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 چکیده 

سوارری نوویو و    گیری دیووان  نیازمند شکلایران  روابط خارجی به مفهوم مدرن آن در

از زمان  مبنا از اوایل عصر قاجار و مشخصاً  همیو بر. دبونهادهای اداری جدید یا وزارتخانه 

خارجه فراهم  جمله وزارت امور از ،ها سیس نخستیو وزارتخانهأت ۀشاه زمین  سلطنت فتحعلی

 صود  حدود یک مقطع از در چندکارکرد دستگاه سیاست خارجی  ۀنحو مقررات ناظر بر. شد

جهوت   ف ایو وزارتخانه دریها وظا د که در آنشمختلف تدویو  چهل سال پیش در ادوار و

ها و قوانیو بوه تناسو     با تغییراتی که در نظام نامه. دشتنظیم روابط با سایر کشورها تعییو 

ر یادارات، دواشد و  های مختلف داده شد، سازمان هم دستخوش تغییر شرایط زمانی در برهه

نشان دهد که  بر آن است تاایو مقاله . های مختلفی در طی ادوار مختلف ایجاد شدند و بخش

ها در تعیویو خطوو     وجود خودکامگی پادشاهان قاجار و پهلوی و دخالت تام و تمام آن با

هوای مختلوف    در دورهای از کارگزاران آگاه  گزیده راهنما و مشی عملی دستگاه دیپلماسی،

ایو نهواد،   درنیروی انسانی شایسته  کارگیریِ هالش کردند با وضع مقررات و وسواس در بت

 توجهی همراه بوا  قابل  تا حدایو کوشش  ؛کار دستگاه سیاست خارجی را به سامان برسانند

 . بوده است کامیابی
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 مقدمه

 

هتا  متدرو و مرزبنتد      و تشتیی  دولتت   .م9462ستا    در پس از انعقاد معاهده وستفاالی 

د، روابتط ایتو واحتدها بتا     شمعمو  و مرسوم  مشخصی که میاو واحدها  سیاسی با عنواو کشور

گونته بتود     بتدیو . دش پایه قواعد و مقرراتی تنظیم می بایست بر ییدیگر از موارد مهمی بود که می

نظتم   کشتورها  مخففتر روابتط بتا کشتورها  دیگتر را       رففه نهادهایی پدیدار شد که در که رففه

. شتود  خارجته یتاد متی    بتا عنتواو وزارت امتور    معمو  طور  ایو نهاد در دوراو کنونی به از. داد می

هتا  حیتومفی موستو      تتریو دستفگاه   کشتورها از حستا    تمتام  خارجه در امروزه وزارت امور

 کشتور . دنشتو  متی انفخا  با وسوا  زیاد   دلی  مدیراو و کارکناو آو معموالً  همیو  به. شود می

 .ایو نهاد اهمیت خاصی قائ  بوده استایراو هم از بدو ایجاد نهاد مرتبط با روابط خارجی برا  

ستا  پتی      حدود دویست ،سیس دسفگاه مرتبط با مناسبات خارجی در ایراوأاز زماو ت

هتم بته    آو از  پتی  . ه استرو  دادساخفار ایو نهاد  ۀتوجهی در زمین  تاکنوو تووالت قاب 

  دور و نزدیت   هتا  ها  ایو سرزمیو با دیگر سرزمیو مراودات و تما  ،دلی  قدمت تاریخی

هتا امتر  متدرو     که برقرار  رابطه سیاسی با دیگتر سترزمیو    آنجایی اما از ؛برقرار بوده است

در . بعد ارتباطات خارجی معنتا پیتدا کترد    شود، از زماو تشیی  دولت صاویه به موسو  می

پادشاه دند و منویات ش سو  دولت ایراو به کشورها  مخففر اعزام می مورانی ازأایو دوره م

موراو و ستارا  ستایر کشتورها بته دربتار      أنوو م  همیو  به. کردند ایراو را به آناو منفق  می

کردند تا نظرات کشورها  مفبوع خود را به آناو منفق  کترده و از   وآمد می پادشاه ایراو رفت

 . هایشاو در ایراو حاظ و حراست کنند منافع دولت

 یت  از امتور   ت خارجی اشترا  داشتت و هتی    مناسبا ۀهم زماو صاو  صدراعظم بر در

هتا    گتویی بته جنبته    دلی  پاسخ  مقام رسمی به اما دو ؛شد خارجی بدوو اجازه او انجام نمی

دارباشی که مفصد  پتذیرش و پتذیرایی از    مهماو: معینی از مناسبات خارجی شاخص بودند

را بر عهتده  خارجی ها  ادار  مناسبات  نویس که تصد  جنبه و مجفسبود فرسفاده خارجی 

هتا    چگتونگی مناستبات کشتور بتا قتدرت      داشفوِ نظر ازجمفه زیر، فرد اخیر ۀوظیا .داشت

-19: 9926ففور، ) بودخارجی و معاهدات دوجانبه، تنظیم میاتبات مربوط به روابط خارجی 

هماننتد  قاجار نیز  ۀدردور. افشاریه و زندیه نیز کمابی  ادامه یافت ۀایو وضعیت در دور .(11
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 هتا  ایتراو و رو  در   خارجی بتود، امتا شتاید جنت      سفسفه پیشیو صدراعظم مفولی امور چند

با تدویو مقتررات مشتخص در    که پایاو آو تقریباً.( م9236-9299) .ق 9112تا  9191ها   سا 

ستیس نهتاد   أو ت .م9291روابط دیپفماتی  میاو نمایندگاو کشورها در کنگره ویو در سا   ۀحوز

م بود، ضرورت ایجاد نهتاد  مشتخص   أالت ثابفی با هد  مدیریت ارتباط میاو کشورها توو تشیی

امورخارجی بته ریاستت    .ق 9194سا   در. ایراو برا  تمشیت مناسبات خارجی را آشیار کرد در

 خارجته بته ماهتوم امتروز  آو از     امتور  وزیتر  .م9219/. ق9191اما در سا   ؛گرفت ی  کای  پا

همگام با سایر کشتورها و همپتا     ترتیب تقریباً  بدیو .(19: هماو)صو  شد شاه من سو  ففوعفی

تتدری  نظتم و نست       کشتورها بته   مراودات با سایر ۀایجاد سایر نهادها، روابط خارجی ایراو و نوو

 ۀشتاه زمینت    از زماو سفطنت ففوعفی واقع از اوای  عصر قاجار و مشخصاً در ،مبنا  همیو بر. گرفت

 .خارجه فراهم شد جمفه وزارت امور از ،ها وزارتخانه سیس نخسفیوأت

 کیتد بتر  أسیس تاکنوو از منظتر و بتا ت  أخارجه از بدو ت ایو مقاله تووالت وزارت امور در

 از یکوتتاه  ۀابفدا تاریخچ. ردخواهیم کبررسی را  سفگاه دیپفماسید بر قوانیو و مقررات ناظر

. شتود  دستت داده متی   هسالیاو و ادوار مخففر بسیس ایو نهاد و تووالت آو طی أچگونگی ت

شود و تغییراتی  شده در ادوار مخففر بررسی می  ها  تدویو نامه سپس قواعد، مقررات و نظام

 در. دشتو  اخفصتار تشتریم متی     بته و ها رخداده است، همپا  تووالت دوره بررستی   آو که در

درجهتت انجتام   آو  مقررات نتاظر بتر   ازخارجه  نهاد وزارت اموراثربخشی بخ  پایانی میزاو 

 9. شدارزیابی خواهد شرح وظایر ایو سازماو 

 

 سیس و تثبیت نهاد مرتبط با مناسبات خارجیأت

مقررات ثابت و مشخصی . م9291پس از آنیه نمایندگاو کشورها در کنگره ویو در سا  

برا  روابط دیپفماتی  میاو کشورها تدویو کردند، کشورها به صرافت اففادند تتا بته منظتور    

                                                           
توجهی از منابعی که توقی  و تفبتع پیرامتوو دستفگاه     رسد که بخ  قاب   جا الزم به نظر می ذکر ایو نیفه در همیو  . 9

اند، مفأساانه به لواظ اسفناد و ارجاع به استناد   اند و بعضاً به عنواو منبع مرجع دیپفماسی در ایراو را مورد توجه قرار داده

نوشتفه عبدالرضتا    "تتاریخ روابتط ختارجی ایتراو    "تواو به عنواو نمونه بته    زمینه میدر ایو . و منابع دارا  نواقصی است

البفه برخی منابع هم وجود . نوشفه باقر عاقفی اشاره کرد "نامه و شرح حا  وزرا  امور خارجه زندگی"هوشن  مهدو  و 

امیرکبیتر  "مونه منابع اخیرالذکر کفا  ن. دارد که به لواظ ارجاع به منابع و اسناد دسفه او  از وضعیت خوبی برخوردارند

 . نوشفه فریدوو آدمیت است "و ایراو



، نهادهتا و تشتییالت ثتابفی را بتا هتد       شتده   اشتاره  ۀشده در کنگر  بینی اجرا  موارد پی 

 .کشورها پدید آورندمدیریت ارتباط میاو 

ثیر أتت   ساالر  جدید در اروپا، ایراو هم توتت  گیر  دیواو که با شی  آنجا از ،دیگر  سو  از

. دشت وبی  مرسوم  سیس نهادها  جدید در ایراو هم کمأایو وضعیت نوظهور قرار گرففه بود، ت

ر  نویو و نهادها  ساال کنار دیواو ایراو در ترتیب روابط خارجی به ماهوم مدرو آو در  ایو  به

 ایتو امتر  . وجود آمد تا به تنظیم و پیشبرد ایو روابط بپردازد  هها ب وزارتخانه ادار  جدید و سایر

 .شد انجامخارجه  وزارت امور ها  حیومفی نظیر دربارۀ تمام دسفگاهشاه  ففوعفی دورۀاز 

ساالر  ستنفی بته نظتام     گذار از نظام ایفی و دیواو ۀتواو دور قاجار را می حا  عصر  همیو در

ها  جدیتد بته منظتور     ساالر  مدرو نامید که پیامد اصفی آو تشیی  وزارتخانه سفطنفی و دیواو

اصتالحات عصتر قاجتار    . اقفصتاد  کشتور بتود    -بخشیدو به معضتالت گونتاگوو سیاستی    ساماو

ایتو   .(19: 9921، زاده خدر ) طفب آو دوره دارد ساالر اصالح آمیخفگی تام و تمام با عناصر دیواو

 در. آو هم نشتاو داد  ناخواه چهره خود را در تشیی  وزارت امورخارجه و ساخفار طفبی خواه اصالح

پتی شیستت ایتراو در جنت  بتا روستیه و        ها  نخستت ستفطنت قاجارهتا ، در    سا  حقیقت در

ظهتور   وز وساالراو بر میاو برخی از درباریاو و دیواو گر  در گسفرش روابط با اروپا، اندیشه اصالح

ساالراو ستنفی طرفتدار حاتظ     ساالراو تجددخواه، برخال  دیواو تبع آو گروهی از دیواو به. یافت

 .وضع موجود، درصدد انجام اصالحاتی در تشییالت نظامی و ادار  قاجار برآمدند

ها  مورانی که تالشأدسفه او  م. خارجه در زماو قاجار دو دسفه بودند نخبگاو وزارت امور 

نظتام ایالتتی    چارچو  جامعه ستنفی و  راسفا  حاظ وضع موجود در رد شاو عمدتاً اقداماتو 

ویتهه فرانستو  و روستی     بته  ،ها  خارجی گروه دوم با تمدو غر  و زباو. شد حاکم انجام می

 ورزیدنتد  کیتد متی  أسستات تمتدنی غربتی بته ایتراو ت     ؤضرورت انفقا  م آشنایی داشفند و بر

 هتا  ارشتد وزارت امتور    ستمت  هتا  گتروه دوم در   حضور شخصیت .(911: 9921 ازغند ،)

