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 دومین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران 
 ساالران سیاست خارجی بررسی دستگاه دیپلماسی و دیوان

 وزارت امور خارجه اداره مطالعات اسناد و تاریخ روابط خارجی

 

 

بررسی دستگاه دیپلماسی و " :دومین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران با موضوع

در مرکز مطالعات  7931بهمن  42در تاریخ  "ایرانساالران سیاست خارجی  دیوان

مرتضی دکتر  ،در بخش افتتاحیه. شدبرگزار  وزارت امور خارجه المللی سیاسی و بین

 ةپیشین در توضیحات خود پیرامونمعاونت مطالعاتی و پژوهشی مرکز  ،پاک جامی دامن

که  آشکار شددستگاه دیپلماسی تأسیس  دویستمین سالگرد ةدر آستان: گفتکنفرانس 

و بر زندگی و  بودهحیاتی و سرنوشت ساز  ای ما مسئله ست خارجی برای کشوراسی

و  استدار  سیاست خارجی ما ریشه. داشته استتأثیر  سیاسیهای  امنیت مردم و نظام

و  هراس داشتهغرب همیشه از ایران قدرتمند . است مؤثر بودهدر برخورد ما با دیگران 

 . رب بد و ایران ضعیف برای آنها خوب بوده استبرای غ نیرومندایران 

تاریخ در روابط  ةحوز :اظهار داشتسجادپور رئیس مرکز محمدکاظم سپس دکتر 

نهاد ترین  دستگاه سیاست خارجی ایران قدیمی. خارجی بکر و دست نخورده است

در هر دو ساختار و کارگزار . تر کار شده است در این زمینه کماست و ایران  دولتی

ساالری و امور دیوانی مهم است و  دیوان -ساختار اداری ،استسیاست خارجی مهم 

 خارجه به سامان کار وزارت اموراست که ساالری  روکراسی و دیوانواز طریق ب نهایتاً

ما  ةعالق هایی چنین نشست و کشد می مجموعه اسناد ما این نقش را به تصویر .رسد می

 انجامد که ی میو به تولید ادبیات دهد ها افزایش می پژوهش وبه سیاست خارجی را 

اسناد سجالت ما . کندکمک ما به سیاست خارجی  ةجهت بهبود امور در ادار درتواند  می

حافظ تاریخ شهروندی و سرزمینی ایرانیان  ،ساالری ه دیوانندر زمیها  در کنسولگری

سیاست خارجی عامل حفظ کشور و مرزهای  ةاسناد تاریخی در حوزهمچنین . است

 .استة تمدنی کشور سیاسی، رشد و توسع
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بررسی ساختار " :پنل نخست با عنوان در. پنل ارائه شد 2مقاالت در قالب  پسس

سخنرانی در خصوص ساختار وزارت امور خارجه اعم از الگوهای  5 "دستگاه دیپلماسی

نیز قاجار و  ةتحول تذکره در دور وزارتخانه، سیراین گیری  شکلهای  زمینهاستراتژیک، 

 .بر این دستگاه ارائه گردید ناظرمقررات 

در  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بختمنصورقباد دکتر  ،پنل اول در

ورود به  ةدر همان مراحل اولی :خارجه ایران گفت گیری نهاد وزارت امور شکل وضوعم

. بر اساس عناصر پراکنده است ،آید پدید میی که درکبا دنیا رویارویی در جدید  ةدور

 :دوم ةدور. شد می های ایران و روس باید معاهداتی منعقد در پایان جنگ: اول ةدور

گذار بر منافع ملی ایران در خارج أثیرکبیر که شامل برخورد از موضع فعال و تدوران امیر

مشروطیت که : ان چهارمدور. دنکن می عمل اشخاص به صورت فردی: سوم ةدور. است

 .استناقص  اما وسازی دوران نهاد

سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در موضوع  مدانشجوی دکتری علو یسرحدّرضا 

سیاست  :گفتچنین  "خارجه و منافع ملی ایران الگوهای استراتژیک نهاد وزارت امور"

نهاد در این حوزه وزارت ترین  و برجسته استخارجی گذرگاهی برای کسب منافع ملی 

های ایران و  جنگ :تقسیم کرد توان به دو مرحله می آن را ةتاریخچ کهامور خارجه است 

 موقعکه  .ق7491بود، سپس از تاریخ دستگاه سیاست خارجی مشهود روس که لزوم 

 ةدوران نهادگرایی وزارت امور خارجه به دو مرحل. انجام مراحل کاری و اجرایی است

 .شود تقسیم میدر دوران قاجار و دوران پهلوی و دوم طرفی در جنگ جهانی اول  بی

با حضور وزارت امور  اما ،شکست خوردگرچه  ،جنگ جهانی اول درطرفی  بیاعالم 

 . را ترک کنندایران که  وادار کرداشغالگران را  ،خارجه و انعقاد قراردادهای دیپلماتیک

