از آرشیوهای تصویرِی خبر موضوعی چالش برانگیز 
است. اگر کاربر بداند که درپی چه نوعی از اطالعات تصویری است -مثاًل 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 رسانه هایی که برای مدخل های تصویری شناسنامه تهیه شده است )همانند شکل 
1(، بازیابی اطالعات خبری سریع تر و دقیق تر انجام می شود. همان طورکه مشاهده می شود 

برای دسترسی آسان تر به تصویر مدخل شکل 1 دست کم 8 نمایه تعریف شده است.

نداشتن عنوان یا شناسنامۀ مشخص، انتخاب، نمایه سازی و درپی آن ذخیره و بازیابی 
تصاویر را در آرشیوهای تصویری خبر مشکل کرده است. کاربر ممکن است درپی تصاویر 
مربوط به موضوع، دورۀ زمانی، سبک یا مفهومی خاصی باشد ولی نتواند تصاویر مدنظر خود 
را با این ویژگی ها بیابد؛ چون پیوندی مناسبی بین تصاویر ذخیره شده و متون پشتیبانی کنندۀ 

شناسایی تصویر برقرار نشده است )رابرتس1، 2001(.
این پژوهش شناسایی و تحلیل  باتوجه به چالش های ذکرشده، مهم ترین موضوع 
مؤلفه هایی است که بر انتخاب و درپی آن بازیابی تصاویر در شبکه های خبری نقشی 
مهم دارند. به نظر می رسد که با شناسایی این مؤلفه ها و انتخاب درست تصاویر در مرحلۀ 
ذخیره سازی می توان برنامه ریزی مناسبی برای بهینه سازی نظام های بازیابی تصاویر در 

Roberts .1شبکه های خبری -که عامل سرعت در آن ها خیلی مهم است- به وجود آورد.

تعیین مؤلفه های مؤثر بر
 انتخاب تصاویر در ...

   

شکل  1
شناسنامۀ مدخلی تصویری از خربگزاری 

آسوشیتدپرس
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پیشینۀ پژوهش
باوجود اهمیت انتخاب تصاویر در شبکه های خبری، تحقیقات محدودی دراین باره انجام 
شده است. پژوهش اصنافی )1390( با عنوان »بررسی قابلیت های یونی مارک و مارک ایران 
برای مدیریت منابع آرشیوی به منظور ارائۀ الگویی برای یک نرم افزار آرشیوی بهینه...« نشان 
داد که یونی مارک و مارک ایران پشتیبانی از مواد آرشیوی و پیروی از قوانین سلسله مراتبی 
حوزۀ آرشیو را در دستور کار خود قرار نداده اند و بیشتر توجه خود را به مواد کتاب خانه ای 
معطوف داشته اند. قدیمی )1390( با »بررسی وضعیت نمایه سازی و چکیده نویسی منابع 
دیداری-شنیداری و کارایی آن از دیدگاه کاربران« به این نتیجه رسید که آشنایی بیش از 
نیمی از نمایه سازان و چکیده نویسان با اصول نمایه سازی در حد مطلوب و بیشتر از اصول 
چکیده نویسی است. پژوهش احمدی زاویه، رضایی شریف آبادی و زارعی )1392( نشان 
داد که از دید کاربران میزان کارایی فیلدهای موضوعی در حد متوسط است و تالش هایی 
باید در این زمینه انجام شود تا این فیلدها یکپارچه و روزآمد شوند و ارتقا یابند. پژوهش 
زارعی و خداداد شهری )1393( نشان داد که عواملی مثل کمبود اعتبارات مالی و نیروی 
انسانی متخصص و کارآمد، تدوین نشدن راهبردهای مشخص، حجم بسیار زیاد منابع، و 
نبود زیرساخت های تجهیزاتی و فناورانه سبب شده است تا موانعی در مسیر رقمی سازی 
آرشیوها ایجاد شود. وفایی )1393( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که میزان آشنایی 
آرشیویست ها با قواعد توصیف و دسترسی به منبع )آر.دی.ای.( پایین تر از حد متوسط است. 
پژوهش بهارلو )1395( بهره گیری از استانداردهای نوین را گامی مهم برای ایجاد دسترسی 
جهانی به آرشیو دانست. پژوهش عصاره، توکلی زاده، بیگدلی و قضاوی )1397( نشان داد که 
بین فیلدهای کلیدواژۀ عنوان و کلیدواژۀ نویسندگان شباهت زیادی وجود دارد. کیم و جین1 
)200۴( در پژوهشی با »بررسی استخراج اطالعات متنی از تصاویر« به این نتیجه رسیده اند 
که تغییرات متن به دلیل تفاوت در اندازه، سبک، جهت گیری و تراز، و هم چنین وضوح 
رنگ ها و تضاد درون تصویر و پس زمینه های پیچیده، مشکل بسیار زیادی را برای انتخاب 
و استخراج خودکار متن ایجاد می کند. وادیول، سورال و ماجومدر2 )2009( در پژوهشی با 
عنوان »بازیابی تصویر از وب با استفاده از ویژگی ها« به این نتیجه رسیده اند که نتایج بازیابی 
تصاویر با استفاده از پیشنهاد نویسندگان دقت بیشتری دارد و روش الحاقی پیشنهادی آن ها 
در مقایسه با فنون بازیابی مفهوم محور و محتوامحور نتایج بهتری دارد. دنگ3 و دیگران 
)2011( در پژوهشی با عنوان »نمایه سازی معنایی سلسله مراتبی برای بازیابی تصاویر در 
مجموعه های بزرگ« به این نتیجه رسیده اند که استفاده از روابط سلسله مراتبی دقت بازیابی 
تصاویر را به صورت چشمگیری افزایش می دهد. پژوهش بوت و مشرام۴ )201۴( با عنوان 

1.  kim & Jain.

2. Vadivel, Sural & Majumdar

3. Deng

4. Bhute & Meshram

قنبر احمدی 
فریده عصاره 
محسن حاجی زین العابدینی
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بررسی اجمالی روش های مبتنی بر متن برای انتخاب، نمایه سازی و بازیابی تصاویر نشان 
داد که طراحی یک نظام استخراج متن هنوز با مشکالتی روبه روست و استخراج متن از 
تصاویر پیچیده است. پژوهش پنگ، جو، وانگ، فنگ1 )2016( نشان داد که برای افزایش 
کیفیت بازیابی تصاویر، الگویی ترکیبی برای استفاده از داده های متنی و تصویری الزم است 
و تجربیات نشان داده است که الگوی ترکیبی، کیفیت بازیابی تصاویر را به طور چشمگیری 
افزایش می دهد. فرانگانیلو2 )2018( در پژوهشی تصاویر خبری را دارای ارزش پایدار دانسته 
و بر حفظ آن ها تأکید کرده است. نتایج این پژوهش نشان داده که حدود 70 درصد از تصاویر 
ذخیره شدۀ راکد هرگز دوباره دیده نشده اند؛ بنابراین انتخاب درست تصاویر می تواند در 
استفادۀ مجدد از آن ها تأثیرگذار باشد. پژوهش رینگل و وودال3 )2019( نیز نشان داد که 
بیشتر رسانه های خبری هیچ استراتژی ای برای انتخاب، حفظ و اشاعۀ تصاویر ندارند و هیچ 
آرشیوی به درستی نتوانسته است رکوردی جامع ازآنچه را که تولید می کند، ذخیره کند. نتایج 
پژوهش ادواردز۴ )2019( نشان داد که برای شناسایی و اولویت بندی انتخاب و ذخیرۀ تصاویر 

در آرشیوها ایجاد استراتژی ضروری است.
گزینش تصاویر و شیوۀ دستیابی به آن ها بخشی مهم از استراتژی و برنامۀ گردش کار 
آرشیوها در شبکه های 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 می شوند که تکراری اند؛ بنابراین آرشیوها باید سازوکاری در 
اختیار داشته باشند تا بتوانند به صورت خودکار تصاویر تکراری را حذف کنند. بخش های 
دریافت، ادغام و ذخیره، فرایندهای جزئیات مربوط به مکان و ذخیرۀ داده های آرشیوشده را 
نشان می دهند و میزان دستیابی و سطح خدمات را برای تصاویر مشخص می کنند تا اطمینان 
حاصل شود که درصورت نیاز به تصاویر در زمان بندی مشخص می توان به آن ها دست 
یافت. مدیریت داده ها نیز به فرایند انتخاب، دسترسی به منابع آرشیوی و مراحل ذخیره سازی 

تصاویر و سازوکارهای امنیتی برای اطمینان از حفاظت از منابع آرشیوی اختصاص دارد.