 .ثر بودؤدهی روابط خارجی و قانونمند ساخفو آو تا حد  م سازماو خارجه در

حساسیت  ا  در اصالح امور نگاشت و در آو بر خاناو رساله ها بود که خاو سا   همیو در

طتر  دولتت بته خارجته      ه ازو  اجزایتی کت   ۀبه گاف. دکرکید أخارجه ت وزارت امور امور در

به تعصب ، غیرتمند  و زیرکتی ممفتاز و مشتهور     روند، باید خارج مفت نباشند، مخصوصاً می

  .(111 -111: 9911زرگر  نهاد، ) باشند
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ختارجی   امور. خارجه همچوو بسیار  از نهادها  دیوانی دیگر تدریجی بود سیس وزارت امورأت

ها  پادشتاهاو و ستارا     آو دریافت نامه ۀشد که وظیا تمشیت می دففر در دربار  ی  وسیفۀ به ابفدا 

ستو    الممالت  از  ختاو نتوایی منشتی    میرزاقفتی  .ش 9922درستا   . هتا بتود   خارجی و پاسخ به آو

زمتاو بتا    ایتو هتم اشتاره شتد، هتم      از  کته پتی    طور  هماو. شد مور ایجاد ایو دففرأشاه م  ففوعفی

قواعتد و ضتوابط مشخصتی بترا  روابتط میتاو        .م9291 /.ش9914ستا    برگزار  کنگره ویتو در 

دادو بته    شتد، ضترورت شتی     ها مربتوط متی   سیس وزارت امورخارجه و ساارتخانهأکشورها که به ت

توجته قترار گرفتت و باعت       تریو سطم مورد عالی فه مهم مناسبات ایراو با سایر کشورها هم درئمس

  .(199-196 :9911 ،مهدو  هوشن  ) سیس وزارت خارجه صادر شودأد دسفورتش

ختاو   عبتدالوها   میترزا . سیس شتد أت "دففر امور غربا"ا  با عنواو  مبنا ابفدا اداره  ایو بر

شتده استت، اداره    خارجه یتاد  از او به عنواو اولیو وزیر نشاط اصاهانی معفمدالدوله که غالباً

. را یافتت  "امور ستارا  کاالت مهام خارجه و رسیدگی به" عهده گرفت و عنواو ایو دففر را بر

بته عنتواو    رسماً( ایفچی) خاو شیراز  میرزا ابوالوسو .ش 9139/ .ق9191 سا  سرانجام در

پتس از  ( 99-91و  1: 9912، یعتاقف  ؛969: 9913 یم،شتم ) دو  خارجه منصتو  شتد   وزیر

 ۀدورختاو، ایتو عنتواو در     ابولوستو  میرزا ۀخارجه در دور بر وزارت امور "غربا امور" اطالق

وزارت مهتام دو   "خاو امیرکبیر به  میرزا تقی ۀو در دور "مهام خارجه"اصطالح   مقام به قائم

 (. 131 :9941 یت،آدم) تغییر یافت "امورخارجه"و  "خارجه

هتا    هتا  ختارجی ستاارتخانه    به بعد برختی از قتدرت  . ش9293./ ق9114ها   از سا 

ستاارت،   بتر   روستیه، عممتانی و انگفتیس افتزوو    از ایو میاو . دندکرسیس أایراو ت دائمی در

ایتراو نیتز در   . هایی با عنواو کنسولگر  در برخی شتهرها  دیگتر ایتراو داشتفند     نمایندگی

 .دکر هایی در ایو کشورها مسفقر ها  قرو نوزدهم نمایندگی نیمه

 مفوتده، اتتری ، آلمتاو،    هتایی در عممتانی، ایتاالت    ها ایتراو ستایراو و کنستو     در ایو سا 

  .(19: 9926، ففور) بالیاو داشت انگفیس، ایفالیا، بفهی ، روسیه، فرانسه، هفند و سایر  در

ستیس  أهتا  آغتازیو ت   سا  قاجار، در ۀبا توجه به نق  مهم سنفی برا  صدراعظم در دور

. آورد دستت متی  ه وزارتخانه، نق  وزیر خارجه به آزاد  عمفی بسفگی داشت که از صدراعظم ب

هتا    مقتام . خارجه بسفگی داشت ها  شخصیفی صدراعظم و وزیر همچنیو به ویهگیایو نق  

 . شد دهنده قیمت باالتر فروخفه می ها به پیشنهاد ساارت و کنسولی مانند دیگر منصب



که در سایر موارد مرتبط با اسفقرار ارکاو دولت به روش جدید و ستاخفارها    طور  هماو

 بنا تاریخ معاصر ایراو مشاهده شده است، شاید بفواو گات در ها  مخففر در نویو در زمینه

مستفقیم و هتم    طتور   هم بته     رد پا  امیرکبیر نیزخارجه  وزارت امور  نهادو الگوها  جدید و

 . شود مسفقیم دیده می غیر

شتاه کته     تواو مشاهده کرد کته در اوایت  دوره ناصترالدیو    نق  مسفقیم امیرکبیر را آنجا می

ستاارت و متذاکرات بتا     ۀزمین ا  که امیر در اخفیار داشت با توجه به سابقه صدرات را در امیرکبیر

  بته . خارجته اهمیتت زیتاد  داد    مومدشاه پیدا کرده بود، به دففتر امتور   ۀدو  خارجی که در دور

ها  قبفی نظمی در چیتن  استناد و متدارر مربتوط بته       ایو وزارتخانه که در دوره که در  طور 

ایتو وزارتخانته،    شد، با صدرات امیرکبیر و زعامت او بر دیگر در ارتباط با ایراو دیده نمیها   دولت

سازماو و تشییالت متنظم هستفیم و     قالب ی  خارجه در گیر  وزارت امور پس شاهد شی  ازایو

 خارجته بته ستب  جدیتد را از     گیر  ساخفار وزارت امور به قو  فریدوو آدمیت ارجم است شی 

 اننتد م ،آو ستابقه نداشتت   از  چراکه امیرکبیر به اقداماتی دستت زد کته پتی     ؛بدانیمهمیو دوره 

نگهتدار  اوراق و   -نتوعی تربیتت مفترجم     ها  ختارجی و بته   گردآوردو گروهی از مفرجماو زباو

 -هتا بته کشتورها  دیگتر     مور کردو سارا و ژنترا  کنستو   أم -اسناد دیپفماتی  در میانی معیو

 ( 131-131: 9941 ،یتآدم) ی  از ایاالت ایراو هر تعییو کارگزار  برا 

گترففو   کتار   طور غیرمستفقیم بته دلیت  بته      رد پا  امیرکبیر در ارتباط با نهاد وزارت خارجه به

نشتریه وزارت  ) د و مراتب ترقی را در دسفگاه دیوانی قاجار طی کترد کرفرد  بود که امیرکبیر کشر 

المف  بتود کته بته     تموؤایو فرد میرزا سعیدخاو م( 9966اساند  ،1امور خارجه، دوره سوم، شماره 

 .ق 9142ستا    و  بته دنبتا  ایتو امتر در    . منصو  شد( مقام وزیر قائم) منصب دبیر  مهام خارجه

 میترزا . اخفیار داشتت  سمت را درقمر  ایو  9113تا سا   ،سا  19دو  خارجه شد و به مدت  وزیر

همتیو دوره بتود    دو  خارجه شد و در سا  دیگر وزیر 6مدت  به .ق9111از سا   سعیدخاو مجدداً

 . خارجه نوشفه شد ر وزارت اموریشرح وظا  که وزارت خارجه دارا  تشییالت جدید شد و نخسفیو

شتده مربتوط بته ایتو       ها  نوشتفه  رسد که در ییی از مقاله ذکر ایو نیفه ضرور  به نظر می

به عنواو اولتیو اساستنامه    سعید، میرزا ۀیا در دور دست به شده   نوشفه "شرح وظایر"موضوع، از 

بته   صترفاً  ،حتا  آنیته متفو مورداستفناد     .(19: 9912تتوکفی،  ) شده است خارجه یاد وزارت امور

بنتد  و ترتیتب ادارات    حا  در سند دیگر  تقسیم  همیو در. وظائر ایو وزارتخانه پرداخفه است
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ادارات خمسه شام  دففر وزیتر و  . مسه ذکر شده استشام  ادارات خمسه و دفاتر خ ،فص  در دو

هتم  اداره   انگفیس و عممتانی و یت    ،رو : اداره به کشورها  همسایه دیگر بود که سه ۀادار چهار

هرحتا  استناد    هبت ( .ق 9111/.ش9149نامه ستا    آییو) ها اخفصاص داده شده بود به سایر دولت

 ۀالمفت  در دور  خاو متوتمو  سعید ثیر مهم میرزاأت برنامه و شرح وظایر وزارت خارجه  آییو: مزبور

 .بخشی به ساخفار و جایگاه ایو وزارتخانه داللت دارد جهت قوام دوم وزارت  در

قاجتار روحیتته استفبدادخویی، فستاد داخفتتی     ۀهماننتد ستایر ادوار تتتاریخ ایتراو، در دور   

زده و  ه تصمیمات شفا ها و دسفگاه دیوانی، نبود نیروها  مفخصص و کارشنا  که ب خانداو

ناخواه به شی  نگرففو ساخفار ادار  و دیوانی نویو در ایراو  انجامید، خواه غیرکارشناسانه می

جتتا  گذاشتتفه بتتود   خارجتته هتتم بتتر  وزارت امتتور ختتود را بتتر ثیرأمنجتتر شتتده بتتود و تتت 

د امور اما در ایو میاو کارگزاراو آگاهی هم بودند که تالش داشفن ؛(16: 9921الدینی، معیو)

 .جهت پیشبرد منافع مفی کشور، ساماو بخشند مربوط به نهاد روابط خارجی را در

 

 ها تحول آن قاجار و سیر ۀاسناد تنظیمی ساختار وزارت خارجه در دور

و  قاجتار  ۀدور خارجته در  تشیی  وزارت امور ها و بسفر اینجا توضیواتی پیراموو زمینه تا

ساخفار وزارتخانته و   ایو بخ  مقررات ناظر بر در. دشتریو تووالت مربوط به آو ارائه  عمده

 . خواهد شد تووالت آو در ادوار مخففر بررسی

، 9دهنتد  ها نشاو متی  مشی کفی را در ادوار مخففر برا  دولت نظر از قوانیو کالو که خط  صر 

وزارت خارجته و معیارهتا  الزم بته     اجرایتی  قواعد و مقرراتی برا  تعییو چتارچو  کفتی ستاخفار   

هتا ایتو نهتاد بفوانتد بته       که به کمت  آو  ،ر آویکارگیر  کارگزاراو مفناسب با شرح وظا  منظور به

 . دشو ها بررسی می ده است که در زیر اهم آوشر خود عم  کند، در ادوار مخففر تدویو یوظا
                                                           

 باالدستفی  قتوانیو . شوند می تقسیم دسفی پاییو و باالدسفی دو دسفه به خارجی مناسبات بر ناظر مقررات طور کفی به 9. 