ی بوشهر در رئیس سابق اداره اسناد و کتابخانه ملّ ،نظامیغالمحسین دکتر 

قدرت در  ةالزم: گفتخارجه  گیری و ساختار آرشیو وزارت امور چگونگی شکل ةزمین

در . تشکیالت اداری مستقر با وظایف مشخص بود ،وری ایرانتدوران کهن امپرا

دارباشی  انو نهادهای مهم روی دادتحولی در روند اجرایی روابط خارجی  دوران صفویه

ثیرپذیری أگذاری و تأثیرت ةدوران قاجار دور. شد اندازی نویس در این دوران راه و مجلس

و  شد شمرده مییکی از نهادهای اصلی  وزارت امور خارجه ،ن دورانآ در و بودمقامات 
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 ،در دوران پهلوی. گردید ابداعولیت نگارش اسناد خارجی ئمسی با کلالمما منصب منشی

 . قرار گرفتسیستم بایگانی نظام بستر اداری آرشیو ملی 

تحول  سیر" ةزمین دانش آموخته دکتری تاریخ ایران اسالمی در ،زاده خسرویصباح 

امور خارجه در دوران قاجار قابل توجه  وزارتتأثیر : گفت "قاجار ةقانون تذکره در دور

برقرار قانون تذکره  در این دوره، .شد تبدیل یرسماست و مناسبات سنتی به مناسبات 

روسیه بیشتر از سایر کشورها  و استنامه  عبور به عنوان معرفیهای  شامل برگه هک شد

های  نامهاد هویتی، اسناد راهنما و موافقتحتی در معاهدات بر تذکره تحت عناوین اسن

علوم سیاسی  ةدر مدرس .ق7971تذکره در سال  نقانو. داشته استکید أتی لالمل بین

 . شد می تدریس و پیگیری

مطالعات اسناد و تاریخ روابط خارجی با موضوع  ةرئیس ادار ،ساز چیت محسن

، قواعد و مقررات ناظر "تحول آن مقررات ناظر بر دستگاه سیاست خارجی ایران و سیر"

 ةنام نظامها،  نامه یف دستگاه، آیینتاکنون در قالب شرح وظاتأسیس  از بدو را هادناین  بر

به طور خالصه برشمرد و  اساسی، اساسنامه و مقررات تشکیالتی، استخدامی و انضباطی

و نتیجه  کردتشریح . ش7912تا سال  7417را از سال این مقررات  درتحوالت  اهمّ

تطبیق نسبی این وزارتخانه با تحوالت دوران خود بوده  مذکور، حاکی ازگرفت که اسناد 

با توجه دهد که  می خارجه نشان سناد مختلف قانونی وزارت امورمفاد اهمچنین . است

نیروی انسانی گزینش و آموزش  ةلأ، مسهای حاکم بر شرح وظائف دستگاه به حساسیت

       .است خاص داشتهتاکنون اهمیت تأسیس  برای این نهاد از بدوکارآمد 

دیپلماسی در  سیاست خارجی و نهاد" :با موضوع ،سپس در دومین پنل این مراسم

، ابتدا دکتر رسول موسوی .چهار سخنرانی ارائه گردید "دوران بعد از انقالب اسالمی

گیری و  ای از روند شکل خالصه ،کل اسبق دفتر مطالعاتمدیرکل آسیای غربی و مدیر

افزایش چشمگیر میزان  :و گفت کردالمللی ارائه  و بین سیاسیتحول در دفتر مطالعات 

و  "ها رویدادها و تحلیل"سال گذشته، چاپ مستمر بولتن  71ر انتشارات دفتر د

 "تاریخ روابط خارجی"و  "آسیای میانه و قفقاز"، "سیاست خارجی"های  فصلنامه

 اتهمچنین دفتر حداقل در موضوع. رشد و تحول مرکز بوده است دهندة نشان

گیری  شکل، 535 ةگیری روابط با چین در دوره پس از انقالب، مذاکرات قطعنام شکل
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ها،  تمدن یوگو گفت ةسازی اید زمینه سیاست خارجی کشور در دوران پساشوروی،