روش پژوهش
روش پژوهش اسنادی و کتاب خانه ای است و داده ها از منابع آرشیوی و کتاب خانه ای 

گردآوری و تحلیل شده اند.

انتخاب تصاویر نخستین گام در آرشیوهای تصویری خرب
ساالنه میلیون ها تصاویر دیجیتال ثبت و نشر می شود؛ این حجم از تصاویر سرسام آور 

1.  Peng, Zhou, Wang & Fang

2. Franganillo

3. Ringel & Woodall

4. Edwards

تعیین مؤلفه های مؤثر بر
 انتخاب تصاویر در ...
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دنیای  در  اصلی  تصاویر، موضوع  ارزان قیمت ذخیرۀ  فناوری  به دلیل  بااین حال،  است. 
دیجیتال امروز، ذخیرۀ تصاویر نیست؛ بلکه مدیریت، انتخاب درست، بازیابی و دسترسی 
به این اطالعات است. بنابراین باتوجه به هزینۀ زیاد دریافت و گردآوری تصاویر خبری، 
انتخاب نامناسب آن ها موجب به هدررفتن سرمایه های مادی و انسانی می شود؛ بدین منظور 
نظام مندکردن این روند برای اشاعۀ سریع، دقیق و جامع امری ضروری است تا بتوان ازنظر 
زمانی، نیروی انسانی، هزینه و... صرفه جویی کرد و خروجی مناسبی را برای مخاطب 
تصویری خبر محسوب  آرشیوهای  وظایف  مهم ترین  از  تصویر  انتخاب  کرد.  عرضه 
می شود. درواقع کیفیت بسیاری از خدمات آرشیوهای تصویری خبر به انتخاب درست 
و صحیح تصاویر بستگی دارد. از عمده ترین دالیل حساسیت و اهمیت موضوع انتخاب 

تصاویر در فرایند مجموعه سازی آرشیوها به موارد زیر می توان اشاره کرد:
1. با انتخاب درست تصاویر، عرضۀ خدمات مناسب به استفاده کنندگان تضمین 

می شود.
2. در زمینه های گوناگون، تصاویر گوناگونی دریافت می شود که امکان ذخیرۀ همۀ 

آن ها در آرشیوها وجود ندارد.
3. بودجۀ آرشیوها به قدری محدود است که نه تنها توان آرشیوکردن تمامی تصاویر 
دریافتی وجود ندارد، بلکه سازمان دهی و حفاظت و نگهداری از تصاویر نیز مشکل آفرین 

است.
۴. برای انتخاب و تدوین تصاویر در آرشیو شبکه های خبری به تجهیزاتی ازجمله 

دستگاه کامل تدوین و مونتاژ تصاویر نیاز است که هزینه بر است.
باتوجه به دالیل ذکرشده، آرشیوهای تصویری خبر ناچارند تا ازمیان انبوه تصاویر 
دریافت شده، مناسب ترین آن ها را مطابق با معیارهای مدنظر ازجمله نیاز کاربران، ارزش 
برنامه سازی مجدد یا ارزش تاریخی تصاویر انتخاب کنند تا بتوانند از امکانات محدود 
به بهترین نحو ممکن استفاده کنند. از یک سو آرشیویست ها به دنبال آن اند تا دریابند که 
چگونه با انتخاب بهترین قسمت تصاویر می توانند گام های مثبتی را در این زمینه بردارند و 
ازسوی دیگر، شبکه های خبری با داشتن کاربران و مخاطبان خاص خود برآن اند تا دریابند 
که چگونه می توانند با انتخاب و استفاده از بهترین تصاویر، به بیشترین کارایی در سازمان 
دست یابند؛ نکته ای که در علم اقتصاد از آن به عنوان »هزینه-کارایی« یاد می شود )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 عمده ترین 

روش های چاره اندیشی برای دسترسی به اهداف سازمانی است.

قنبر احمدی 
فریده عصاره 
محسن حاجی زین العابدینی
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در هر نظام بازیابی اطالعاْت گزینش موادی که باید ذخیره شوند مهم ترین کارکرد 
آن نظام است. هدف نظام هرچه که باشد، اگر محتوای موضوعی الزم را برای برآوردن 
نیازهای مراجعان مدنظر نداشته باشد، به حداکثررساندن عملیات دیگر کارکردها، به هیچ وجه 

نمی تواند عملکرد نظام را بهبود بخشد.
بنابراین اهمیت انتخاب درست تصاویر در شبکه های خبری را به سختی می توان نادیده 
گرفت. با مشخص شدن اهمیت روزافزون ماهیت تصاویر، توجه به خط مشی انتخاب تصاویر 
نیز به همین میزان اهمیت دارد. خط مشی انتخاب تصاویر عبارت است از هر قانون، قاعده، 
مقررات یا عملیاتی )مکتوب یا غیرمکتوب( که خلق، فراهم آوری، سازمان دهی، اشاعه یا 
ارزیابی تصاویر را تحت تأثیر قرار دهد )برگر1، 1993(. شکل 2 تصاویر یک صفحه از ۴ 
صفحه تصاویر دریافتی دربارۀ نفت کش توقیف شدۀ انگلیسی در تنگۀ هرمز در یک روز 
است. از این دست کم هشتاد تصویر دریافتی، مهم ترین آن ها باید انتخاب و ذخیره سازی شود.

1. Burger

   

شکل  2
 یک صفحه از 4 صفحه تصویر دریافتی 

دربارۀ نفت کش توقیف شدۀ انگلیسی 
در تنگۀ هرمز )29/ 04/ 1398(
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چارچوب علمی گزینش تصاویر
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 حرفه ای انجام می دهند. 

اجزاء تشکیل دهندۀ گزینش تصاویر به طور کلی عبارت اند از:
الف. »خط مشی1  گزینش و انتخاب تصاویر«: خط مشی سندی رسمی است و شامل 

مبانی فکری مستدل گزینش است. در خط مشی انواع مواد و پیشینه هایی که باید و نباید 
انتخاب شوند، همراه با دالیل چنین تصمیم هایی می آیند.

ب. »فرایند گزینش و انتخاب تصاویر«: شامل پیاده سازی 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 بهینه سازی کارایی فرایند انتخاب 

تصاویر است. هدف از آن به طور مستمر نظارت و باالبردن سطح مجموعه است تا انتظارات 
کاربران برآورده شود و نیازهای آن ها پاسخ داده شود. استفاده از نظرات دیگران بر مبنایی 
یکدست و مستمر می تواند سازوکاری مؤثر باشد و سودمندی و ربط تصاویر را به حداکثر 
برساند. پژوهش پیمایشی دربارۀ کاربران و بررسی های کاربری روش هایی است که به کمک 
آن می توان اطالعات بازخوردی ارزشمندی را برای انتخاب تصاویر مناسب به دست آورد 

)پائو، 1379(.
د. »بازمنون اطالعات در آرشیوهای تصویری خرب«: فرایند دومرحله ای تحلیِل محتوا و 

گزینِش اصطالح به بازنمون اطالعات مشهور است؛ به عبارت دیگر به جنبه هایی از بازیابی 
اطالعات، بازنمون اطالعات می گویند که در آن تصاویر انتخاب شده با مجموعه ای از 
برچسب ها یا جایگزین هایی نظیر فهرست برداشت ها2، چکیده ها یا اصطالح های نمایه ای 

بازنموده می شود.
فهرست برداشت های )شات لیست های( تصاویر، بازنمون کوتاه و دقیق محتوای تصاویر 
است که ترجیحاً برمبنای برداشت کلی، تجربۀ ذهنی، و دانش بازبین کننده استخراج می شود. 
هدف اصلی فهرست برداشت ها یافتن عنوان یا موضوع اصلی تصویر برای شناسایی و 
ذخیرۀ آن است. فشردگی و گویایی، دو مفهوم کلیدی در شات لیست کردن تصاویر است 
که بازبین کنندۀ تصویر به شیوه ای روشن، موجز، و دقیق آن ها را استخراج و ثبت می کند. 
شات لیست ها عالوه بر آگاهی رسانی جاری و پرهیز از تالش مکرر، از موازی کاری نیز 
جلوگیری می کنند. هدف های نظام گزینش و انتخاب تصاویر باید راهنمای فرایند شناسایی 

و تهیۀ بهترین و مناسب ترین تصاویر در دسترس باشد.
بنابراین سیاست انتخاب و گزینش تصاویر شرحی ابتکاری و تالشی هدفدار است؛ 

1. Policy Statement

2.  Shot List
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یعنی بیان اصولی است که تصمیم های مربوط به انتخاب تصاویر باید براساس آن گرفته 
شود. ازسوی دیگر، این سیاست درعمل درمعرض تغییر و تفسیر افراد قرار دارد؛ بنابراین 
فرایند گزینش و انتخاب تصاویر روندی مبهم است. کیفیت و ارزْش عواملی است که 
به شکلی ذهنی و انتزاعی معین می شود. حتی دو نفر با درجۀ دقت مشابه در کار داوری، 
نمی توانند انتخاب تصاویر را به طور یکدست انجام دهند؛ پس خبرگِی موضوعی عامل 
کمک کنندۀ مفیدی در انتخاب تصاویر است. آشنایی با اصطالحات خاص یک زمینه نیز 
می تواند مفید واقع شود و افرادی که دارای اطالعات موضوعی اند، در شناسایی تصاویر 

مناسب ثابت قدم ترند.