 استالمی  جمهتور   اساستی  قانوو از اص   سه نمونه، برا . شود می تدویو کشور  کالو مقررات و اساسی قوانیو در قالب

. اشتاره دارد  یبه روابط خارج یرمسفقیمغ طور به هم اص  چند و شود می مربوط خارجی سیاست به طور مسفقیم به  ایراو

 اففته یاخفصتاص   یخارج استیبه س911، 916، 919، 911قالب چهار اص   در یقانوو اساس به طور مشخص فص  دهم

توانتد   یم  ا مالحظه  توجه قرار داده است که به نوو قاب  را مورد یخارج استیس یبه نوع 93و  1اصو   ویهمچن. است

 دهتد  میآو توض کارگزاراو  و سازوکار رففار ییساخفار اجرا  را برا یاساس  راهبردها و یخارج استیس یچارچو  کف

تتابع    خارجته طبت  قتانوو استفخدام کشتور      وزارت امتور  که است ویا گرید توجه  نیفه قاب (. راویا. ا .ج یاساسقانوو )

 (. 1بند خ ماده   قانوو اسفخدام کشور) یستن  و مشمو  قانوو اسفخدام کشور استخاص خود  یمقررات اسفخدام



 ،مومدشاه ۀدر دور جه ظاهراًنامه وزارت خار در ییی از منابع گافه شده است اولیو آییو

ایتو زمینته ستند     در (922 :9929، ازغنتد  )مقام فراهانی تهیه و تدویو شتد   قائم دست  به

استناد مربتوط بته      مشخصی ارائه نشده است و اسناد و مدارر موجود نشانگر تتدویو اولتیو  

و وزارت میترزا   شاه  ناصرالدیو ۀر وزارت خارجه و ادارات و دفاتر آو مربوط به اوای  دوریوظا

 .است الدوله تموؤسعیدخاو م

سا   خارجه در ر وزارت اموریسند مربوط به وظا  مبنا  اسناد موجود، تهیه نخسفیو بر

شتاه    المف  به تصویب ناصرالدیو تموؤسعیدخاو م وزارت میرزا ۀو در دور .م9229/.ق9111

 ر آو به شرحی استت کته در  شده د بند دارد که اهم موارد ذکر  ایو سند بیست. قاجار رسید

اقتدام بته    تمهید اسبا  و موجبات و حاظ روابط دوسفانه با کشورها  دوستت، : آید ادامه می

وزرا   -جتوار، تعیتیو ستارا    ها  هتم  انعقاد معاهدات سیاسی و تجار ، تنظیم روابط با دولت

اصت  و   شده، ثبت و ضبط موریو یادأر میها، تعییو شرح وظا کنسو  -ها سرکنسو  -مخفار

گونه تواف  میاو ایراو و سایر کشورها، کسب  رونوشت اسناد دولفی، نگهدار  معاهدات و هر

ها، رعایتت   موراو مشغو  در ساارتخانهأتصمیمات و مقاصد دو  دیگر توسط م -اطالع از امور

موراو و سارا  خارجی، حاظ حقوق اتبتاع کشتور   أمراودات با کشورها و م آدا  تشریاات در

موریو خارجی، تنظتیم استناد عبتور و مترور     أسایر کشورها، مدیریت اعطا  امفیازات به مدر 

ها و خفع ید از بیگانگانی که امالکی را در داخ  کشور  اتباع کشور به خارج و ثبت و ضبط آو

تواو بته عنتواو قتانوو شترح وظتایر       الذکر را می اند، موارد فوق غیر ح  به تصر  درآورده به

  .(61 :9912، یعاقف)ارجه یاد کردوزارت امورخ

 :حاشیه ایو سند به ییی از همیاراو خود تیفیر کرده است خارجه وقت در امور وزیر 

هلل ءالوازم قرار جدیتد هترروز بایتد انشتا     تاریخ شروع در خاو؛ از حاجی میرزاحسیو قفی»

نشستفه مشتغو    رو  متو   وزارت جفیفته خارجته پتی ِ    تعالی با قفمداو و لوله کاغذ انشا در

سایه مرحمتت پایته همتایوو تربیتت      جات مووله حضور  و شااهی باشد و در نوشفه توریر

 توریرا فتی شتهر  . زاداو، رشید، عاق ، کام  به کار خدمات دولت جاوید برآید شده مم  خانه

 (.94: 9919 ی،موجان)« .یوئفئی  9111المانیه  جماد 

خارجته تعریتر شتده     امتور  اخفیاراتی برا  وزیر ایو سند د درشکه مالحظه  طور  هماو

 ؛، تعیتیو کتارگزاراو  (کشورها  همسایه) جوار قبا  دو  هم ها در تعییو و اتخاذ سیاست: بود
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 به موجب ایو شترح  دیگر  عبارت  به ؛موراوأها و سایر م از سارا، وزرا  مخفار، سرکنسو   اعم

بته   9111الوجته   در ذ  سند مزبور. ستپرسن  اخفیارش با وزیر بوده ا تمامر، تعییو یوظا

ترتیتب نظتام ادار  مفمرکتز بته منظتور ثبتت و ضتبط          ایو  به. شاه رسید  ناصرالدیو توشیم

 .گذار  شد مناسبات خارجی ایراو پایه

 کته امتور    آنجایی توجه ایو است که با توجه به خو  خودکامه شاهاو قاجار و از  نیفه قاب 

معمتو  و   طتور   آو مقطتع بته   به تنظیم روابط با سایر کشورها در جمفه امور مربوط از ،ممفیت

ر، بته  یپایاو ایو شرح وظتا  المف  در تموؤد، مش گیر  می توسط شاه تصمیم ،نهایت مرسوم در

اما بتا توجته بته     است؛از عنایات و   دارد که همچناو تابع فرامیو شاه و شاکر تاصی  بیاو می

بنتدها    بتا خارجته را   ت کته جایگتاه و موقعیتت وزارت امتور    بوده است  ساله ناگزیر  تجربیات سی

  (.16: 9912 ی،توکف)است  .ق 9111/.ش9141سند سا   تاریخ مهر. پیشنهاد ، مشخص سازد

تدویو شتد کته مبنتا     المف   در زماو مؤتمودیگر  هم  جز سند شرح وظایر، سند هب

 ستند مزبتور   شتده در  یات طترح ئجزادامه قدر  به  در. اولیه اساسنامه و مقررات کنونی است

  9.شود پرداخفه می

 

 .ق 8333./ش 8328 سال نامه آیین

نامته در تقستیم و ترتیتب ادارت و تیتالیر وزارت      با عنواو کام  آییو نامه مزبور آییو

 تقسیم و ترتیب ادارات وزارت خارجه مشتفم  بتر   خارجه و حاظ حدود آو در جفیفه امور

قستمت تقستیم    او  وزارت خارجه دولت عفیه ایراو را به دو با . با  تنظیم شده است دو

 -شتام  دایتره مخصتوص وزارت    ،ادارات خمسه. خمسه دفاتر –ت خمسه اادار: کرده است

دفاتر خمسته  . اداره رو  و اداره ممالیی که قر  جوار ندارند -اداره انگفیس -اداره عممانی

دففتر مواستبه و    -سوم و تشریااتدففر ر -دففر ترجمه و خطوط رمز -تجارت شام  دففر

 .دففر ثبت و ضبط

. دادنتد  نار را تشیی  می 91حدود  با خود وزیر جمعاً( دایره مخصوص وزارت) دففر وزیر

وبتی  همتیو    ی  از ادارات دیگتر کتم   هر. دش نار می 6 جمعاً ، شام ی  با مدیر ادارات هر
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 نامته وظتایر ادارات در   یو آیتیو ابخ  دوم  در. بینی شده بود ها پی  تعداد پرسن  برا  آو

 .(فص  دوم -. ش9149نامه سا   آییو) ده بودشمشخص  ،(ماده)فقره  41حدود 

 خارجته در  موراو وزارت امتور أر عام هم برا  میسفسفه وظا  وظایر خاص، ی  بر  افزوو

ا تواو به لزوم حاظ نگهدار  اسرار، حضتور بت   جمفه ایو موارد می از ؛ده بودشبند تعییو  96

د، نوشتفو میاتبتات بتر رو     کتر  تشتریاات تعیتیو متی    ها منطب  با ضوابطی که دففتر  لبا 

توجه در ایتو میتاو     نیفه قاب   ی . کار اشاره کرد سر موقع بر  کاغذها  مخصوص، حضور به

هتا بتوده استت کته در شترح       بند  آو اهفمام به بایگانی میاتبات به صورت ماهانه و فهرست

 ایتو وظیاته در   .(ماده ششتم از وظتایر اداره عممتانی   ) ده بودشجوار بیاو  وظایر ادارات هم

 شترح وظتایر   16 در بند جوار هم تعمیم داده شده بود و مجدداً نامه به سایر ادارات هم آییو

شده در شرح وظایر عمومی،   بینی آخریو بند پی . کید و یادآور  شده بودأآو ت عمومی بر

 -99بنتد  ) کردند اشاره داشتت  راد  که از ایو وظایر تخطی میکفی به مجازات اف  صورت  به

 .(161-169: 9911، مهدو   هوشن  ؛9149نامه  آخر از آییو .ص

اداره و  1: ر ادارات و دفتاتر آو معفتوم شتد   یو شترح وظتا   .خ. ا. ترتیب سازماو و  ایو  به

اداره رو ، اداره انگفتیس  کنار آو اداره عممانی،  ره مخصوص وزارت و دریاداره دا. 9دففر ش 

ر مزبتور بته   یت خارجه در قالب ادارات و دوا تواو گات امور واقع می در .جوار و اداره ممال  هم

 (.969: 9913 ،یمشم) نوعی ساماو گرفت

شهرها  مخففر ایتراو کته    جز تعییو سازماو وزارتخانه در تهراو، در هب ،حا   همیو در

خارجه حضتور داشتفند    افراد  به عنواو کارگزار وزارت امور اتباع خارجی در آنجا بودند، نیز

آذربایجاو، خراساو، کرمتاو، فتار ، گتیالو و     ها در ایو کارگزار . نار بود 13که تعدادشاو 

 .(911-919 ؛9929ازغند ، )والیات مهم مسفقر بودند  سایر

 -آلمتاو : کرده بودایو دوراو ایراو با تعداد معدود  کشورها روابط دیپفماتی  برقرار  در

برختی از ایتو کشتورها در    (. ینگته دنیتا  ) اتازونی -بفهی  -ایفالیا -انگفسفاو -اتری  هنگر 

: شهرها  دیگر ایراو برحسب اهمیت سرکنسولگر ، کنسولگر  یتا نایتب کنستو  داشتفند    

روستیه در  . انگفیس در مشهد، تبریز، رشت، شیراز، کرمانشتاه، اصتاهاو، همتداو و استفرآباد    

تبریتز،   عممتانی در . و کالت، قوچاو، بجنتورد، بتارفروش   ، تبریز، اسفرآباد، رشت، درگزمشهد

                                                           
 .است بوده دففر پن   هم دفاتر تعداد نامه آییو خود بر اسا  اما است؛ آمده دففر ش   اصغر شمیم عفی در کفا . 9
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ایتراو  . فرانسه در تبریز و بوشتهر . ، همداو، شیراز، بوشهر(مهاباد) کرمانشاه، ساوجبالغ میر 

اتااق درکشورها  همسایه قرار داشفند، کنسولگر  دایتر کترده     به  شهر که قریب 92نیز در 

 . (96: 9912 ،یعاقف) بود

 

 .ق8987. /ش 8338سال  :نامه دوم نظام

ختتاو  در زمتتاو میتترزا نصتتراله .ق9992./ ش9111نامتته اساستتی بعتتد  در ستتا   نظتتام

شتاه رستید    نامه که به توشیم مظارالتدیو  ایو نظام. دشتدویو  خارجه وقت، مشیرالدوله وزیر

نامته   همتیو نظتام   در. کترده بتود   بینی برا  وزارتخانه مقررات تازه و سازماو جدید  را پی 

 . بینی شده بود ایو نهاد شرایط خاصی پی  ورود به خدمت درجهت بار   برا  اولیو

المف  بته عنتواو شترح     تموؤزماو وزارت میرزا سعیدخاو م نامه آنچه که در  ایو نظام در

 .(نامته  او  نظامبند )شد  نامه ادغام ر وزارت خارجه به صورت جداگانه آمده بود، در نظامیوظا

ای بود که یاز هماو شرح وظا  ا واقع فشرده در ،نامه ر مندرج در ابفدا  ایو نظامیشرح وظا

دلی  درج اهدا  و وظتایر اصتفی     به. المف  تدویو شده بود تموؤدر زماو میرزا سعیدخاو م

  ممبفتی  توو .ش9149نامه سا   به آییو  ایو امر نسبت ،نامه نظاممفو در  وزارت امورخارجه