 گاهثر و ؤفرهنگی بازسازی افغانستان نقش م ةکمیت دو و سازی و مسیر دیپلماسی شبکه

 .کلیدی داشته است

سخنانی با  درالملل  عضو هیئت علمی دانشکده روابط بیندهشیری محمدرضا دکتر 

با  شکست ایران در جنگ :گفت "الملل از مدرسه سیاسی تا دانشکده روابط بین" :عنوان

گلستان و ترکمنچای موجب شد تا زمامداران ایران بر های  نامه موافقت انعقادروسیه و 

 ینگارش و تدوین چنین معاهدات رسم ةورزیده در زمین اشخاصگیری از  بهره تضرور

تحوالت . صورت گرفت راستاسیاسی نیز در همین  ةمدرستأسیس  و حقوقی بیاندیشند

 که از وزارت امور .ش7915 سال :تقسیم کرد سه دوره درتوان  تخصصی را می ةمدرس

 ةمدرسوزارت عدلیه، که  .ش7912 سال و به وزارت معارف پیوست؛شد خارجه جدا 

 .شد تبدیلحقوق و علوم سیاسی  ةکه به مدرس .ش7911 سال و را تأسیس کردحقوق 

تصویب به امور خارجه  الملل وزارت روابط بین ةدانشکدتأسیس  طرح .ش7914در سال 

حضور کادر متخصص انقالبی به تصویب شورای عالی  با .ش7911و در سال رسید 

آشنایی با ایران  ةفشرد ةکارورزی، دورهای  در حال حاضر دوره. انقالب فرهنگی رسید

آموزشی و آموزش  -علمیهای  ها، همکاری نمعاصر، آموزش زبان فارسی به خارجی زبا

  .شود می دیپلماتیک در دانشکده برگزار

ساالری  نقش ساختار و کارگزار نظام دیوان" :موضوعبا پاک جامی  دامنمرتضی دکتر 

دیپلماسی اقتصادی در دنیا و به ویژه به  ".ا .ا .در پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی ج

جهانی شدن و الویت یافتن اقتصاد در سیاست خارجی و بعد از جنگ سرد و فرایند 

نظری شاهد تحول  ةدر حوز ،این دوران طی :و اظهار داشت پرداختهای عملی آن  حوزه

سطح پایین و های  امنیتی به سوی سیاست -سیاسی ةگرایان رکت از ادبیات واقعو ح

ای به دیپلماسی اقتصادی دارد و تحول در  ادبیات نئولیبرال توجه ویژه. ایم اقتصادی بوده

 ،استاین حوزه شامل توجه به دیپلماسی اقتصادی و همچنین تحول در کارگزاری آن 

انتظار از  و به این انتظارات پاسخ بدهد توانست تی نمیساختار سنّ به این سبب که

از  سه دستهظهور ما شاهد . است یافتهدستگاه سیاست خارجی در این حوزه افزایش 

های اقتصادی تاجرمنش،  شامل دیپلمات :ایم بودهاقتصاد  ةدر حوز سیاسیکارگزاران 
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توجه جمهوری اسالمی ایران . گرا و جنرال کلهای  کارمندمنش و دیپلماتهای  دیپلمات

 ،سیاست به اقتصاد ةتوجه ویژ: زیر بوده استهای  به دیپلماسی اقتصادی شامل دوره

زدایی و حرکت به سمت توسعه  تنش) در دوران پس از جنگ، دولت سازندگی مخصوصاً

و دور زدن ها  تحریم) نهم و دهمهای  ، دولت دوم اصالحات، دولت(و رفاه اقتصادی

 ، دولت دوم دکتر روحانی(و ضرورت توازن بین روابط اقتصادی و سیاسی ها تحریم

ویژه بعد از جنگ  بهتصادی دیپلماسی اق ،، دولت دوازدهم(محور سیاست خارجی)

 .ر بدهیمیمهم است و ما باید بیش از پیش خودمان را در این زمینه تغی یموضوع

اسناد آرشیو " :مقاله خود را با عنوان ،ریاست اداره اسنادکاظمی  شریفکاظم  آقای

و ها  آرشیو :ارائه داد و گفت ".ا .ا .تاریخ دیپلماسی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی ج