سیاست های انتخاب تصاویر در آرشیوهای تصویری خرب
انتخاب تصاویر عبارت است از فرایندها و مسئولیت هایی که طی آن مجموعۀ آرشیو 
این  فرایندها  و  انجام دادن روندها  با  و  تهیه می شود  معین  براساس طرح و خط مشی 
مجموعه به صورتی پویا، کارآمد و روزآمد حفظ و نگهداری می شود تا امکان دستیابی 
کاربران به آن فراهم شود. هرچند در ابتدا ممکن است این فرایند به صورتی ساده تعبیر 
شود، ولی با تغییروتحوالت جدید چه از نظر توسعۀ فناوری، و چه ازنظر جامعه شناسی و 
مشکالت اقتصادی، مجموعه سازی فرایندی پیچیده و چندبعدی شده است که به شناخت 

چندجانبه نیاز دارد )علومی، 1376(.
برای انتخاب تصاویر، هر آرشیوی باید دارای هدفی ازپیش تعیین شده باشد. باتوجه به 
محدودیت های شدید مالی که امروزه گریبان گیر همۀ آرشیوهاست و نیز حجم زیاد تصاویر 
دریافتی که آرشیوکردن تمامی آن ها امکان پذیر نیست، الزم است تا آرشیوها براساس 
اولویت بندی ها و خط مشی ها و روش های ازپیش تعیین شده درصدد انتخاب تصاویر باشند. 
درواقع سیاست گذاری انتخاب تصاویر متضمن حداکثر استفاده از تصاویر انتخاب شده و 
محدود موجود و حداکثر منافع ممکن است. درحال حاضر معموالً در آرشیوهای تصویری 

خبر، تصاویری که دارای دستِ کم یکی از ارزش های زیر باشند، آرشیو می شوند:
1. تصاویری که ارزش برنامه سازی مجدد را داشته باشند؛ یعنی تصاویری باشند که در 

هر زمان بتوان روی آن ها نقد و بررسی انجام داد و برنامه ای جدید ساخت.
2. تصاویری که ارزش تاریخی دارند. برای نمونه تمامی بیانات حضرت امام خمینی 
)ره(، عالوه بر ارزش برنامه سازی مجدد و پخش مجدد، درحال حاضر نیز دارای ارزش 

تاریخی است.
3. تصاویری که ارزش پخش مجدد داشته باشند. روزانه تصاویر زیادی دریافت 
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می شوند که تصاویر خبر روزند و به اصطالح تاریخ مصرف دارند و بعداز آن تاریخ دیگر 
ارزش پخش مجدد ندارند؛ مانند گزارش های مردمی و تحلیل های روز و... )احمدی، 

.)1382
عوامل مهم در انتخاب تصاویر عبارت اند از: 1. اهمیت تصـاویر؛ 2. کیفیت تصاویر؛ 
3. شات تصاویر، مثاًل اگر تصویر مدنظر تصویر شخصیت است، تک شات )شات بسته( 

دارد یا خیر.
اگر تصاویر شخصیت های مختلف داخلی و خارجی به صورت تک شات یا شات 
بسته باشند، در بیشتر مواقع می توانند مجدداً استفاده شوند. تصویر شمارۀ 1 تک شات )شات 

بستۀ( ظریف، وزیر امور خارجه را نشان می دهد.

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

می دهد.

   

تصویر  1
تک شات )شات بستۀ( ظریف، 
وزیر امور خارجه

   

تصویر  2
دوشات وزیر امور خارجۀ کرۀ شاملی 
و رئیس جمهور 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.

کارگروه انتخاب تصاویر
کارگروه انتخاب تصاویر متشکل از افرادی است که انتخاب تصاویر را باتوجه به راهبردهای 
آرشیو و نیاز استفاده کنندگان برعهده دارند. دالیل اصلی تشکیل کارگروه انتخاب تصاویر 

عبارت اند از:
1. انتخاب تصاویر نیازمند تخصص های 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.
2. مشورت در انتخاب تصاویر همواره به بهترین انتخاب ممکن منجر می شود.

3. باتوجه به محدودیت موجود در تهیۀ تصاویر و هزینه های زیاد، نمایندگان گروه های 
ذی نفع به علت داشتن تخصص ویژه و تسلط بر تصاویر، امکانات محدود را به 

اولویت بهتری اختصاص خواهند داد.
۴. ازآنجاکه تصاویر شخصیت های مختلف داخلی و خارجی بیشترین تصاویر دریافت شده 
در شبکه های خبری را تشکیل می دهند و چون بیشتر تصاویر داخلی و برخی 
تصاویر خارجی دریافت شده بدون برچسب عنوان، موضوع و شناسنامه هستند و 
همۀ این شخصیت ها را یک فرد نمی شناسد، تهیه کنندگان خبری و تحریریۀ خبر 

نیز می توانند در شناسایی دقیق تصاویر نقشی مهم داشته باشند.

سازمان دهی تصاویر برای بازیابی
برای این که آرشیوهای تصویری خبر مفید واقع شوند، تصاویر باید باتوجه به مفاهیم و 
واژگان نمایه سازی شوند. کسانی که متصدی پایگاه های تصاویر در آرشیوها هستند و 
کاربران این پایگاه ها باید با زبانی مشترک صحبت کنند )رابرتس1، 2001(. زبان تصاویر 
به طور کامل قابل برگرداندن به واژه نیست )سونونیوس2، 199۴(. آن چه که بیان می شود 
نمی تواند گویای همان چیز باشد؛ بنابراین نمی تواند با واژگان نمایه سازی شود. این که چه 
تعداد واژه برای تشریح یک تصویر به کار رود اهمیت ندارد، چون اطالعات دیداری به طور 
کامل کسب نمی شود )کالینز3، 1998(. جاکوبز۴ نیز بر این باور است که نمایه سازی تصاویر 
شامل چیزی بیش از موضوع صرف است. او به نکاتی ازقبیل زاویۀ دوربین، زمانی از روز 
که در آن تصویر گرفته شده است، نوع فیلم، و قصد مخاطبان هم عالوه بر مکان و دیگر 

1. Roberts

2. Svenonius

3. Collins

4.  Jacobs
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اطالعاتی که به راحتی در تصویر مشخص نیستند توجه می کند )جاکوبز، 1999(.
برخی از مهم ترین چالش های بازیابی تصاویر در آرشیوهای تصویری خبر عبارت اند 
و  مغرضانه  پیوندهای  متناقض؛  اطالعات  بازیابی  به روزنشده؛  و  ناقص  نمایه سازی  از: 
اطالعات ناخواسته موتورهای جستجو؛ فقدان بهره برداری از بازخورد کاربر؛ نارسایی در 
تشخیص نیاز اطالعاتی و وجود محتویات بی کیفیت و یا رتبه بندی نامتناسب به خصوص 

برای مرتبط کردن آن با پرسش های کاربر.
از مهم ترین حوزه های نمایه سازی تصاویر که همواره با چالش هایی عمده مواجه بوده 
است، جست وجو و بازیابی تصاویر خبری است. کاربران هنگام جست وجوی تصاویر 
ازطریق متنی )کلیدواژه ای( با چالش هایی مواجه اند؛ چون اصطالحات جست وجو با زباِن 
متِن همراه تصویر مطابق نیست )منارد1، 2009(. درحال حاضر بیشتر نظام های بازیابی 
اطالعات چندرسانه ای در آرشیوهای تصویری خبر برای بازیابی اطالعات بر متن متکی اند؛ 
چون استخراج اطالعات متنی از اطالعات چندرسانه ای امکان پذیر است و نظام های موجود 
این کار را انجام می دهند؛ ولی چالش اصلی نظام های بازیابی اطالعات چندرسانه ای توسعۀ 
روش ها و فنونی برای فهم خودکار محتواست که هنوز پیشرفت چندانی نکرده است. منظور 
از فهم خودکار محتوا این است که رایانه با دریافت یک شات از تصاویر و تجزیه وتحلیل 
آن، به صورت 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 نرم افزارهای اجتماعی تحت 
وب همراه با فولکسونومی2 )رده بندی مردمی( یکی از شیوه های سازمان دهی محسوب 
می شود که طی آن کاربران فرمت های مختلف اطالعاتی اعم از متن، داده، صوت، و تصویر 
را در قالب کلیدواژه های معمولی -که در اصطالح فولکسونومی به آن ها برچسب گفته 
می شود- برچسب گذاری می کنند. در چنین سیستم هایی کاربران به سازمان دهی دانش با 
روش شخصی خود و متناسب با نیازها و واژگان مدنظر خود ترغیب می شوند )مردانی، 
1388(. همان طورکه گفته شد ازآنجاکه بیشتر تصاویر داخلی و برخی تصاویر خارجی عنوان 
و یا شناسنامۀ مشخصی ندارند، شاید فولکسونومی بتواند ابزاری بالقوه برای نمایه سازی و 