 :بود ر مربوطه به شرح زیریاهدا  و وظا. رفت به شمار می

هتا    ها  سیاسی و قرارنامه انعقاد عهدنامه -ایجاد و تشیید روابط حسنه با دو  خارجه»

ها  منعقده  ها و قرارنامه تصدی  عهدنامه -ها  تجارتی ها و قرارنامه تصدی  عهدنامه -تجارتی

موریو سیاستی و  أتعیتیو مت   -اجترا  عهتود   قبتت در امر -عفیته موریو دولت أبه دسفیار  م

خارجته در والیتات    تعیتیو کارگزارهتا  وزارت امتور    -کارپردازها به دربارها و ممال  خارجه

هتا  مخصتوص دو  خارجته و     ها و فرستفاده  پذیرایی سارا  کبار و ایفچی -ممال  موروسه

حاتظ   -ت دیپفمتاتییی ئت فیتازات و هی مراقبت در رعایت ام -ها به پیشگاه همایونی معرفی آو

رسیدگی به دعاو  تبعته ایرانتی از تبعته خارجته و تبعته       -خارجه حقوق افراد مفت ایراو در

خارجه از تبعه دولت عفیه و کفیفا موافظت جمیع منافع ماد  و معنو  اهالی ممال  ایتراو  

 وزارت امتور   اجتزا  ۀرتبه و مناصب و امفیازات دربار  اسفدعا  ترفیع -در مراودات مف  خارج

ستالنامه  ) خارجته  وزارت امتور   موریو و اجتزا أخارجه، مراقبت در وصو  و ایصا  دولفی مت 

 .(991-992 :9996سا   -وزارت امورخارجه



خارجته بترا  تستهی  اجترا  مشتاغ        امتور  کته وزیتر   بتود ر آمده یپایاو شرح وظا در

 . شود می مشروحه فوق معاونی دارد که رئیس ک  وزارت خارجه نامیده

 پایته  ها  وزارت خارجه را بر نامه جدید، اداره خاو مشیرالدوله براسا  نظام میرزا نصراهلل

خارجته، دایتره    امتور  ، اداره کابینته وزیتر  .خ. ا. اداره رئیس ک  و: ساخفار  جدید منظم کرد

خارجه، دایره ترجمته و توریترات الستنه اجنبیته،      مخصوص کابینه، دایره اجزا  وزارت امور

، مجفتس مشتاوره،   .خ. ا. ودایره رمز، دایره ارسا  مراسالت، اداره دو  مفوابه، اداره تشریاات 

دیواو مواکمات، اداره مواستبات، اداره مفت  مفنوعته تبعته دولتت عفیته، اداره دففتر وزارت        

 (. صوبات وزارتی و منویات وزیرپیگیر  م) اداره رسیدگی و خارجه، اداره ک  تذکره

 ها ایو بوده است که با توجه بته حساستیت کتار وزارت امتور     توجه در ایو سا  نیفه قاب 

شد، مدرسه عفوم سیاستی در ستا     خارجه و نیاز  که به داشفو افراد مفخصص احسا  می

مدرسته تتا   ایتو  . عهده بگیترد  را بر .خ. ا. وسیس شد تا تعفیم و تربیت کارمنداو أت. ق9991

ستیس  أختاو مشتیرالدوله نتائینی ت    مدرسه مزبور را میرزا نصراله. برپا بود. ش9934ها   سا 

درو  ایتتو مدرستته عبتتارت بتتود از تتتاریخ، ادبیتتات، طبیعیتتات،  .(96: 9912 ی،عتتاقف) کتترد

المف ، حقوق اساسی، عفتم   دففردار ، ریاضیات، عفم مالی، جغرافیا، حقوق تجارت، حقوق بیو

ایتو مدرسته از دیگتر ادارات وزارت    . ها  فارسی و عربتی  اصو  مواکمات، فقه و زباوثروت، 

را  "تهیه اجزا  کارآمد به جهت آتیه وزارت خارجته " اساسنامه خارجه مجزا بود و بنا بر امور

 .به عنواو هد  منظور داشت

ه بته  توجته مشتیرالدول   دهنده اهفمتام و  خارجه نشاو اسناد موجود در آرشیو وزارت امور

کشتورها    هتا  ایتراو در   نماینتدگی  تمتام نامه در وزارتخانه و ابتالغ آو بته    رعایت ایو نظام

 .(96کارتو  1و سند  19کارتو  .9جمفه سند از) مخففر است

 

 .ق8935./ ش8378 سال: نامه سوم نظام

 9121شاه قاجتار، در رجتب     سا  دوم سفطنت مومدعفی سا  پس از مشروطه و در دو

نامته جدیتد     خاو عالءالستفطنه نظتام    مومدعفی خارجه وقت، میرزا امور وزیر .ق9911/.ش

تواو گاتت   ت میأبه جر. شاه رسید ماده داشت و به توشیم مومدعفی صد تنظیم کرد که ی 

. خارجته استت   نامه، مبنا  قانوو امور تشییالتی و اسفخدامی کنونی وزارت امور که ایو نظام



  89  فرهنگی ایران و قفقاز شمالی -دومین همایش تاریخی

آو مشتخص شتد و    خارجه در بار شرایط اسفخدام در وزارت امور  ونامه برا  اولی ایو نظام در

 .ده بودشبینی  مقام کارمنداو ایو وزارتخانه در آو پی   لوازم ارتقا ضمناً

 بند شرح کامفی از اجزا و متوارد مترتبط بتا وزارت امتور     933فص  و  1نامه در  ایو نظام

مبنا  اصتفی قتانوو امتور تشتییالتی و     دست داده است و به نوعی ه خارجه و پرسن  آو را ب

 نامه مزبور نظام گانه مندرج در فصو  نه. رود خارجه به شمار می اسفخدامی کنونی وزارت امور

 شام  شرایط ورود به وزارتخانته، درجتات ادار ، مقتررات ادار ، شترح وظتایر وزارت امتور      

بوط بته حقتوق و مزایتا     ها، ترتیبات مر خارجه، توضیوات پیراموو ادارات و شرح وظایر آو

بته نتوعی شتورا     ) ها  وزارت خارجه، مجفس مشتاوره  موریتأموریو و مأاعضا و کارکناو، م

 .(9121نامه اساسی  نظام) موارد تنبیهی اعضا  وزارتخانه بوده است و( اسفخدام کنونی

رر ، ثباتی، موت : تریو سطم عبارت است از تریو به عالی از پاییو .خ. ا. ها  و ترتیب مقام

ستا  ادارات، مسفشتار ،   ؤر، ریگر ، مفرجماو و کارمنداو، معاونت دوایر، مدیریت دوا منشی

نایتب  = منشتی : بتود  المففی به شرح زیر ها  بیو ها با رده تراز  ایو مقام هم. معاونت و وزارت

نایتب ستوم تتا نایتب او ،     = سوم، مفرجماو و کارمنداو بسفه به ستواب  ستنواتی و ختدمات   

= ستا  ادارت ؤمسفشتار ، ر = آغاز خدمت از رتبه نیابتت دوم، متدیراو دوایتر   = دوایرمعاوناو 

مخفتار،   وزیتر = خارج از کشور، معاونیو وزیتر  مقیم در وزیر= .خ. ا. ومسفشار کبرا، مسفشاراو 

 .سایرکبیر= منصباو  وزرا یا صاحب

 رت امتور توانستفند بته ختدمت وزا    شترایطی متی   درنامه اتباع خارجی  نظام بر اسا  ایو

 . ها و مقررات بعد  موقو  شد نامه نظام اما ایو امر در ،(بند ی  –فص  او  ) خارجه درآیند

جویی، دایره پرستن  بتا دایتره     نامه به منظور صرفه ایو نظام توجه اینیه، در  از نیات قاب 

ایتو بنتد و   (. بخ  مربوط بته دایتره پرستن     -نامه فص  پنجم نظام) ترجمه ادغام شده است

هتا   ها  مصو  در ادوار مخففر نشاو از توجه به مدیریت هزینه نامه مواد نظام از ا  دیگر پاره

 .ها  مربوطه دارد ازسو  مقام

شتاه    نامته دستفخط مومتدعفی    پایاو ایتو نظتام   توجه دیگر ایو است که در  فه قاب ئمس

 نامه عینتاً  ت نظامکید شده است که مااد و مندرجاأیید آو آمده است و ضمو آو تأبر ت  مبنی

آورد کته نیتات و دقتای  آو      عم   خارجه مراقبت به امور اجرا گذارده شود و وزیربه موقع  به

قبتو  اجتزا و مستفخدمیو اداره     مابعد در  فی»کید کرده است که أهمچنیو ت. دشومفرور ن



 خارجته توصتیه و ستاارش احتد  را نپذیرففته و وستیفه       ها  وزارت امور موریتأمرکز  و م

نامه وزارت خارجه مزبوره که اسا   به شرایط نظام دخو  به خدمت وزارت خارجه را منوصر

 ستفطنفی بتاغ شتاه شتهر     قصر: شاه  دسفخط مومدعفی)  «.نامه است دارید اجرا  مااد نظام

 منتدتر  ایو سند حاکی از گرای  ییی از مسفبدتریو شتاهاو قاجتار بته نظتام     .(9914رجب 

 خارجته  خارجه یا ظرافت و هوشمند  کارگزاراو وقت وزارت امتور  شدو دسفگاه وزارت امور

 .است به اخذ دسفخط یا مهر شاه قاجار

تتریو قتانوو نتاظر بته ستاخفار و       نامه اساسی فتوق تاصتیفی   که گافه شد، نظام طور  هماو

خارجته پتی  از اساستنامه و مقتررات تشتییالتی، استفخدامی و انضتباطی         وظایر وزارت امور

نامته اساستی    بخ  بعد  توضیم داده خواهد شد، نظام که در  طور   به. رود مار میکنونی به ش

بترا  آو تصتویب و    .ش9911سا   ا  در تصویب شده و اصالحیه .ش9996 سا  بعد  که در

اما  ،و  بوده استبنامه اساسی مورد  اعما  شد، به لواظ تعداد مواد مندرج بسیار کمفر از نظام

 . بند  و مشخص شده است ها درجه ها و قنسولگر  ساارتخانهخاص  طور  در آو به

نامه جدید  بترا  وزارت خارجته    نظام. ش9931اردیبهشت سا   عاقفی در به گافه باقر

 .(11 :9912، عتاقفی ) خارجته بتود   حد  پاستخگو  نیازهتا  وزارت امتور    تا که دشتدویو 

و به هی  سند  هتم استفناد داده   سو  نویسنده ارائه نشده  ایو زمینه از توضیم بیشفر  در

رسد مفو مورداسفناد نویستنده   آید به نظر می اما آنچه از اسناد در دسفر  برمی. نشده است

 وزارت امورخارجته و   نامه اسفخدام و شرایط اخفصاصی اعضا نظام"سند  باشد که با عنواو 

ختاو بته وزارت     وزیر وقتت مهتدیقفی   توسط نخست 9931ماه  در اردیبهشت "ترتیب مسابقه

 (.693: 9914 ، طاهر) ده استشمزبور ابالغ 

میترزا   ،خارجته وقتت   امتور  یتر سو  وز که بخشنامه منفشره از  اسا  سند دیگر همچنیو بر

 ، شرایط اخفصاصی اسفخدام در وزارت اموراست 9939مرداد ماه  12خاو مشارالمف  به تاریخ  حسو

  .(616 :هماو) ده استششغفی ذکر   امفوانی جهت ارتقاجمفه شرایط عمومی و مواد  خارجه، از

خارجته   نامه گردش کار وزارت امور منبع به آییو دو نامه مذکور، حداق  در نظام بر  افزوو

متاده بتود و بتا هتد  نظتم دادو بته        934 قمر  اشاره شده است کته دارا   9912سا   در

توضتتیواتی پیرامتتوو   همچنتتیو. ایتتو وزارتخانتته تصتتویب شتتده بتتود    جریتتاو امتتور در 