آن  ی است و اسناد خارجی ویژگی بیشتری دارد و با استفاده ازهویت ملّ ، جزئی ازاسناد

شناخت و آگاهی  ،اسناد ةبا مطالع و توانیم رمزگشایی کنیم می تمدنی مشترک ةدر حوز

توان به روند  می حفظ اسناد تاریخیهای  و دشواریها  آسیب در باره. شود می حاصل

عملکرد اسنادی . کردگذشته اشاره های  بردن اسناد سلسلهو از بین ها  تغییر سلسله

وزارت متبوع در راستای همگرایی با کشورهای غیرمحارب و دوست در موضوعاتی از 

دوره قاجار، های  آوری و انتشار نقشه قبیل ثبت آثار مشترک با همسایگان، جمع

میان  متبادلههای  آوری و انتشار نامه با کشورهای همسایه و جمع اسنادیهای  همکاری

 اسناد موجود در وزارت امورهای  یکی از ویژگی. حال انجام است انجام شده یا در ،سران

حقوق  و مختلف از جمله تجارت، پزشکیهای  برای حوزهاین اسناد خارجه این است که 

توجهی از پژوهشگران برای  قابل به همین سبب، شمارکودک قابل استفاده است و 

امور به مرکز اسناد و آرشیو وزارت  شده در تحقیقات خود پیوسته اسناد یاداستفاده از 

 . کنند می خارجه مراجعه

 "های وزارت امور خارجه کارگزاران و ساختمان" :ظهر به موضوع از دو پنل بعد

خیراندیش، استاد عبدالرسول دکتر  ،نخستین سخنران پنل سوم. اختصاص داشت

کارگزاری  رویِ های پیشِ ها و فرصت چالش" :را در موضوعدانشگاه شیراز سخنرانی خود 

 وآمد خارجه در بوشهر در دوران قاجاریه و اهمیت این بندر در رفتامور وزارت 

 71نمایندگی دیپلماتیک مستقر و حدود  71بوشهر  :ارائه کرد "های دیپلماتیک هیأت
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افیک امور دیپلماتیک و بنابراین، باالترین حجم تر داشتنمایندگی اقتصادی و تجاری 

 و حتی حجم امور دیپلماتیک آن از تبریزِ این بندر بود متعلق بهبعد از تهران 

ی را در تنظیم روابط طبیعتاً، این مسأله مدیریت و تدبیر صحیح. بیشتر بودولیعهدنشین 

ز در اغلب موارد، کارکنان این کارگزاری در امور تشریفاتی و استقبال ا اما ،دکر می ءاقتضا

وی همچنین اشاره کرد که مسأله . شدند سفرا و نمایندگان سیاسی دچار مشکل می

 وای مهم و قابل بررسی در دیپلماسی است  و موضوعات مرتبط با آن مسأله "دریا"

وی در پایان سخنرانی خود، چند . ها مورد توجه قرار گیرد در پژوهش که شایسته است

خارجه در طول تاریخ مطرح امور اه وزارت پرسش در خصوص کارکردها و وظایف دستگ

خارجه نتوانسته است در طول دو قرن ابزارهای شاخص خود را امور چرا وزارت : کرد

ی آن داشته باشد؟ از آنجا که یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی در هر کشور، آرمان ملّ

ساخته در سطح طبقات مختلف جامعه و واحدی ی منسجم چرا آرمان ملّ ،کشور است

و  ءارتقا موجباصولی و صحیح  شود که سیاست داخلیِ نشده است؟ همواره گفته می

به عبارت دیگر، وضعیت داخلی بر قدرت خارجی هر  خواهد شد؛رشد سیاست خارجی 

چگونه وضعیتی در داخل  گاه مشخص نشده است که دقیقاً هیچ اما ،است مؤثرکشور 

 شود؟  افزایش قدرت خارجی می موجب

خان  محسن های میرزا فعالیت در بابحضرتی، استاد دانشگاه تهران حسن دکتر سپس 

وی این پژوهش را در چارچوب . سخن گفتالملک، سفیرکبیر ایران در عثمانی  معین

. آماده کرده بود "ایرانیان حاضر در استانبول"طرح پژوهشی خود در خصوص 

 برای ،در طول این مدت ل بود وسفیرکبیر ایران در استانبوسال  41الملک حدود  معین

و فصل منازعات مرزی، گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران و عثمانی و بهبود  حلّ