مدیریت تصاویر باشد )کوکبی و دیگران، 1392(.
ازطرف دیگر شبکه های خبری برای ماندگاری و تأثیرگذاری و شکوفاشدن، به دسترسی 
به تصاویر نیاز اساسی دارند. میزان فراهم کردن دسترسی آسان و کم هزینه به تصاویر می تواند 
تأثیری اساسی بر قابلیت های شبکه های خبری برای فعالیت مؤثر در محیط های رقابت ملی 

و بین المللی داشته باشد.
1. Menard

2. Folksonomy
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تصاویر همچون اطالعاْت ماهیتی »هرج ومرج طلب« دارد. تصاویر همچون اطالعات 
به بی نظمی گرایش دارد. چنانچه تصاویر  بلکه  نمی تواند خودش را سازمان دهی کند؛ 
به شیوه ای خاص سازمان دهی نشود، سریعاً به »هرج ومرج« گرایش پیدا خواهد کرد. بنابراین 
هدف بنیادِی آرشیوهای تصویری خبر فراهم آوری، انتخاب، نگهداری، سازمان دهی و اشاعه 
یا فراهم کردن دسترسی گسترده به تصاویر ازقبل تولیدشده است. آرشیو را می توان فی نفسه 
به عنوان نوعی نظام بازیابی اطالعات درنظر گرفت. محتوای این نظام یک پایگاه اطالعاتی 
است که به گونه ای سازمان دهی شده است تا دسترسی اثربخش به محتوای آن امکان پذیر شود.
جنبۀ مهم بازیابی اطالعات و یکی از نکات مهم »نقاط دسترسی« است. نقاط دسترسی 
را کسانی ایجاد می کنند که نظام اطالعاتی را طراحی کرده اند یا آن را دسترس پذیر می کنند. 
آرشیویست ها یا استفاده کنندگان از این نظام ها برای جایابی تصاویر یا منابع مدنظر از 
این نقاط دسترسی استفاده می کنند. هیچ سازمان دهی تصاویری نخواهد توانست به طور 
کامل و رضایت بخش نیازهای تک تک جست وجوکنندگان را برآورده کند )مان1، 1993(؛ 
باوجوداین، آرشیویست ها ازطریق ابزار فکری شان، قواعدی اثربخش را برای انبوه وسیعی 

از تصاویر فراهم می کنند.

بحث و نتیجه گیری
به علت زیادبودن اطالعات و وجود جزئیات زیاد در منابع تصویری و ضرورت سرعت و 
دقت الزم در بازیابی تصاویر موردنیاز در آرشیوهای تصویری خبر، باید روش هایی مناسب 
برای انتخاب و ذخیره سازی منابع تصویری خبر به کار گرفته شود تا بتوان تصاویر مناسب 
را در زمان مناسب به استفاده کنندۀ مناسب عرضه کرد. انتخاب تصاویر در آرشیوهای 
تصویری خبر کار آسانی نیست و باید با روش های روشن و آشکار و پیرو راهبردی 
معین انجام شود. نخستین رکن در آرشیوهای تصویری خبر، انتخاب تصاویر است؛ زیرا 
دیگر فعالیت های آرشیو به طور مستقیم یا غیرمستقیم پس از انتخاب تصاویر آغاز می شود. 
همان طورکه در ایجاد هر مجموعه ای مرحلۀ انتخاب و مجموعه سازی اصلی ترین مرحله 
است، در آرشیوهای تصویری خبر نیز این مرحله اهمیتی بسیار دارد. ازاین رو تصمیم گیری 
انتخاب، واضح و روشن است. این  درست برای مجموعه سازی و به کارگیری فراینِد 
موضوع که چه منابعی باید در اولویت قرار گیرند و تعیین معیارهایی به عنوان ضابطۀ 
نگهداری هر گروه از منابع و بسیاری نکات دیگر در تصمیم گیری ضروری است؛ بنابراین، 
تعیین سیاست مناسب برای انتخاب تصاویر، مرحله ای ضروری در اجرای برنامه های 

Mann .1گزینش تصاویر است.

تعیین مؤلفه های مؤثر بر
 انتخاب تصاویر در ...



158
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت اول، بهار 1399، شامرۀ پیاپی 117

وجود افرادی در آرشیوهای تصویری خبر الزم است که شناختی درست و جامع از 
فرایند انتخاب و هم چنین جامعۀ استفاده کنندگان و نیازهای آن ها داشته باشند؛ یعنی هم 
دارای تخصص آرشیوی باشند و هم در شناخت مخاطبان و نیازهای آن ها مهارت داشته 
باشند. ضروری است که کارگروهی از افراد کارشناس تشکیل شود تا بتوانند با هم فکری 
و با دالیل متقن تصاویر را انتخاب کنند. انتخاب کارگروه از این نظر اهمیت دارد که چون 
ممکن نیست همۀ تخصص ها در یک فرد جمع باشد، پس بهتر است که در انتخاب تصاویر 
از کارشناسان مختلف استفاده شود. مشاوره نه تنها امکان اشتباه را کاهش می دهد، بلکه از 

یکسونگری و اعمال سلیقه های شخصی نیز جلوگیری می کند.
کارگروه انتخاب تصاویر باتوجه به وضعیت و عملکرد آرشیوها باید به یک خط مشی 
یا آیین نامۀ حتی نانوشته پایبند باشد. تجربیات نشان می دهد که انتخاب تصاویر پاشنۀ آشیل 
آرشیوهای تصویری خبر است. تا امروز مشکل عمدۀ آرشیوهای تصویری خبر بعداز نبود 

نیروی انسانی متخصص، به سیاست های انتخاب تصویر و تأمین منابع مربوط بوده است.

پیشنهادهای پژوهش
کمک گرفتن از افراد آشنا به زبان های خارجی در آرشیوهای تصویری خبر، برای تهیۀ 
کتابداری  استانداردهای  با  منطبق  خارجی  تصاویر  از  )شات لیست(  فهرست برداشت 
ضروری است. چون متن ترجمه شده در آرشیوهای تصویری خبر به منزلۀ عنوان و موضوع 
تصویر انتخاب می شود، پس با نظر آرشیویست ها 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 پس از ذخیره، هم بتوان دراسرع وقت به تصاویر 

موردنیاز دست یافت و هم در هزینه و نیروی انسانی صرفه جویی کرد.
ارتباط آرشیو باید ازطریق شبکۀ اینترانت به تمامی رایانه های 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 آیین نامه ای برای ذخیره سازی 

تصاویر با رعایت استانداردها ضروری است.
تشکیل کارگروه های تخصصی، بهره گیری از نظرات متخصصان، استفاده از تجارب 
موفق دیگر کشورها، داشتن رویکرد مدبرانه و انتخاب تصاویر براساس معیارهای علمی 
و استانداردِ انتخاب، از مهم ترین نکاتی است که باید به آن توجه کرد تا بتوان به نمونه ای 
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داشت.  دسترسی  در شبکه های خبری  تصویری  آرشیوهای  از  عملیاتی  و  قابل استفاده 
درنهایت اینکه برای تسهیل انتقال تصاویر در آرشیوهای مختلف سازمان، باید خط مشی 

مدون وجود داشته باشد؛ داشتن برنامۀ راهبردی در این زمینه نیز حائز اهمیت است.
فناوری ذخیره سازی تصاویر به سرعت درحال تکامل است و مدام روش هایی تازه تر 
باید  بنابراین برای دسترسی طوالنی مدت به آرشیوهای تصویری خبر  عرضه می شود. 
برنامه ریزی اساسی شود و پس از استفادۀ آنی، برای استفاده های آتی هم باید با کمک 
الگوها و روش های جدید  توسعۀ  برای  متخصصان  دیگر  و  کتابداران،  آرشیویست ها، 