هتا  ختارج از کشتور و     موریتأم رسفه سیاسی در طبقه یا ۀوزیر دربار( بخشنامه)ودالمآ فم
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مرکتز یتا هنگتام اعتزام بته       در هنگتام تصتد  آو در  که ها  مسئولیت ر ویتراز  میاو برخی وظا هم

 .(91 :9919، موجانی ؛1: 9914طاهر ، )، ذکر شده بود گرفت میتراز  صورت  موریت ثابت همأم

 

 ارزیابی ساختار و اسناد مربوط به ساختار وزارت خارجه در دوره قاجار

رت امیرکبیر، اصتالحاتی در وزارت خارجته   اشاه و صد  ناصرالدیو ۀدور درطور خالصه   به

قدرت بزرگ روسیه، انگفیس و   ها  ایراو در پایفخت سه ساارتخانه 9193در سا  . انجام شد

پفرزبتورگ، لنتدو و استفانبو      ستو  در ؛حا  همسایگاو ایراو هم بودنتد   عیو که در عممانی

آغتتاز عنتتاوینی چتتوو  نماینتتدگاو سیاستتی ایتتراو در .(193: 9941 یتتت،آدم) افففتتاح شتتد

  ها یا ارتقتا  گذار، مسفشار، وزیرمقیم یا وزیرمخفار داشفند، پس از توسعه ساارتخانه مصفوت

ها  نمایندگی عنتواو کتارپرداز    تئسا  هیؤر سطم روابط و تبدی  ساارت به ساارت کبر ،

شتدند، بته تعتداد  از شتهرها       یا کارپرداز او  که قونسو  یا ژنرا  قونسو  هم خوانده می

 . هند بریفانیا اعزام شدند شهر بمبئی در روسیه و

ختاو   امیرکبیتر، میترزا حستیو    ۀستا  از دور  13که پس از گذشتت   9212تا  9241سا   از

. ا. واعظم به وزارت و صدارت رسید، به منظور سروستاماو دادو بته تشتییالت     رقزوینی، سپهساال

ها  سیاسی و تجار  و حاتظ حقتوق اتبتاع     و ایجاد روابط حسنه با دو  خارجی و عقد پیماو .خ

ا  تهیته و بته    نامته  نظتام  ،ایرانی در ممال  خارجه و تعییو حد و حدود مسئولیت و تیتالیر وزرا 

در روابتط ختارجی    خارجته کتامالً   نامه وزارت امتور  به موجب ایو نظام. شاه رساند لدیوایید ناصرأت

مربتوط بته روابتط ختارجی      اعتالم شتد کته صتدراعظم در امتور      دست آورد و رستماً ه اسفقال  ب

 .(919: 9921، ازغند ) امورخارجه است ا  ندارد و مسئولیت ایو امر به عهده وزیر مداخفه

آنچه که واقعیت تاریخی نشتاو داده استت، کارمنتداو بخت      اسا   بر دوراو در همیو 

کردند، امیاو ورود بته   زماو مناسب طی می خوبی و در ثباتی و مورراو اگر مدارج ترقی را به

او  پهفتو ،   ۀزماو قاجتار و حفتی دور   زارت امور خارجهو در. کردند طبقه سیاسی را پیدا می

البفته ماننتد هتر دوره و    . طتی نیترده باشتد   مراتتب را   ا  هست که ایتو سفستفه   کمفر نمونه

 . ا  هم خارج از روا  مرسوم به ایو مدارج دست یاففند عده ،حیومفی

االو   خارجه در جمتاد   نامه گردش کار وزارت امور ییی از منابع آمده است که آییو در

وزیتر خارجته وقتت، طبقته یتا رستفه       . ق9991ستا    ماده ابالغ شتد و در  934در  .ق9912



: 9919،یموجتان ) دکتر تریو سطوح، تعریتر و تاییت     تریو یا عالی را از ناز  .خ. ا. وی سیاس

 . ایو زمینه به سند خاصی ارجاع داده نشده است در .(91

موریتت  أآورد، مودود کردو مدت م  عم   ها به ییی از اقداماتی که دولت ایراو در ایو سا 

عفت اصفی ایتو تصتمیم آو بتود کته     . خارج بودو سیاسی و قنسولی ایراو در کشورها  امورأم

وجه تمایفی   هی   موریت بودند، بهأها  مدید در م خارجه که مدت وزارت امور  ا  از اعضا عده

ها  داخفتی و ختارج،    روشو است که ایو افراد به دلی  وابسفگی. به بازگشت به کشور نداشفند

 ا  در سته  الیوه 9939فروردیو  94دلی  در   همیو  به ؛دیدند ا  از مصونیت می خود را در هاله

ستا  مفتوالی در    1از   مجفس شورا  مفی به تصویب رسید که افراد را از اقامتت بتی    ماده در 

موریتت جدیتد بایتد    أستاله بترا  اعتزام بته م     1موریتت  أکرد و پس از م خارج از کشور منع می

 .(19: 9912 ی،عاقف) کردند سا  در ایراو توقر می  کم ی  دستِ

موریو سیاسی و کنستولی ایتراو کته ستالیاو     أتوجهی از م  موجب ایو قانوو عده قاب   به

جمفه ایو قبیت  افتراد، وزرا     از ؛ها  خارج بودند به تهراو احضار شدند موریتأطوالنی در م

عممتانی و نماینتده سیاستی ایتراو در      مخفار ایراو در پاریس، لندو و روسیه، ستایرکبیر در 

 . موریت بودند، به تهراو احضار شدندأسا  در م 11از   ی  بی  عه مف  که هرجام

قاجتار حتاکی از تتالش     ۀشده در مراح  مخففتر دور   مجموع قواعد و مقررات تدویو در

خارجه بتوده استت کته بتا      کارگزاراو آو دوره برا  نظم و نس  بخشیدو به امور وزارت امور

هتا اشتاراتی شتد، ایتو      ها  مخففر دوره مذکور که به اهم آو هنام ها و آییو نامه توجه به نظام

شاه در ایراو   دربار ناصرالدیو همیو دوره بود که کنت دوگوبینو که در در. انجام شد اقدامات

 نویستد، هرچنتد ایرنیتاو در    ها  سیاسی ختود متی   ییی از گزارش موریت داشفه است، درأم

دیپفماستی بستیار متاهر و     انتد، ولتی در   نیترده ها  عفوم پیشرفت چنتدانی   بسیار  از رشفه

 .(9923  ،مهدو هوشن ) اند زبردست

  

 وزارت امورخارجه در دوره پهلوی قواعد و مقررات ناظر بر

گسفرش روابط کشور و با توجه به اهمیفتی کته دستفگاه سیاستت ختارجی در جهتت        با

مناستبات ختارجی تغییتر    تقویت مناسبات با سایر کشورها یاففه بود، گرچه بنیتاو متدیریت   

ا   امتا بتا وجتود پتاره     ،تتدری  گستفرش یافتت     زیاد  نیرده بتود، تشتییالت وزارتخانته بته    
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ساالر ، عام  استفبداد   پهفو  او  و گسفرش نظام دیواو ۀافزار  در دور ها  سخت پیشرفت

 .الشعاع قرار گیرد آمده توت دست  هسبب شد دسفاوردها  ب

قتدرت   .ش9913-9991در دوره . شد پهفو  او  تصمیمات به رضاشاه خفم می ۀدور در

مترداد   12امتا پتس از کودتتا      ،بود و شاه مودود بود و مناسبات خارجی خارج از کنفر  

 بتاوجودایو در . کنفر  خود داشت درجمفه سیاست خارجی را  از ،ها همه سیاست شاه 9991

خارجته پدیتد    بنیادیو به لواظ ادار  در وزارت امور پهفو  دوم تغییراتی ۀچند نوبت در دور

نوتو میتزاو     همتیو   به. ها افزای  یافت ها  سیاسی و ساارتخانه در ایو دوره شمار اداره. آمد

پس از پایاو جن  جهانی همپا  تشتیی   . ها  خارجی در ایراو هم افزای  یافت نمایندگی

 . م افزای  یافتها  ایراو باز ه کشورها  جدید، شمار ساارتخانه

 .ش9993هیئتت وزیتراو در ستا     ا  از ستو    ییی از تووالت در ایو مقطع تصویب مصوبه

را  ازدواج با اتباع ختارجی بایتد از وزارت خارجته    زارت امور خارجه باسا  آو اعضا  و که بربود 

وضتعیت همستر آتتی     ۀکارمندانی که چنیو قصد  داشفند باید طرحی دربار. کسب اجازه نمایند

خارجه با بررسی جمیع جهات و موافقت بتا آو، اجتازه ازدواج    کردند تا وزارت امور خود گزارش می

ایو تصمیم برا  جفوگیر  از جاسوسی همسراو خارجی کارمنتداو وزارت خارجته   . به آناو بدهد

زارت مفبتوع  کته کارمنتد  بتدوو اجتازه و      صورتی همیو تصمیم نامه قید شده بود که در در. بود

 (.11: 9912 ی،عاقف)ازدواج نماید، از خدمت اخراج خواهد شد 

سته نوبتت    ویتهه در دو  آید ایو است کته بته   آنچه از اسناد و مدارر دوره مزبور برمیاما 

ایو چنددهه دسفخوش توتو  و تغییتر شتده استت،      خارجه در قوانیو مربوط به وزارت امور

 . بوده است 9911و  9996، 9996ها   تریو ایو تغییرات مربوط به سا  مهم

 .شود ها  مصو  در دوره پهفو  پرداخفه می نامه ایو قسمت به اهم نظام توضیم فوق در با

 

 .ش8981 سال نامه نظام

کتاظمی بته وزارت    المف  فروغی که بتاقر  وزیر  ذکاء زماو نخست در .ش9991سا   در

 11تتاریخ   وزارتخانه تدویو شتد کته در  نامه جدید  برا  ایو  امورخارجه منصو  شد، نظام

بر   فص  و مشفم   سه نامه در ایو نظام. ابالغ شد .خ. ا. وتصویب و برا  اجرا به  9996بهمو 

و  "کنستولی  -سیاستی "وزارتخانته بته دودستفه     نامته کتادر   به موجب ایو نظام. ماده بود 11



هتا    لیستانس در رشتفه   .خ. ا. وحداق  مدرر مفقاضی اسفخدام در . شد تقسیم می "ادار "

حتد   زباو فرانسته، انگفیستی یتا روستی در     مطفو  و دانسفو کام  زباو فارسی و ییی از سه

 . دش اداره می 1بر   اداره و قسمت ادار  مشفم  1قسمت سیاسی از  .ترجمه و تیفم بود

هتا،   ستاارتخانه : دسفه تقسیم شده بود 6در خارج از کشور به . خ. ا. ونامه، تشییالت  ایو نظام در

جتز   به. ساارت کبر  در کاب ، آنیارا و مسیو بود. ها ها و ویس قنسولگر  ها، قنسولگر  ژنرا  قنسو 

ژنترا    93. ده بتود شت سایر کشورها درنقاط مخففر جهتاو دایتر    ساارتخانه و نمایندگی در 91ها  آو

 .بود بینی شده ویس کنسولگر  هم پی  6قنسولگر  و  91، (سرکنسولگر ) قنسو 

نامه کفیتات طترح    قسمت او  نظام در. قسمت تدویو شده بود نامه در چهار فص  او  نظام

قسمت سوم مقررات مربوط . مواد قسمت دوم مربوط به اعضا  سیاسی و قنسولی بود. شده بود

فصت  دوم   در. داشتت  به اعضا  ادار ، قسمت چهارم مقررات مربوط بته امفوتاو را بیتاو متی    

. ها  قانوو اسفخدام ، درج شده بود خارجه با رتبه ه تطبی  مشاغ  وزارت امورمقررات مربوط ب

قسمت سیاسی و   ایو تشییالت به سه. ده بودشخارجه تبییو  فص  سوم تشییالت وزارت امور

اداره   هاتت  قستمت او  مجموعتاً   در. ادار  تقسیم شده بتود و شورا   قسمت ادار  -اقفصاد 