ایرانیان در استانبول  ةمدرستأسیس  وی در. کوشش کردوضعیت ایرانیان مقیم عثمانی 

طلبان  با مشروطه او ةهمچنین روابط حسن و مشارکت داشتنیز  اختر ةاندازی نشری و راه

 . عثمانی نیز مشهور است

با  ،دانشگاه بیرجند عضو هیأت علمیبیرجندی،  ةعلیزادزهرا دکتر  ،سخنران بعدی

 خود را به موضوع مقالهمانده از امیرکبیر،  های باقی تمرکز بر مجموعه مکاتبات و نامه

ی دیپلماسی و. ارائه داد "ای در مجموعه مکاتبات رعایت اصول دیپلماسی مکاتبه"
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خواند و اشاره کرد که اصول حاکم بر مکاتبات « سهل و ممتنع»ای امیرکبیر را  مکاتبه

. منفی ةهویتی، منافع ملی و موازن مسائل: از عبارت است وی با سیاستمداران خارجی

مقام پرداخت و به چند  های موجود میان مکاتبات امیرکبیر و منشآت قائم وی به شباهت

چگونگی رعایت اصول  ،الروم اشاره کرده های او مربوط به کمیسیون ارزنه نمونه از نامه

 . ها نشان داد دیپلماسی را در این نامه

نقش " بهپژوهشگاه علوم انسانی  عضو هیأت علمیزاده،  ملکالهام سپس دکتر 

 ةاعاد ةهای سیاست خارجی ایران و به ویژه در زمین الدوله در بزنگاه فیروزمیرزا نصرت

برای  :پرداخت "حقوق ایران در کنفرانس صلح ورسای پس از پایان جنگ جهانی اول

منفی از وی های صرفاً مثبت یا صرفاً  های فیروزمیرزا، باید روایت از فعالیت درستدرک 

های دقیقی در خصوص حقوق از دست رفته  میرزا با تقدیم الیحهفیروز. را کنار گذاشت

از دست رفتن مرزهای غربی و بروز  ول توانست مانعِایران در جریان جنگ جهانی ا

 . طلبی در این مرزها شود جدایی

اقدامات و  ازآذری شهرضایی گزارشی مبسوط  آقای رضادر انتهای پنل سوم، 

برای احیای حقوق سرزمینی ایران  کوشش ةحضور در موصل در زمینیدؤهای م فعالیت

های  اول و تغییر وضعیت قدرتنی پس از جنگ جها. به دست داددر مرزهای غربی 

خود  ةحقوق از دست رفت تاروسیه و عثمانی، فرصتی برای ایران فراهم شد بزرگ مانند 

های ایرانی بود که با حضور در موصل توانست  حضور یکی از دیپلماتمؤید. ء کندرا احیا

ق وی از طری .بهره ببرداز این فرصت به منظور اصالح خطوط مرزی در غرب ایران 

و مانع  دهدمذاکره با سران محلی در آن مناطق توانست نفوذ ایران را افزایش 

 . طلبی گردد جدایی

اختصاص  "های وزارت امور خارجه بناها و ساختمان"آخرین پنل مراسم به موضوع 

را با خانم فریده فرزی خود  مشترک زرگری نتایج پژوهشبهاره در ابتدا، خانم . یافته بود

وی . دادارائه  "تأثیر مدرنیزاسیون بر معماری بنای وزارت خارجه و اداره تذکره" مورددر 

وزارت تأسیس  روند صدور تذکره برای افراد در ابتدای کار زمینههمچنین اطالعاتی در 

 . به دست دادامور خارجه 
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امور تعامالت میان وزارت " موردخود در  مطالبسهیلی به طرح فاطمه خانم  آنگاه

های موجود  پرداخت و فراز و نشیب "اول مجلس ةمجلس شورای ملی در دور خارجه و

 بودخارجه ملزم امور با تشکیل مجلس، وزیر . کرددر رابطه میان این دو نهاد را بررسی 

هایی در روابط دو نهاد  تنش موجبو همین امر  پاسخگو باشددر برابر نمایندگان ملت 

پاشا  ایران و عثمانی و اقدامات درویش ةا در رابطه از این تنش ای نمونهوی به . شد می