تدابیری اندیشیده شود.
کریشناموتی )2003( سرعت، صحت و روزآمدبودن تصاویر را از مهم ترین عوامل در 
پاسخگویی مؤثر به نیازهای اطالعاتی کاربران آرشیوها و مراکز اطالعاتی می داند. روشن 
است که هر آرشیوی که بخواهد در دسترس قرار بگیرد، سرانجام باید مجموعه ای داشته 
باشد تا برای کاربرانش واقعاً مفید و قابل استفاده باشد؛ بنابراین، پیشنهاد می شود تا برای 
تبادل نظر با هدف تأثیر بازخورد نیازهای کاربران در انتخاب تصاویر، بستری مداوم تدارک 
دیده شود. برای این منظور به نکات زیر باید توجه داشت: ایجاد فرم تعاملِی پیشنهاد ذخیرۀ 
تصاویر دریافتی روزانه ازطرف تهیه کنندگان خبری و دیگر عوامل تحریریۀ خبر؛ تقویت 
امکانات جست وجو در نرم افزار آرشیو و... . همۀ این موارد می تواند در انتخاب درست 
تصاویر و نزدیک کردن امکانات و خدمات موجود با نیازهای کاربران راهگشا باشد )مجرب 

و حیاتی، 1392(.
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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 compo-
nents 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 ap-
plication of our model.
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هدف: عرضۀ الگویی برای مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی در دانشگاه های ایران براساس مطالعۀ 

وضعیت مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی در دانشگاه های برتر جهان.

روش/ رویکرد پژوهش: نخست با بررسی صفحات مرتبط با رسانه های اجتماعی در 100 دانشگاه 

برتر جهان براساس نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز 2020 هفت خط مشی یافتیم. مؤلفه های هفت 

خط مشی را استخراج و در یک سیاهۀ وارسی وارد و محتوای آنها را با استفاده از نرم افزار مکس.کیو.

دی.ای تحلیل و با کدگذاری آزاد مقوله بندی کردیم. سیاهۀ وارسی را با استفاده از تکنیک دلفی در 

میان پنلی متشکل از 13 عضو هیئت علمی با سوابق پژوهشی درزمینۀ مدیریت اسناد الکترونیکی و 

اسناد الکترونیکی و رسانه های اجتماعی به چرخش درآوردیم. میانگین داده های حاصل  از دور دوم 

پرسش نامه محاسبه و نتایج حاصل  از دو پرسش نامه با یکدیگر مقایسه شد. برای تعیین رتبۀ مؤلفه ها 

در الگوی پیشنهادی از آزمون فریدمن استفاده گردید.

یافته ها و نتیجه گیری: مؤلفه های هدف، دامنه و دسترس پذیری اسناد در همۀ خط مشی ها وجود 

دارد. در دور اوِل دلفی 80 درصد و در دوم آن 60 درصد از مؤلفه ها میانگین بیشتر از 9 داشتند و تنها 

مؤلفۀ استفاده از کوکی ها میانگین زیر 8 داشت. در رتبه بندی مؤلفه ها ازنظر متخصصان، مؤلفۀ رعایت 

استانداردهای امنیتی باالترین رتبه و استفاده از کوکی ها پایین ترین رتبه را داشت. از این رو، ازنظر 

متخصصان همۀ مؤلفه ها به درجات مختلف مهم اند. الگوی خط مشی پیشنهادی شامل بیست مؤلفه 

در دو گروه مؤلفه های اجباری با نوزده مؤلفه و مؤلفه های اختیاری با یک مؤلفه عرضه شد.
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مقدمه و بیان موضوع
امروزه باتوجه به تحول ابزارهای ارتباطی و درنتیجه تغییروتحول در سیر ارتباطات، رسانه های 
اجتماعی نقشی مهم در جوامع ایفا می کنند. این رسانه ها به دلیل ویژگی هایی که دارند، در 
محافل علمی و غیرعلمی از محبوبیت زیادی برای ارتباط و تعامل، و به اشتراک گذاری و 

تبادل اطالعات برخوردارند.
مرکز ملی فضای مجازی ایران )1396( رسانه های اجتماعی را مجموعه ای از خدمات 
کاربرمحور معرفی می کند. شبکه های اجتماعی نوعی از این خدمات است که انواع ارتباطات 

کاربرمحور مانند متن، عکس و ویدئو بر بستر آن شکل می گیرد.
واربی1 )2015( اشاره می کند که شمار کاربران رسانه های اجتماعی مانند تلگرام2، 
اینستاگرام3 و... به سرعت درحال افزایش است. اکثر افراد و سازمان ها با استفاده از این 
ابزارها، افکار و اطالعات خود را دربارۀ رویدادها اشاعه می دهند )نقل در اصنافی، 1395(. 
اطالعات به اشتراک گذاشته شده در این رسانه ها ازلحاظ علمی و پژوهشی و تاریخی اهمیت 
دارند. رسانه های اجتماعی می توانند ابزاری بسیار مهم و مفید برای برقراری ارتباطات و 

تبادل اطالعات و ترویج اخبار و فعالیت های سازمان ها باشند.
سازمان ها از رسانه های اجتماعی برای انتشار اخبار و قراردادن تصاویر و ویدئو از 
سازمان یا موجودی مجموعۀ خود بهره می گیرند. عالوه براین به نظرات، ویدئوها یا تصاویر 
منتشرشده در پاسخ به پست ها هم می توان به منزلۀ نوعی سابقه و سند نگاه کرد )علی پور، 
139۴(. یکی از جوانب کاربرد رسانه های اجتماعی در سازمان ها جنبۀ سندی است )خداداد 
شهری، 139۴آ(. اسناد رسانه های اجتماعی سازمان ها نشان دهندۀ فعالیت های سازمان هاست 

و دسترسی به آن ها و مدیریتشان، برای بررسی های تاریخی و پژوهشی ضروری است.
آن ها،  اجتماعی و دسترس پذیرساختن  در رسانه های  از محتوای موجود  حفاظت 
باتوجه به ماهیت پویا و البته ناپایدار آن ها اهمیتی به سزا دارد. امروزه محمل های اطالعاتی 
الکترونیکی و رسانه های اجتماعی گوناگونی وجود دارد؛ ولی بااین حال درصد اندکی از 
تعامالت دیجیتال برای استفاده در آینده نگهداری و آرشیو می شوند. سازمان های آرشیوی 
باید برای مدیریت محتوای اطالعات و حفاظت از آن ها اقدام کنند؛ وگرنه حفظ این منابع 

مشکل خواهد بود )ماسر۴، 2016(.
دانشگاه یکی از مهم ترین مراکز علمی در جهان است که عالوه بر مأموریت های علمی، 
نقش و کارکرد مؤثر اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی هم دارد. این نهاد بزرگ اجتماعی و 
فرهنگی جامعه را -به ویژه در عرصۀ علم و فناوری- برای تسلط بر رویدادهای آینده توانمند 

و مهیا می کند )ذاکر صالحی، 138۴(.

1. Nichloas Worby

2. Telegram

3. Instagram

4. Linda Musser
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آرشیوهای  می گیرند.  قرار  سازمانی  آرشیوهای  شمار  در  دانشگاهی  آرشیوهای 
دانشگاهی به عنوان حافظۀ سازمانی دانشگاه ها به عرضۀ خدمات می پردازند و در مدیریت 
منابع اطالعاتی در تمامی رسانه ها و شکل ها، نقشی یکپارچه ایفا می کنند. اسناد این آرشیوها 
بیانگر روند تکامل دانشگاه ها و نحوۀ تصمیم گیری در آن هاست )انجمن آرشیویست های 
سوابق  از  بخشی  به عنوان  نیز  دانشگاه ها  اجتماعی  رسانه های  اسناد   .)1999 آمریکا1، 

تشکیل دهندۀ حافظۀ سازمانی آن ها دارای اهمیت و ارزش است.
پیشینۀ پژوهش: یکی از پژوهش هایی که درزمینۀ موضوع مقالۀ حاضر انجام شده است 
با عنوان  مقالۀ خداداد شهری، غائبی و کربالآقایی کامران )1396( است. این پژوهش 
»مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی: تحلیل محتوای دستنامه های مدیریت اسناد رسانه های 
اجتماعی آرشیوهای ملی جهان« بیان می کند که ازمیان 33 کشوری که از وب سایت آرشیو 
ملی آنان دستنامه گردآوری شده است، تنها 6 کشور دستنامۀ مخصوص مدیریت اسناد 
رسانه های اجتماعی تدوین کرده اند. مقدمه، تعاریف، دامنه، اهداف، خط مشی، مسئولیت ها، 