سیاستتی، اداره اقفصتتادیات، اداره تشتتریاات و اداره اطالعتتات و   شتتام  ادارات او  تتتا چهتتارم 

 -اداره ضبط ک  و دففر مورمانته  -قسمت ادار ، دففر وزارتی. نظر گرففه شده بود مطبوعات در

 . دش اداره اسفخدام ، تافی  و اداره مواسبات را شام  می -اداره تذکره، تابعیت و سجالت

ستا  ادارات  ؤه بود که ایو شتورا مرکتب از تمتام ر   شورا  ادار  توضیم داده شد ۀدربار

وزارت خارجه با ریاست معاوو وزارتخانه بترا  مطالعته و اتختاذ تصتمیم در مطالتب مهتم و       

 . ادارات وزارتخانه است، تشیی  خواهد شد همۀامور  که مربوط به 

اساسی سا   نامه نظام در بار  برا  اولیومالحظه در ایو سند ایو بود که   از تووالت قاب 

شدو  د و شرایط پذیرففهشخارجه مطرح  بند  کارکناو وزارت امور موضوع تقسیم .ش9996

  .(1ماده )رده مشخص شد  به هر

: دسفه تقسیم شده بودند  خارج از کشور به هات ها  ایراو در نامه، نمایندگی ادامه نظام در

قستنولگر    -قنسولگر  درجه دومژنرا   -ژنرا  کنسولگر  درجه او  -ساارت -ساارت کبر 

بنتد  نتام ستاارتخانه یتا      زیر هر رده. قنسولگر  درجه سوم -قنسولگر  درجه دوم -درجه او 

قنستولگر  درجته    4ستاارت،   96ساارت کبر ،  9ایو چارچو   در. قنسولگر  ذکر شده بود
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دشتده از او   نامته یا  نظام. دندشقنسولگر  درجه سوم تعییو  2قنسولگر  درجه دوم و  1او ، 

 .(99-11 ،شماره ی  –او   خارجه، جفد نشریه وزارت امور) دشاجرایی  9996اساند سا  

نامته اساستی    جا  فص  دوم نظامه با  گذرانده شد که عیناً  اصالحیه .ش9911در سا  

  متاده و پتن     خارجه طب  قتانوو استفخدام کشتور  در یت      ، مشاغ  وزارت امور.ش9996

مقایسته بتا    در .ش9996نامته ستا     نظتام  ترتیتب در   ایتو   بته  .دشرایی تبصره تصویب و اج

تستفط بته زبتاو فارستی، پتذیرش       کید برأها ت شد که اهم آو نامه قبفی تغییراتی پدیدار نظام

ها  انگفیسی و روسی به شترایط   شدو زباو  الفوصیالو چندرشفه دانشگاهی دیگر، اضافه فارغ

  .(9ماده -9996نامه  نظام) خارجی بودپذیرش و عدم مجوز اسفخدام اتباع 

هتا  قبفتی ممنوعیتت     نامته  مقایسه بتا نظتام   تریو تغییر در از جهت مقررات اسفخدام، مهم

متواد  همتاو  )  خارجی، تعییو حداق  و حداکمر سو و انجام خدمت وظیاته بتود   داشفو همسر

  .(19و  19 -13

جتز درج شترایط    شتده بته   نامه یاد کید نظامأد که تمرکز و تشو ترتیب مالحظه می  بدیو

شتدو بته نوتوه گتزین        خارجه و اهمیتت ییستاو قائت     وزارت امور اخفصاصی پذیرش در

هتا  ایتراو در ختارج از     مشخص کردو نتام و رده نماینتدگی   کارکناو سیاسی و کنسولی، بر

  .کشور بوده است

 

 .ش8991 سال اساسنامه

خارجه به تصتویب رستید کته در آو     وزارت امورعنواو اساسنامه با قانونی . ش9996سا   در

 41فصت  و   6ایتو اساستنامه در    .شتود  تیامفی مقررات مربوط به ایو وزارتخانه مشاهده متی  سیر

خارجته شتام  ستازماو مرکتز  و      فص  او  مربوط به سازماو وزارت امتور . ماده تنظیم شده بود

کنستولی و  -بند  کارمنداو به سیاسی فص  دوم دسفه. ها  ایراو در خارج از کشور بود نمایندگی

هتا را   آو  ارتقتا  ۀها  سیاسی و کنسولی و نوتو  مقام فص  سوم. گرففه بود فنی را دربر -ادار 

 . موراو به خارج از کشور بودأده و فص  چهارم مربوط به اعزام مکرذکر 

اداره ک  سیاستی و اداره کت  ادار  تقستیم     -وزارتی ۀبخ  حوز  سازماو مرکز  به سه

ازجمفه معاوو دائم، معاوو سیاسی و پارلمانی،  ،عضو یا واحد 2وزارتی وزیر و  ۀحوز. شده بود

اداره ازجمفته   91اداره کت  سیاستی   . گرفتت  متی  دربتر  شورا  عالی سیاستی و تشتریاات را  



خره اداره باأل. شد فرهنگی را شام  می المففی، حقوقی و اطالعات و مطبوعات و اقفصاد ، بیو

 .کرد میجمفه ادارات کنسولی را مدیریت  اداره از 2ک  ادار  

هتا  سیاستی و کنستولی بترا  رده یتا       بند  و مدارج و مقام شدو به طبقه  اهمیت قائ 

نامته استت    م  در ایو نظتام أت  نیات قاب  نامه طبقه نامیده شده است، از آنچه که در ایو نظام

 9.ساانه در اساسنامه بعد  به آو توجه نشده استأه مفک

 بینی شورا  عالی سیاسی است کته اعضتا  آو از   توجه در ایو اساسنامه پی   نیفه قاب 

 1شدند و بتیو   و وزیرمخفاراو تعییو می یر خارجه از میاو سایرکبیراو کار امور سو  وزیر

غیا  او معتاوو   خارجه بود و در امور وزیرریاست ایو شورا برعهده . نار اعضا  آو بودند 1تا 

 .(9996اساسنامه  1تا  1مواد ) کرد مقام او بود که شورا را اداره می سیاسی قائم

کت    نار شام  معاوو دائم، مدیر 1تعییو شورا  اسفخدامی مرکب از  99اسا  ماده  بر

 رتبته وزیترات امتور    عتالی موراو أسا  ادارات یا مؤاز ر نار  سیاسی، رئیس اداره کارگزینی، سه

توجه ایتو بتود کته      نیفه قاب  .(99ماده هماو )  دادند خارجه اعضا  ایو شورا را تشیی  می

  همتاو  ،که  حالی در. شد میانجام  وزیر دست به سا  ادارات ؤسا  ادارات از میاو رؤانفخا  ر

ر شتورا  استفخدام   ستا  ادارات د ؤگونه که در ادامه مقاله خواهیم دید در اساسنامه جار  ر

 . شوند ها انفخا  می به نمایندگی از کارکناو و توسط آو

شتام   )ستاارت کبتر     94هتا  ختارج از کشتور بته      بخ  دوم فص  او  نمایندگی در

 1سرکنستتولگر  و  92، (شتتام  نماینتتدگی ژنتتو )ستتاارت  99، (نیویتتورر نماینتتدگی در

 .(96ماده هماو ) کنسولگر  تقسیم شده بود

سیاستی و   بترا  کتادر  . که به شرایط انفختا  کارکنتاو اخفصتاص داشتت     فص  دوم در

متاده امفوتانی،    93بتر   بینی شده بود که مشفم  جز شرایط عمومی، آزمونی پی  هکنسولی ب

متواد امفوتانی از درو  حقتوق اساستی،     . گتزارش و مصتاحبه بتود     تفخیص پرونده یتا یت   

زبتاو    جغرافیا  اقفصاد  ایراو، ییتی از سته  المف  عمومی و خصوصی، تاریخ دیپفماسی،  بیو

حتیو دوره کتارآموز  کته     شتدگاو میفتر بودنتد در    پذیرففه. انگفیسی، فرانسه یا روسی بود

 .(12متاده  همتاو  ) نویستی فارستی را هتم بیاموزنتد     نظر گرففه شده بود، ماشیو برایشاو در

                                                           
 متدیراو  از ستو   کنستولی  بخت   ها  آسیب از ییی عنواو به انقال  از پس ها  سا  در الاق  که است موضوعی ایو. 9

 بتا  بخت   ایتو  اهمیتت  بته  توجته  با باید بخ  ایو کارکناو انفخا  که است شده تأکید و مطرح میرر صورت  به باتجربه

 .شود انجام کام  دقت و وسوا 
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نامته دوره کامت     اهیداشتفو گتو   ،لواظ متدرر   جز شرایط عمومی به هکارمنداو ادار  هم ب

طریت  مستابقه    نظر گرففه شده بود و باید در امفوانتات ورود  کته از   دبیرسفاو برایشاو در

پایته استفخدامی    .(61هماو ماده ) شدند کردند و در آو پذیرففه می شد، شرکت می انجام می

  .(61ماده  -هماو) کارمنداو ادار  و فنی طب  مقررات قانوو اسفخدام کشور  بود

ترتیب پس از وابسفگی و دبیتر  ستوم و     ها  سیاسی از دففردار درجه دو آغاز و به قامم

. یافتت  بته ستایرکبیرکاریر  خاتمته متی     دوم و او ، رایزو، رایزو ساارت کبر ، وزیرمخفتار 

دففردار درجه دو، دففتردار درجته یت ، کنستولیار،      ها  کنسولی پس از همیو امر برا  مقام

 -همتاو ) یافتت  وو سرکنسو ، کنسو  مسفق  به سرکنسو  خاتمه میدبیردوم کنسولی، معا

 . بینی شده بود اساسنامه مزبور پی  41تا  12کارمنداو در مواد   بو  ارتقا .(11ماده 

توجته در    نیفه قابت  . موراو به خارج از کشور اخفصاص یاففه بودأفص  چهارم به اعزام م

رایزنتاو، وابستفگاو و    تمامجز وابسفگاو نظامی،  هداشت ب بود که مقرر می 44ایو زمینه ماده 

موریتت  أکنستولی م -هتا  سیاستی   نماینتدگی  ها در طر  سایر وزارتخانه ها که از معاونیو آو

 . شد ها جفب می آو بارۀخارجه در نظر وزارت امور یاففند، باید قبالً می

 مقتررات قتانونی در   منطب  بتا نیاز وزارتخانه  اسفخدام پرسن  مورد ،از تووالت ایو برهه

ستو  پهفتو  دوم    براستا  فرمتانی از   9991تیرمتاه ستا     که در  طور   به. هاست آو سا 

ستنا و  ) خارجه به تصویب مجفسیو صد نار در وزارت امور اجازه اسفخدام ی  بر  قانونی مبنی

 امور تبصره بود، به وزارت ماده و چهار  ی  بر  ایو قانوو که مشفم  در. رسد می( شورا  مفی

ناتر کته حتداق  دارا  لیستانس در      ستا  صتد    خارجه اجازه داده شده بتود کته ظتر  سته    

و واجتد  ( تاریخ و جغرافتی  -قضایی-اقفصاد  -عفوم سیاسی)ها  مطفو  ایو وزارتخانه  رشفه

 نتد کطری  مستابقه بترا  ختدمت سیاستی استفخدام       شرایط مندرج در اساسنامه باشند، از

  .(9116شماره  -9991 مجموعه قوانیو کشور  سا )

متاه اساستنامه    خارجته ظتر  دو   داشفه بود که وزارت امتور  همیو قانوو مقرر 6تبصره 

ها  مشفرر خارجه  سازمانی خود را به مجفس تقدیم کند که پس از رسیدگی در کمیسیوو

خیر أسا  بته تت    ده ایو امر عمالً. و اسفخدام مجفسیو رسیدگی و پس از تصویب اجرایی شود