یکی از بارزترین  و هایی نیز بود شاهد همکاری دو کشور، ةالبته رابط. اشاره کرد

های آن، حضور ممتازالسلطنه در کنفرانس جهانی صلیب سرخ و اقدامات درخشان  نمونه

شرکت در این  برای. م7311ممتازالسلطنه در سال . او در این کنفرانس است ةو برجست

اسالمی در  یعثمانی، وی تنها نماینده کشور ةکنفرانس به ژنو رفت و در غیاب نمایند

در حالی که در موقعیت برگزاری این کنفرانس، فضای عمومی رقابتی . این کنفرانس بود

ممتازالسلطنه  ،بندی کشورها علیه یکدیگر در آستانه جنگ جهانی اول بود گروهگرفتار و 

غایب دولت عثمانی در خصوص تعیین نشان پرچم صلیب سرخ دفاع  ةضع نماینداز مو

کرد و عمالً نشان داد که بر خالف فضای رقابتی و تخاصمی موجود، کشورهای اسالمی 

 .کنند از مواضع یکدیگر حمایت می

سیر تاریخی "پژوهش خود در خصوص  ی اززندیه گزارش هدیه پس از آن، خانم

نخستین سفارت  :و گفت داد ارائه "های سیاسی ایران در روسیه گیری نمایندگی شکل

های  نمایندگی تأسیس ،و پس از آن شدتأسیس  .ش7491پترزبورگ در سال  ایران در سن

در روسیه نیز روابط مستقل . م7371از انقالب  بعد. یافتسیاسی در روسیه ادامه 

روابط  حاکی ازها  وجود اینگونه نمایندگی. های ایرانی با منطقه قفقاز شکل گرفت دولت

 . های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است ایران و روسیه در زمینهقابل توجه 

دانشگاه تهران، گزارشی از  عضو هیأت علمیکالیراد علی تر دک ،آخرین سخنران

داد ارائه  "های کنسولگری ایران در والدی قفقاز فعالیت" مورددر را  مفصل خودپژوهش 

قفقاز و ضرورت رسیدگی  ةاز ایرانیان در منطق توجهی شمار قابلحضور  :و بیان کرد که

والدی  کنسولگری در تأسیسبه مسائل آنها و نیز صیانت از حقوق ایران در برابر روسیه، 

شکل گرفت و در طول  یالدیم73این کنسولگری در اواخر قرن . کرد قفقاز را ایجاب می

و ها  مهم از جمله حفاظت از جان ایرانیان در جریان آشوب یهای فعالیت ،دوران استقرار



 414/  گزارش

های درخشان داودخان  وی همچنین به فعالیت. های داخلی قفقاز انجام داد جنگ

 . گری خود در این کنسولگری اشاره کرد ان تصدیالوزاره در طول دور نصرت

برگزاری چنین  ازمثبت  ارزیابی ، دکتر سجادپور ضمنمراسم اختتامیهدر 

گسترش ادبیات در این  ةدر زمین سبب کوششکنندگان به  رویدادهایی، از مشارکت

 :پرداخت مطرح شدهبندی مطالب  به جمع ،حوزه تشکر کرد و در ضمن چند گزاره

و فرد در سیاست خارجی بسیار مهم است و نقشی کلیدی دارد و باید نظام  کارگزار

از سوی دیگر، ساختار و نهاد نیز دارای ارزش و . شودشناختی او تحقیق و بررسی 

دار است که سیر  خارجه در کشور ما ساختاری ریشهامور ساختار وزارت . اهمیت است

 پایان اظهاروی در . خاص خود را داردتحوالت قانونی، اداری، سیاسی و حتی ساختمانی 

کنند؛ بلکه قدرت و فضای  یک در خأل فعالیت نمی داشت که نه نهاد و نه کارگزار هیچ

. است مؤثرالمللی بر کار آنان و نتایج اقدامات آنان  ای و بین سیاسی داخلی، منطقه

هر سه  خارجه بایدامور پژوهش جامع در خصوص تاریخ روابط خارجی و تاریخ وزارت 

 . را در نظر گیرد عامل

 

 :مالحظات

و علوم استادان و پژوهشگران تاریخ  ه از سویاین کنفرانس با استقبال گسترد .7

های  سخنرانی. بسیاری دریافت گردیدمقاالت  در نتیجه،و مواجه شد سیاسی 

ها در خصوص موضوعات مهم  کنفرانس نیز همگی حاوی نتایج جدیدترین پژوهش

 .خارجه و روابط خارجی ایران بودندامور تاریخ وزارت 

تاریخ وزارت "به صورت جامع و گسترده و به طور خاص، به موضوع  بارنخستین  .4

حاکی از اهمیت و جایگاه آن علمی  ةو استقبال جامع شدپرداخته  "خارجهامور 

 .دارد

گذشته کنفرانس اول در سال  مجموعه مقاالت ارائه شده در ،پایان بخش افتتاحیه در .9

روابط تاریخ  ةفصلنامدرج شده در های  بهترین مقاله ةهمراه گزیدبه جلد  در دو
 .مجلد رونمایی شد 71با ترتیب تاریخی در  ،انتشار تاکنون آغازاز  خارجی
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