و توصیه ها هفت جزئی اند که بیشترین حضور را دستنامه های موردبررسی داشته اند.
اصنافی )1395( نیز در مقاله ای با عنوان »تأملی بر آرشیوسازی رسانه های اجتماعی« 
با روش مطالعۀ کتاب خانه ای متون آرشیوسازی رسانه های اجتماعی را بررسی کرده و 
به معرفی برخی از نرم افزارهای ویژۀ آرشیوسازی محتوا پرداخته است و در نتیجه گیری 
آورده است که آرشیوسازی این منابع یکی از مشکالت امروزه است و داشتن برنامۀ راهبردی 
در این زمینه اهمیت دارد. درواقع می توان از این منابع به شکل آنی استفاده کرد و برای 
استفاده های آتی نیز باید تدبیری اندیشید. خداداد شهری )139۴ب( هم در پایان نامۀ خود 
با عنوان »میزان بهره گیری وب سایت های آرشیوهای ملی جهان از قابلیت های ابزارهای 
رسانه های اجتماعی و چگونگی مدیریت اسناد این رسانه ها و ارائۀ الگوی پیشنهادی برای 
معاونت اسناد سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران« که با روش آمیخته 
انجام شده است، اشاره می کند که هر سازمانی برای دستیابی به برنامۀ موفق مدیریت اسناد 
الکترونیکی به ایجاد فراساختارهای پایدار مدیریت اسناد نیاز دارد که این موضوع شامل 
تدوین خط مشی هایی برای مدیریت اسناد و اطالعات در اشکال الکترونیکی و کاغذی 
است. از طرفی فوندرن و مک کین )2018( در پژوهشی با عنوان »آرشیوسازی و حفاظت 
از رسانه های اجتماعی در کتاب خانۀ کنگره: چالش های سازمانی و فرهنگی آرشیوسازی 
توییتر« بیان می کنند که امروزه به پژوهش هایی نیاز است تا راه هایی جدید را برای مدیریت 

و دسترسی به محتوای رسانه های اجتماعی سازمان ها بیابند.
Society of American Archivist .1بررسی های انجام شده نشان می دهند که وضعیت مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی 

مدیریت اسناد رسانه های
 اجتامعی دانشگاه های برتر...
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در دانشگاه های جهان مشخص نیست و پژوهشی هم دربارۀ مدیریت اسناد رسانه های 
اجتماعی دانشگاهی در ایران انجام نشده است؛ ازاین رو پژوهش حاضر به مطالعۀ وضعیت 
مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی در دانشگاه های برتر جهان پرداخته است و درنهایت 
پیشنهادهایی را درزمینۀ مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی به دانشگاه های ایران عرضه 

کرده است.

روش پژوهش
صفحه های رسانه های اجتماعی 100دانشگاه برتر جهان براساس نظام رتبه بندی آموزش 
عالی تایمز1 2020 بررسی و خط مشی مدیریت اسناد رسانه های اجتماعِی 7 دانشگاه یافته 

شد. سپس مؤلفه های خط مشی ها شناسایی و استخراج شد )جدول 1(:

Goal/Purposeهدف1
بیان مقصود دانشگاه از گردآوری اسناد و مدیریت اسناد 

رسانه های اجتامعی

Scopeدامنه2
ذکر محدودۀ اسناد موردحفظ و نگهداری شامل انواع اسناد 

و انواع رسانه های اجتامعی دانشگاه

Ethical collectingگردآوری اخالقی3
گردآوری اسناد رسانه های اجتامعی دانشگاه براساس رشایط 

و قوانین اخالقی تعریف شده توسط دانشگاه

4
رعایت 

استانداردهای 
مدیریت اسناد

 Records management
standards

استفاده از استانداردهای تعیین شده برای دریافت، نگهداری، 
انتقال و امحای اسناد

5
رعایت 

استانداردهای 
امنیتی

Security standards
رعایت قواعد امنیتی مانند حفظ استانداردهای امنیتی 

رایانه ها

Rules and obligationsقواعد و تعهدات6

توجه به مجوزها و قواعد در مدیریت اسناد و 
دسرتس پذیرساخنت آن ها و رعایت محرمانگی اطالعات 
مندرج در اسناد رسانه های اجتامعی به هنگام ضبط و 

استفاده از آن ها

7
تعهد کارکنان 

در اجرای 
دستورالعمل ها

 Inform members of
 staff to run the policy

directives

مطلع کردن کارکنان سازمان از الزامشان برای حفظ اسناد 
رسانه های اجتامعی

1. Times Higher Education

ف
تعریفعنوان التینمؤلفهردی

   

جدول  1
مؤلفه های موجود در خط مشی 
مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی 7 
دانشگاه برتر جهان

سارا سلطانی  
 سعید رضائی شریف آبادی 
 امیر غائبی
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ف
تعریفعنوان التینمؤلفهردی

8
استفاده از حساب 
کاربری و پلتفرم 

مطمنئ

 Use of secure account
and platform

استفاده از حساب های کاربری و پلتفرم های رسمی و 
موردتأیید دانشگاه توسط کارکنان به هنگام ارسال و یا 

دریافت پیام

9
آموزش مدیریت 
اسناد رسانه های 

اجتامعی

 Social media records
management training

اهمیت آموزش نحوۀ صحیح مدیریت اسناد رسانه های 
اجتامعی به کارکنان و به روزرسانی این آموزش همگام با 

تغییر انواع رسانه های اجتامعی

10
حفظ اسناد 

به محض دریافت 
و ایجاد

 Capturing the records
 as close to point of
creation or receive

اسناد رسانه های اجتامعی به دلیل ماهیتشان باید به محض 
دریافت یا ایجاد توسط دانشگاه حفظ شوند.

11
وضوح ارتباط پیام 

با سازمان

 Clarity of message
 relation with the

organization

کارکنان به هنگام ارسال و یا دریافت پیام باید به وضوح 
مشخص کنند که ازطرف سازمان اجازۀ انتشار پیام رسانۀ 

اجتامعی را دارند.

Records traitویژگی اسناد12
اسناد رسانه های اجتامعی باید دارای ساختار، محتوا، زمینه و 

فراداده های مرتبط باشند.

Appraisalارزشیابی13

اسناد موجود در دفاتر اسناد نباید بدون دریافت مجوز از 
نگهدارندۀ سند امحا شوند. همۀ بخش ها نیز موظف اند که 
فرایند امحا را به صورت کامل بگذرانند و اسناد رسانه های 
اجتامعی را تا مدت زمان معین نزد خود نگهداری کنند. 
هم چنین این فرایند، ارزیابی محتوای اسناد را نیز دربر 

می گیرد.

14
نرم افزارهای 
مدیریت اسناد

 Record management
softwares

نرم افزارهایی که در سطوح ملی و بین املللی خدماتی را 
درزمینۀ مدیریت اسناد به سازمان ها عرضه می کنند.

15
دسرتس پذیری 

اسناد
Records avalibility/

accessibility

رویکرد دسرتسی به اسناد مانند دسرتس پذیری باز و رایگان 
یا محدود )براساس قوانین تعریف شده، تنها افرادی خاص 
اجازۀ دسرتسی و استفاده از اسناد رسانه های اجتامعی را 

خواهند داشت(

مجوز و قراردادهای استفاده از اسناد و دانلودکردن آن هاCopyrightحق نسخه برداری16

17
استفاده از 

کوکی ها
Use of cookies

بسته ای از اطالعات که وب سایت ها در قالب فایلی متنی 
روی کامپیوتر کاربر ذخیره می کنند. کوکی ها در برخی از 

موارد مشکل نقض حریم خصوصی را نیز به دنبال دارند. در 
اینجا منظور، استفاده از کوکی ها برای ردیابی استفادۀ افراد 

از رسانه های اجتامعی و اسناد آن هاست.

   

ادامۀ جدول 1
مؤلفه های موجود در خط مشی 

مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی 7 
دانشگاه برتر جهان

مدیریت اسناد رسانه های
 اجتامعی دانشگاه های برتر...
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 سپس مؤلفه ها به سیاهۀ وارسی تبدیل شد و سپس تحلیل گردید و با استفاده از 
نرم افزار تحلیل محتوا کدگذاری  و مقوله بندی و به روش دلفی درمیان پنلی 13 نفره از 

متخصصان به چرخش درآمد:
با سوابق پژوهشی درزمینۀ مدیریت اسناد  یا غیرهیئت علمی  - عضو هیئت علمی 

الکترونیکی؛
- دارای تخصص و تجربۀ علمی و عملی درزمینۀ اسناد الکترونیکی و رسانه های 

اجتماعی.
تعداد نهایی اعضای این پانل 13 نفر بود و پرسش نامه ها در دو دور در میان آن ها توزیع 
شد. پرسش نامه باتوجه به نتایج گرفته شده از سیاهۀ وارسی و نیز مؤلفه های به دست آمده در 
تحلیل محتوای خط مشی های مدیریت اسناد رسانه های اجتماعِی 7 دانشگاه برتر جهان 
طراحی شد. هم چنین داده های حاصل از آن با نرم افزار اس.پی.اس.اس تحلیل شدند. تحلیل 
خط مشی ها نیز با استفاده از نرم افزار مکس.کیو.دی.ای انجام شد. سپس میانگین داده های 
حاصل از دور دوم پرسش نامه محاسبه شد و نتایج حاصل از دو پرسش نامه با یکدیگر مقایسه 
شد. در ادامه نیز برای تعیین رتبۀ مؤلفه ها برای حضور در الگوی پیشنهادی، از آزمون 

فریدمن استفاده شد.