 .تصویب شد 9911د و اساسنامه بعد  در سا  اففا



تصتویب   .ش9963 ستا   ایو مقطع مربتوط بته نیمته دوم    توجه در  ی  مورد دیگر قاب 

خارجته بتا اتبتاع بیگانته بتود کته بتا وجتود درج در          قانوو منع ازدواج کارمنداو وزارت امور

 ه با بیگانگاو را متورد و ایو وزارتخانااساسنامه به صورت ماده واحده ممنوعیت ازدواج کارمند

همیو قانوو کارمنداو مفخفر را دارا  صالحیت ادامه خدمت در وزارت . کید قرار داده بودأت

اسا  تبصره دوم ایو قانوو اعزام کارمندانی که دارا  همسرانی بودنتد   دانست و بر نمی خارجه

 کشتورهایی کته همستر    موریت ثابتت أطبقه و مقام به م تابعیت غیرایرانی داشفند از هر که قبالً

ایتو   .(921 :9941وزارت امور خارجته،  ) تابعیت آو کشور را داشت، ممنوع کرده بود ها قبالً آو

 .ها  قبفی بود نامه شده در نظام بینی مصوبه در واقع تأکید  بر مااد مقررات پی 

 

 .ش8953 سال مقررات استخدامی

خارجه به صتورت قتانوو درآمتد ،     وزارت امور ۀبار آخریو مقرراتی که پی  از انقال  در

 91/9ایتو قتانوو کته در    . تشتییالتی، استفخدامی و انضتباطی استت     به امور  مقررات موسوم

اجرایتی شتد و پتس از     9911در خترداد   د، عمتالً شاصالح  4/91/9919مصو  و در 9962/

: همتاو ) ه استماده تنظیم شد 949ایو مقررات در . همچناو سار  و جار  استنیز انقال  

  .(921و  911

 بتر . تبصتره آورده شتده استت     ماده و ی  قسمت او  مقررات تشییالتی است که در دو

ها  ستازمانی   نظر در سازماو تاصیفی و پست اسا  ماده دوم همیو قسمت، تغییر و تجدید

و ادار  و استفخدامی   ییتد ستازماو امتور   أبه پیشنهاد ایتو وزارتخانته و ت   خارجه وزارت امور

 .سازماو برنامه و بودجه خواهد بود

بند  کارکنتاو بته    اسفخدامی اخفصاص دارد که ضمو آو تقسیم قسمت دوم به مقررات

مقتام بته     ارتقتا  و ها  سیاستی  ها، مقام رسفه سیاسی و ادار ، نووه ورود به خدمت آو دو

 . ده استشتاصی  تبییو 

خدمت داوطفباو رسفه سیاسی بیاو شده به  شرایط ورود قانوو مزبور 1ماده  از 2بند  در

 –ادار   -شناستی  جامعه -قضایی -اقفصاد -حقوق -ها  مطفو ، عفوم سیاسی است که رشفه

طتی کتردو دوره    93بته موفقیتت در آزمتوو ورود  و بنتد      1و بنتد   استیا جغرافی  تاریخ

 . ده استشآموزشی را بیاو 
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عمتومی، امفوتاو از ییتی از    امفواو ورود  شتام  امفوتاو هتوش، امفوتاو اطالعتات      

ترتیتب   ایو به. آلمانی و اسپانیولی و مصاحبه است -روسی -عربی -فرانسه -ها  انگفیسی زباو

ها  مطفو  اضافه  ها  اسپانیولی و آلمانی هم به زباو ها  مطفو  افزای  یافت و زباو رشفه

  .(2و  1مواد -9911مقررات اسفخدامی )شد 

ستارا، ییتی از متدیراو کت       از ناتر  ز معتاوو سیاستی، دو  ا کننده مفشی  هیئت مصاحبه

 .(2متاده  ) خارجته استت   سا  ادارات وزارت امتور ؤاز ر نار ادار ، دو ک  امور سیاسی، مدیر

آزمتوو ورود  را نخواهنتد    از دوبتار حت  شترکت در     داوطفباو ورود به رسفه سیاسی بتی  

کارآموزانی کته بته رستفه سیاستی پذیرففته      ا  هم برا   سوگندنامه .(96ماده هماو ) داشت

 .(91و  94مواد هماو ) بینی شده است اند، پی  اند و به مقام وابسفگی نائ  شده شده

ایو مقررات اسفخدامی که به صورت رای  به اساسنامه مشهور شتده   ها  سیاسی در مقام

دومتی و   ی، رایتزو ستوم  و پس از دبیرسومی، دبیردومی، دبیراولی، رایتزو  است از وابسفه آغاز

ها  کنسولی از وابسفه سرکنسولگر  آغاز و پس از  مقام. شود ییمی به ساارت خفم می رایزو

ترتیب کنسولیار، کنسو  درجه سه، درجته دو، درجته یت ، معتاوو سرکنستولگر  و        آو به

 .(11ماده هماو ) سرکنسو  خواهد بود

قانوو اسفخدام  91ج در ماده خذ جدو  مندرأحقوق ماهانه کارمنداو رسفه سیاسی به م

دوازده برا  رایزو درجته    ش  برا  وابسفه آغاز و تا گروه  تطبی  با آو از گروه کشور  و در

 .(14ماده هماو ) ی  ادامه خواهد یافت

سا  توقتر و   مقام کارمنداو رسفه سیاسی از وابسفگی به دبیرسومی حداق  با دو  ارتقا

مقتام از    ارتقتا  .(99متاده  هماو )   توقر تعییو شده استسا  مقام با سه هر آو در پس از

 امور رایزنی درجه دو به ی  پس از طی دوره آموزشی، تعییو شورا  معاونیو و تصویب وزیر

ییمتی منتوط بته ختدمت در ییتی از       ایو ارتقا بته مقتام رایتزو    بر  افزوو. خارجه خواهد بود

 .(96ماده هماو ) ها  خارج از کشوراست موریتأم

هتا    تشتیی  دوره  پتس از  91استا  متاده    مقام از دبیردومی به دبیراولی نیز بر  ارتقا

 .آموزش تیمیفی و عالی خواهد بود



 شده در  بینی شرایط پی  بر  تواند به کارمند رسفه سیاسی که عالوه خارجه می امور وزیر

  بوط بته ارتقتا  رعایت مقررات مر ا  شده باشد، با خدمات برجسفه أمقررات اسفخدامی، منش

  .(69ماده هماو ) سا  ارشدیت اعطا کند  طو  مدت خدمت حداکمر سه مقام در

بینتی   هتا  آموزشتی پتی     مقام پس از گذراندو دوره  که مواد  برا  ارتقا طور  هماو

آو کارکناو مدنظر به حقوق و مزایا  مفناسب به مقامی که به آو نائت    شده است، و پس از

هتا    خواهند یافت، مواد  هم بترا  کارمنتدانی کته نفواننتد از عهتده آزمتوو      اند دست  شده

ا  که مقترر شتده استت افتراد  کته       به گونه. بینی شده است ها  تیمیفی برآیند پی  دوره

نخواهنتد   ها  آموزشی تیمیفتی برآینتد دیگتر ارتقتا     نوبت از عهده امفوانات دوره  نفوانند سه

  .(94ماده هماو ) یافت

دسفه از کارمنداو رسفه سیاسی را کته   خارجه میفر شده است آو وزارت امورهمچنیو 

آموزشتی   ۀدور در شیستمقام را داشفه و به عفت  برابر حداق  توقر الزم در ی   از سه  بی 

ارتقا از دبیردومی به دبیراولی یا رایزو درجه دوم به رایتزو  ) 91تیمیفی یا عالی موضوع ماده 

سا  باشتد،   11از   االتر نائ  نشده باشند و مدت خدمت رسمیشاو بی به مقام ب( درجه ییم

اسا  تبصره ی  همیو ماده کارمنتداو رستفه سیاستی     بر .(61ماده هماو ) ندکنبازنشسفه 

سالگی به مقتام رایزنتی    سالگی به مقام دبیراولی و یا تا شصت  خارجه که تا پنجاه وزارت امور

 . شوند درجه ی  نائ  نشوند، بازنشسفه می

خارجته اخفصتاص    ها  آموزشی کارمنتداو وزارت امتور   فص  چهارم همیو مقررات به برنامه

هتا  آموزشتی، آمتوزش       و امیانتات دوره ییاففه است و ایو وزارتخانه موظتر شتده استت وستا    

هتا  قبفتی    ایو فصت  و فصت    .(19تا  62مواد هماو ) تیمیفی و آموزش عالی آناو را فراهم آورد

 .خارجه است دهنده اهمیت امر آموزش مسفمر در وزارت امور اسفخدامی نشاومقررات 

هتا را بته دودستفه     خارجه اخفصاص یاففته و آو  ها  وزارت امور موریتأفص  پنجم به م

 . ثابت و موقت تقسیم کرده است

شورا  عالی طرح و برنامه، . اند شدهها  بازرسی مشخص  شوراها و هیئت فص  ششم در

 ها  بازرسی ناو، شورا  اسفخدام، شورا  رفاه، هیئت عالی بازرساو، اعزام هیئتشورا  معاو

 . ها تعییو شده است انفخا  و ترکیب اعضا  آو ۀایو فص  نوو موارد  است که در

 . گیرد می را دربر 19تا  6موارد  که تا اینجا بیاو شد مربوط به رسفه سیاسی است که مواد  همۀ
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اسفخدامی، موارد مربوط بته کارمنتداو رستفه ادار  را تبیتیو کترده      بخ  دوم مقررات 

خارجته   طری  امفوانی که وزارت امور که باید حداق  دارا  دیپفم مفوسطه باشند و از. است

د بته استفخدام ایتو وزارتخانته     دهت  با نظارت سازماو امور ادار  و اسفخدامی کشور انجام می

 . ه از کارمنداو منطب  با قانوو اسفخدام کشور  استمقررات مربوط به ایو گرو. آیند درمی

ایو زمینه ماده  در. بینی شده است کارگیر  کارکناو موفی هم پی   ههمیو بخ  ب در

خارجه مقتررات مربتوط بته استفخدام و بازنشستفگی       امور دارد که وزارت چنیو بیاو می 21

ادار  و  فقتت ستازماو امتور   هتا  ختارج از کشتور را تهیته و بتا موا      موریتأکارکناو موفی م

 .گذارد اسفخدامی کشور و تصویب هیئت وزیراو به موقع اجرا می

قبیت  مورمانته بتودو     بخ  سوم به مقررات عمومی تخصیص یاففه است که موارد  از

خارجه، ممنوعیت ازدواج کارمنتداو وزارت خارجته بتا اتبتاع      میاتبات و اطالعات وزارت امور

تابعیت غیرایرانی داشفه است، ممنوعیت عضتویت در احتزا  و    بیگانه حفی همسر  که قبالً

مواد مربتوط   در ها  خارج از کشور یترموأجات سیاسی، ممنوعیت اشفغا  همسر در م دسفه

 .(16تا  24مواد هماو ) به ایو بخ  درج شده است

آمتده استت کته     14متاده   در. بینی شده استت  و پی ابخ  چهارم تربیت مفخصص در

بتیو داوطفبتاو ورود بته     ساله از دففرحقوقی که دارا  توصیالت قضایی بوده و هرکارمنداو 

موریت او  ثابت خود باید بته نقتاطی اعتزام شتوند کته      أم شوند در سیاسی انفخا  می ۀرسف

ایو ماده از  .نیاز فراهم باشد المف  مورد ها  حقوق بیو رشفه امیاو توصی  ضمو خدمت در

 .دهد آموزش را برا  نهاد وزارت امورخارجه نشاو می موارد دیگر  است که اهمیت

 ایو بر. بینی شده است و ورزیده هم پی او برا  تربیت مفرجماموضوع تربیت مفخصص

ستا  داشتفه    93و حتداکمر   نیاز که حداق  دارا  لیستانس  ساله تعداد افراد مورد اسا  همه 