ف
تعریفعنوان التینمؤلفهردی

18
حق مالکیت 

معنوی
 Intellectual property

law

رعایت حقوق معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی در 
دسرتس پذیرساخنت اسناد، حذف اطالعات مغایر با این حقوق 

و نیز پیگیری حقوق نقض شده

19
چالش های 
حفاظت و 

نگهداری

 Conservation and
preservation challenges

ذکر مشکالتی که در مسیر مدیریت اسناد رسانه های 
اجتامعی وجود دارد؛ مانند ناتوانی در ضبط همۀ محتوای 
رسانه های اجتامعی، رسعت تغییر فناوری و جایگزین شدن 

آن

20

ضبط اسناد در 
اشکال مختلف 
رسانه به عنوان 
نسخۀ پشتیبان

 Backing up records in
an alternate formats

الزام در تهیۀ نسخۀ پشتیبان از اسناد در شکل های مختلف 
رسانه به صورت دسرتس پذیر و قابل بازیابی

   

ادامۀ جدول  1
مؤلفه های موجود در خط مشی 
مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی 7 
دانشگاه برتر جهان

سارا سلطانی  
 سعید رضائی شریف آبادی 
 امیر غائبی
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یافته های پژوهش
پرسش اول: وضعیت خط مشی مدیریت اسناد رسانه های اجتامعِی 7 دانشگاه برتر 

جهان چگونه است؟
یافته های حاصل از تحلیل محتوای خط مشی های مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی 
دانشگاهی که مطابق با سیاهۀ وارسی و به کمک نرم افزار ایجاد و مقوله بندی شده است، در 
جدول 2 براساس حضور هریک از مقوله ها در خط مشی های مدیریت اسناد رسانه های 

اجتماعی دانشگاهی آمده است.

نام دانشگاه

مقوله

هایدلربگ میشیگان ملبورن مریلند دوک پنسیلوانیا ایلینویز

* * * * * * * هدف

* * * * * * * دامنه

- - * - - - - رعایت استانداردهای 
مدیریت اسناد

- - * - - - - تعهد کارکنان در اجرای 
دستورالعمل ها

- * * - - - * استفاده از حساب کاربری 
و پلتفرم مطمنئ

- - * - - - - آموزش مدیریت اسناد 
رسانه های اجتامعی

- - * - - - - حفظ اسناد به محض 
دریافت و یا ایجاد

- - * - - - * ویژگی اسناد

- - * - - - - وضوح ارتباط پیام با 
سازمان

- * - * * * * نرم افزارهای مدیریت اسناد

- - * - * - * قواعد و تعهدات

   

جدول 2
حضور مقوله ها در خط مشی های 

مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی 
دانشگاهی

مدیریت اسناد رسانه های
 اجتامعی دانشگاه های برتر...
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طبق جدول 2 خط مشی دانشگاه ملبورن با 13 مؤلفه و خط مشی دانشگاه ایلینویز با 12 
مؤلفه بیشترین مؤلفه ها را دارند؛ به نظر می رسد که این مطلب نشان دهندۀ نگاه تخصصی به 

مدیریت اسناد و اهمیت این فرایند برای این دو دانشگاه است.
مؤلفه های هدف، دامنه و دسترس پذیری اسناد به عنوان مؤلفه های مهم در تمامی 

خط مشی های بررسی شده حضور دارند.

پرسش دوم: مؤلفه های اصلی در الگوی پیشنهادی مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی 
دانشگاه های ایران ازنظر متخصصان داخل کشور کدم اند؟

در مرحلۀ دومِ پرسش نامه، برای جمع بندی و نیز مقایسۀ نتایج، میانگیِن اهمیت مؤلفه ها در 
دور اول و دوم محاسبه شده و در جدول 3 آمده است.

نام دانشگاه

مقوله

هایدلربگ میشیگان ملبورن مریلند دوک پنسیلوانیا ایلینویز

* * * * * * * دسرتس پذیری اسناد

- * * * * - * ارزشیابی

- - - - - - * رعایت استانداردهای 
امنیتی

- - - - - - * حق نسخه برداری

- - - - - - * استفاده از کوکی ها

- - - - * - - گردآوری اخالقی

- - - - - - * حق مالکیت معنوی

* * - * * - - چالش های حفاظت و 
نگهداری

- - * - - - -
ضبط اسناد در اشکال 
مختلف رسانه به عنوان 

نسخۀ پشتیبان

   

ادامۀ جدول  2
حضور مقوله ها در خط مشی های 
مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی 
دانشگاهی

سارا سلطانی  
 سعید رضائی شریف آبادی 
 امیر غائبی
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انحراف معیار 
دور دوم

میانگین 
دور دوم

انحراف معیار 
دور اول

میانگین دور 
اول مؤلفه ف

ردی

1/53 9/09 1/29 9/20 هدف 1

1/193 9 0/9 9/08 دامنه 2

0/866 9/25 0/776 9/46 رعایت استانداردهای مدیریت اسناد 3

1/04 9 0/855 9/31 تعهد کارکنان در اجرای دستورالعمل ها 4

0/622 8/75 0/862 8/92 استفاده از حساب کاربری و پلتفرم مطمنئ 5

0/669 8/92 0/832 9/23 آموزش مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی 6

0/953 9 0/63 9/31 حفظ اسناد به محض دریافت و یا ایجاد 7

0/793 8/92 0/899 9/15 ویژگی اسناد 8

0/739 9 1/115 9/08 وضوح ارتباط پیام با سازمان 9

0/996 8/92 0/65 9/38 نرم افزارهای مدیریت اسناد 10

0/651 9/33 0/855 9/31 قواعد و تعهدات 11

1/084 8/92 0/987 9/15 دسرتس پذیری اسناد 12

0/718 9/17 0/751 9/31 ارزشیابی 13

0/793 9/42 0/754 9/25 رعایت استانداردهای امنیتی 14

0/905 8/73 1/013 8/77 حق نسخه برداری )دانلودکردن( 15

1/37 7/66 1/915 8 استفاده از کوکی ها 16

0/835 8/83 1/377 8/69 گردآوری اخالقی 17

0/754 9/25 0/947 9/31 حق مالکیت معنوی 18

0/739 9 0/954 9/08 چالش های حفاظت و نگهداری 19

0/669 9/08 1/165 9/08
ضبط اسناد در اشکال مختلف رسانه به عنوان 

نسخۀ پشتیبان
20

   

جدول 3
میانگین اهمیت هریک از مؤلفه ها 
ازنظر متخصصان در دور اول و دوم 

دلفی

مدیریت اسناد رسانه های
 اجتامعی دانشگاه های برتر...
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با مقایسۀ میانگین اهمیت هریک از مؤلفه ها ازنظر متخصصان داخلی در دور اول و دوم 
دلفی، مشخص شد که اکثر مؤلفه ها در دور اول و دوم میانگینی بیشتر از 9 دارند.

برای رتبه بندی مؤلفه ها براساس نظر متخصصان، از آزمون فریدمن استفاده شده که 
نتایج آن به ترتیب رتبه در جدول ۴ آمده است.

رتبهمؤلفه

1رعایت استانداردهای امنیتی

2قواعد و تعهدات

2رعایت استانداردهای مدیریت اسناد

2حق مالکیت معنوی

2ارزشیابی

3دسرتس پذیری اسناد

3حفظ اسناد به محض دریافت و یا ایجاد

3تعهد کارکنان در اجرای دستورالعمل ها

3نرم افزارهای مدیریت اسناد

3چالش های حفاظت و نگهداری

3ضبط اسناد در اشکال مختلف رسانه به عنوان نسخۀ پشتیبان

4وضوح ارتباط پیام با سازمان

4هدف

4دامنه

4آموزش مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی

4ویژگی اسناد

4گردآوری اخالقی

4حق نسخه برداری

4استفاده از حساب کاربری و پلتفرم مطمنئ

5استفاده از کوکی ها

   

جدول  4

رتبۀ مؤلفه ها در آزمون فریدمن 
براساس نظر متخصصان
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رعایت  مؤلفۀ  فریدمن،  آزمون  براساس  متخصصان  ازنظر  مؤلفه ها  رتبه بندی  در 
استانداردهای امنیتی باالترین رتبه را دارد و مؤلفۀ استفاده از کوکی ها پایین ترین رتبه را دارد.

پرسش سوم: الگوی پیشنهادی برای مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی دانشگاه های 
ایران چیست؟

باتوجه به رتبۀ مؤلفه ها ازنظر متخصصان داخلی، مؤلفه های الگوی پیشنهادی مدیریت 
اسناد رسانه های اجتماعی دانشگاه های ایران به دو گروه »مؤلفه های اجباری« و »مؤلفه های 

اختیاری« تقسیم شد.

مؤلفه های اجباری

هدف

دامنه

رعایت استانداردهای مدیریت اسناد

رعایت استانداردهای امنیتی

استفاده از حساب کاربری و پلتفرم مطمنئ

نرم افزارهای مدیریت اسناد

تعهد کارکنان در اجرای دستورالعمل ها

حفظ اسناد به محض دریافت و یا ایجاد

آموزش مدیریت اسناد رسانه های اجتامعی

وضوح ارتباط پیام با سازمان

گردآوری اخالقی

قواعد و تعهدات

ارزشیابی

ویژگی اسناد

دسرتس پذیری اسناد

حق مالکیت معنوی

حق نسخه برداری )دانلودکردن(

چالش های حفاظت و نگهداری

ضبط اسناد در اشکال مختلف رسانه به عنوان نسخۀ پشتیبان

استفاده از کوکی هامؤلفه های اختیاری
   

جدول 5
مؤلفه های اجباری و اختیاری

مدیریت اسناد رسانه های
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بحث و نتیجه گیری
همان طورکه در یافته های حاصل از تحلیل محتوای خط مشی مدیریت اسناد رسانه های 
اجتماعِی 7 دانشگاه برتر جهان نیز بیان شد، مؤلفۀ دسترس پذیری اسناد، هدف، دامنه، 
ارزشیابی، نرم افزارهای مدیریت اسناد، چالش های حفاظت و نگهداری، استفاده از حساب 
کاربری و پلتفرم مطمئن، و قواعد و تعهدات به ترتیب بیشترین حضور را در خط مشی ها 
داشته اند و در میان آن ها سه مؤلفۀ هدف، دامنه و دسترس پذیری اسناد به دلیل حضور در 

همۀ خط مشی های بررسی شده از مؤلفه های مهم محسوب می شوند.
در مقایسه بین میانگین های دور اول و دوم به نظر می رسد که تفاوِت اندِک بین میانگین 
مؤلفه ها در طیف ده تایی تِرستِن)ترستون( که نقاط آن بسیار نزدیک به یکدیگر است، 
تفاوت بسیار زیادی نیست. از طرفی گفتنی است که یکسان نبودن میانگین مؤلفه ها ناشی 
از متفاوت بودن اهمیت مؤلفه ها در نزد متخصصان است. آزمون فریدمن نیز نشان داد که 
رتبۀ مؤلفه ها نزدیک به یکدیگر است؛ بنابراین شاید بتوان گفت که ازنظر متخصصان، بیشتر 

مؤلفه ها جزو مؤلفه های اصلی اند.
در رتبه بندی مذکور مؤلفۀ رعایت استانداردهای امنیتی در رتبۀ یک قرار گرفته است. 
به نظر می رسد قرارگرفتن این مؤلفه در رتبۀ یک نشان دهندۀ اهمیت موضوع امنیت در 
مدیریت اسناد ازنظر متخصصان داخلی باشد. کوکی ها برای ردیابی استفادۀ افراد از اسناد 
رسانه های اجتماعی کاربرد دارند؛ بنابراین دربارۀ کوکی ها موضوع نقض حریم خصوصی 
کاربران مطرح می شود که می تواند نگرانی افراد را در استفاده از این مؤلفه فراهم آورد؛ 

درنتیجه متخصصان اهمیت این مؤلفه را کمتر از سایر مؤلفه ها تعیین کرده اند.
هم چنین به نظر می رسد که اگرچه در این رتبه بندی، مؤلفه ها در رتبه های متفاوت قرار 
گرفته اند، ولی این تفاوت در تقدم و تأخر حضور مؤلفه ها در خط مشی، تأثیری در عرضۀ 
الگوی پیشنهادی نداشته باشد؛ چراکه تقدم و تأخر حضور را اصول تدوین یک خط مشی 
مشخص می کند و این رتبه ها تنها نشان دهندۀ اهمیت این مؤلفه ها ازنظر متخصصان داخلی 

است.
خط مشی  پیشنهادِی  الگوی  در  داخلی،  متخصصان  ازنظر  مؤلفه ها  رتبۀ  براساس 
مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی در دانشگاه های ایران مؤلفه های رتبۀ یک تا چهار در 
گروه مؤلفه های اجباری قرار گرفته اند و تنها مؤلفۀ کوکی ها که رتبه ای پایین و بسیار متفاوت 

با سایر مؤلفه ها داشته، در گروه مؤلفه های اختیاری قرار گرفته است.
الگوی پیشنهادی خط مشی مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی دانشگاهی ایران در دو 
گروه مؤلفۀ اجباری و اختیاری عرضه شد. از 20 مؤلفه، 19 مؤلفه در گروه مؤلفه های اجباری 
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قرار گرفتند و مؤلفۀ استفاده از کوکی ها که در یافته ها دارای همبستگی و رتبۀ پایین بود در 
گروه مؤلفه های اختیاری قرار گرفت.

براساس این گروه بندی، مؤلفه های هدف، دامنه، رعایت استانداردهای مدیریت اسناد، 
رعایت استانداردهای امنیتی، استفاده از حساب کاربری و پلتفرم مطمئن، نرم افزارهای 
مدیریت اسناد، تعهد کارکنان در اجرای دستورالعمل ها، حفظ اسناد به محض دریافت و یا 
ایجاد، آموزش مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی، وضوح ارتباط پیام با سازمان، گردآوری 
اخالقی، قواعد و تعهدات، ارزشیابی، ویژگی اسناد، دسترس پذیری اسناد، حق مالکیت 
معنوی، حق نسخه برداری )دانلودکردن(، چالش های حفاظت و نگهداری، و ضبط اسناد در 
اشکال مختلف به عنوان نسخۀ پشتیبان در گروه مؤلفه های اجباری قرار گرفتند. مؤلفۀ استفاده 

از کوکی ها نیز در گروه مؤلفه های اختیاری قرار گرفت.
همان گونه که در مقدمه بیان شد، خداداد شهری، غائبی و کربالآقایی کامران )1396( در 
پژوهشی با عنوان »مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی: تحلیل محتوای دستنامه های مدیریت 
اسناد رسانه های اجتماعی آرشیوهای ملی جهان« به این نتیجه رسیده اند که مقدمه، تعاریف، 
دامنه، اهداف، خط مشی، مسئولیت ها، و توصیه ها هفت جزئی اند که بیشترین حضور را 
در دستنامه های مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی آرشیوهای ملی جهان داشته اند. نتایج 
پژوهش حاضر نیز تأیید می کند که از اجزای ذکرشده برای دستنامه های مدیریت اسناد، 
هدف و دامنه دو جزء ضروری خط مشی مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی است؛ بنابراین 
خط مشی های مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی آرشیوهای ملی و دانشگاهی در ضرورت 
دو مؤلفۀ هدف و دامنه انسجام نظر دارند. به نظر می رسد که اشتراک موجود بین مؤلفه های 
آرشیوهای ملی و دانشگاهی برای این است که وجود دو مؤلفۀ هدف و دامنه برای هر 
خط مشی ضروری است و خط مشی بدون وجود آن ها بی معناست؛ ولی مؤلفه های دیگر 

می توانند بنابر نوع و اهداف آرشیوها با عنوان و صورتی متفاوت ظاهر شوند.
براساس یافته های پژوهش حاضر موارد زیر پیشنهاد می شود:

- استفاده از مؤلفه های پیشنهادی عرضه شده برای تدوین خط مشی مدیریت اسناد 
رسانه های اجتماعی دانشگاهی ایران؛

- استفاده از مؤلفه های پیشنهادی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری دربارۀ آغاز فرایند 
مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی دانشگاهی ایران؛

- ایجاد پایگاه اسناد رسانه های اجتماعی دانشگاهی ایران براساس مؤلفه های پیشنهادی.

مدیریت اسناد رسانه های
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