وزارتخانته   ۀمرکتز بته هزینت    در سا  کتارآموز    طری  آزموو انفخا  و پس از ی  باشند، از

 .(11ماده هماو ) ندشو اعزام می المففی معفبر سسات بیوؤها و م جهت توصی  به دانشگاه

ها  دوگانه  فص  قسمت بعد  اساسنامه به مقررات مالی اخفصاص دارد که ضمو آو در

 11متاده  . استت العاده روزانه آورده شتده   مواد  درباره بودجه و اعفبارات و هزینه سار و فوق

 . دشو به حسا  درآمد عمومی کشور منظور می دارد که درآمدها  کنسولی عیناً می مقرر



موراو، أفص  مربوط به هزینه سار، مقررات مربوط به تهیه و پرداختت پتو  بفتیط مت     در

 . العاده روزانه تعییو شده است مقررات هزینه بار و مقررات پرداخت فوق

فصو  ایو قستمت بترا  تقصتیر و     در. اطی اخفصاص یاففه استقسمت سوم به مقررات انضب

ها، شروع به تعقیب، سازماو و صالحیت دادگاه انفظامی وزارت امورخارجته   تخفر ادار  و مجازات

مورد بیاو شده استت   91به عنواو تخفاات ادار  . چگونگی رسیدگی مقرراتی تعییو شده است و

ستوم حقتوق    توبیخ کفبی بدوو درج در پرونده، کسر تا ی ا  از اخطار یا  گانه ها  ش  و مجازات

 ستا ، تنتز  یت  تتا سته       ماه تا ی   ماه، اناصا  موقت از خدمت از سه  ماه تا ش   و مزایا از ی 

 .(991ماده هماو ) خارجه تعییو شده است خره اخراج از خدمت وزارت امورمقام و باأل 

د، وزارت شو خارجه مویوم می وزارت امور مورد که کارمند به اخراج از خدمت در هر در

  متذکور را پتس از قطعیتت بته ستازماو ادار  و      أخارجه میفتر استت رونوشتفی از ر    امور

 949تتا   994متواد   ،مقتررات انضتباطی   .(949متاده  همتاو  ) اسفخدامی کشتور ارستا  دارد  

 . خارجه را به خود اخفصاص داده است اساسنامه وزارت امور

ات انضباطی و تاصی  ایو مواد در قانوو امور اسفخدامی و انضتباطی  شدو مقرر  برجسفه

 ۀکنتار جنبت   دیگتر در   عبتارت   بته  ؛دهتد  دیگر حساسیت کار در ایو وزارتخانه را نشاو می بار

هتا  پیشتیو    بخ  ا  از مواد مربوط به آموزش، در پاره آموزش که با ذکر کید برأایجابی و ت

سیاستی کارکنتاو و    -سفبی حاکی از ضترورت ستالمت ادار   ها اشاره شد، جنبه  مقاله به آو

 .دارد برخوردها  قانونی منطب  با جرم کارمنداو خاطی را بیاو می

 11متاده و   949بتر    خارجه مشفم  مقررات تشییالتی، اسفخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور

ها   پس از تصویب کمیسیووخارجه  تبصره به اسفناد قانوو امور تشییالتی و اسفخدامی وزارت امور

بته تصتویب    9911خترداد   1تتا   1، در جفستات  9911اردیبهشتت   اسفخدام، دارایتی و خارجته در  

 . خارجه مجفس شورا  مفی رسیده است ها  ادار ، دارایی و امور ها  اسفخدام و سازماو کمیسیوو

دوراو خارجته در   آخریو توو  مربوط به مقررات تشتییالتی و استفخدامی وزارت امتور   

مقررات مزبور بود که مربتوط بته    96نامه اجرا  تبصره ی  ماده  از انقال ، تنظیم آییو پی 

مصو   11/93/9916تاریخ  نامه که در به موجب ایو آییو. مقام به رایزو ییمی است  ارتقا

 گردیتد  نماینتدگی متی   99کشور و  11شام   96گردید، کشورها  موضوع تبصره ی  ماده 

  .(922 :9941خارجه، وزارت امور )
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 کلی تحوالت و اقدامات دوره قاجار و پهلویارزیابی 

هتا و   همانند سایر ادوار تاریخ ایراو، در دوره قاجار روحیه اسفبدادخویی، فساد داخفی خانتداو 

زده و  نیروهتا  مفخصتص و کارشتنا  کته بته اتختاذ تصتمیمات شتفا          فقتداو دسفگاه دیوانی، 

ستاخفار ادار  و دیتوانی نتویو در    کامت   ناخواه به شی  نگترففو   خواه انجامید، غیرکارشناسانه می

 . جا  گذاشفه بود خارجه هم بر وزارت امور خود را بر ثیرأایراو منجر شده بود و ت

پی شیستت ایتراو در جنت  بتا روستیه و       ها  نخست سفطنت قاجارها در ایراو، در سا  در

ظهتور   ساالراو بروز و میاو برخی از درباریاو و دیواو گر  در گسفرش روابط با اروپا، اندیشه اصالح

ساالراو ستنفی طرفتدار حاتظ     ساالراو تجددخواه، برخال  دیواو تبع آو گروهی از دیواو به. یافت

 . صدد انجام اصالحاتی در تشییالت نظامی و ادار  قاجار برآمدند وضع موجود، در

 9933هتا    ر طتی ستا   دوره پهفو  ضترورت گستفرش روابتط بتا کشتورها  دیگت       در

جمفته   از ،هتا  حیتومفی   دولت را به جذ  نیروها  جدید و جتواو در ستازماو   .ش9913تا

خارجته قتوام بیشتفر  یافتت و      ترتیب وزارت امور  ایو  به. کرده بود خارجه وادار وزارت امور

بررستی مقتررات و    کته در  طتور   د و همتاو شت مقررات اسفخدامی جدیتد  بترا  آو وضتع    

ایو وزارتخانه مشروط بته قبتولی    ها  ایو مقطع مشاهده کردیم، ورود به خدمت در نامه نظام

همیو توو ، رعایتت اصتو  و دیستیپفیو ستازمانی      ۀبه واسط. در امفوانات ورود  شده بود

مراتب و رعایت سواب  و ارشدیت به دلی  وضع مقتررات جدیتد،    گرچه به سفسفه. تقویت شد

حیومفی دییفاتورمنشانه و رففار توقیرآمیز رضاشتاه   ۀا شیوام ،شد بیشفر از گذشفه توجه می

گیر  را بته حتداق  رستانده     یند تصمیماظو و ، مشارکت سیاسفمداراو کارآمد در فر و سوء

شتمار  از مفصتدیاو دستفگاه دیپفماستی ضتمو       ،حتا    ایتو  با .(916: 9921 ،ازغند )بود 

 . کردند ع و حاکمیت مفی ایراو دفاع میجد  از مناف طور  المففی به آشنایی با ترتیبات بیو

وزیر و مدیرک  و معاوو، تشتییالت   جز به .(ش9934سا  )  صد سا  پی  تقریباً در ی 

پشفیبانی بود و نمایندگاو سیاسی  ۀریاداره و دا  2اداره سیاسی و  6 بر  وزارت خارجه مشفم 

ستاارتخانه، سرکنستولگر  و کنستولگر  در ختارج از کشتور       63و کنسولی ایراو در حدود 

 .ندها در کشورها  همسایه قرار داشف آو از نیمی از مسفقر بودند که بی 

ها مفغیر بود، وزارت خارجه عضو ثابت دولتت بتود و هرچنتد ایتو      گرچه شمار وزارتخانه

برختوردار   فراوانتی تریو وزارتخانه بود، پرستن  آو از ورزیتدگی و خبرگتی     انه کوچ وزارتخ



هتا   بسیار  از آو. کردند کارمنداو دولت دریافت می قیا  با سایر بودند و حقوق بیشفر  در

 .(14-11 :9926 ،ففور)ها  اشرا  کشور بودند  مفعف  به خانواده

ساالر  ستنفی بته متدرو     برا  تبدی  نظام دیواو هایی ها  قاجار و پهفو  گرچه تالش در دوره

 ۀویتهه در دور  بفیته بته   ؛آو متدرو نشتد    کارکرد و روابط سازمانی اجزا حا  از نظر  ایو ، باانجام شد

هتا  سیاستی    داد که توسط نظام مدرو را تشیی  می ها  شبه ا  از نهادها و سازماو پهفو  مجموعه

ایو نهادها عمدتاً در جهتت اجترا  منویتات هیئتت      .(112 :9921، مومد  مف ) وقت ایجاد شدند

  بته . خارجته هتم از ایتو قاعتده مستفمنی نبتود       وزارت امورو  کردند حاکمه و شخص شاه حرکت می

پهفتو  او  و گستفرش نظتام     ۀافتزار  در دور  هتا  ستخت   ا  پیشترفت  با وجتود پتاره  دلی   همیو 

 .الشعاع قرار گیرد آمده توت دست  هساالر ، عام  اسفبداد سبب شد دسفاوردها  ب دیواو

 

 تحوالت پس از انقالب

 قواعتد و مقتررات مترتبط بتا وزارت امتور      ۀدوره پس از انقال  توو  زیاد  در زمینت  در

 13خارجته در  ر وزارت امتور یتریو توو ، تصویب قانوو وظتا  عمده. ه استرو  ندادخارجه 

ستتو   اوایتت  اردیبهشتتت از ییتتد شتتورا  نگهبتتاو درأاستتت کتته پتتس از ت 9946فتتروردیو 

 (919 :9941وزارت امور خارجه، )د شوزیر برا  اجرا به ایو وزارتخانه ابالغ  نخست

بود که به دلی   "راز  کادر سیاسیت آییو هم"تصویب مقرره مهم دیگر   ی  ،آو از  پی 

هتا  مصتو  در    هتا  مفاتاوت بتا رشتفه     رندگاو مدارر رشتفه اتوجهی از د  ورود تعداد قاب 

مقررات تشییالتی وزارت خارجه، تدویو و ضمو آو تالش شده بود که برا  دارنتدگاو ایتو   

بته صتورت    91/1/9911نامته در   ایو آیتیو . ساز  شود مدارر مفناسب با قانوو مزبور معاد 

  .(924 :هماو)ماده واحده به تصویب شورا  انقال  رسیده بود 

یاسی با توجه به شرایط انقالبی آو مقطتع،  س راز  کادرت نامه هم که آییو رسد به نظر می

 هتا و وارد  شدو وزارتخانه از کادر مدیریفی و سیاستی الزم بترا  اداره امتور نماینتدگی      خالی

گویی به  شدو خی  افراد  که دارا  مدرر مطفو  اساسنامه نبودند، تالشی به منظور پاسخ

 .نیازها  دسفگاه بود

ط شورا  انقال  تصویب شده بود که به موجب آو ها مقرره دیگر  نیز توس آو سا  در 

متاده مزبتور حتداق  و     9بنتد  . شتد  ماده پنجم اساسنامه اغماض می 2و  9از اجرا  بندها  
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هتا    مربوط به رشفه 2حداکمر سو ورود داوطفباو به رسفه سیاسی را تعییو کرده بود و بند 

 (.999: 9916  ،ذاکر)شدو به رسفه سیاسی بود  قبو  برا  وارد  قاب 

 تریو سند مصو  پس از انقال ، قانوو وظایر وزارت امور عمده ،شد  که گافه طور  هماو

هتا    ایتو قتانوو مستئولیت    در. تصویب و ابالغ شتد  .ش9946سا   بهار خارجه است که در

جمفته   ده است کته از شبند بیاو  91قالب  خارجه ذی  تبصره ماده دو در اساسی وزارت امور

وظیاه اجرا  سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایتراو، ایجتاد و اداره   : استشام  موارد زیر 

المففتی، همیتار     ها  بتیو  سازماو کشورها و خواه در ها  کشور در خارج خواه در نمایندگی

جهت  ها  اجرایی کشور و ارائه نظرات الزم با رعایت مالحظات سیاسی خارجی در با دسفگاه

بات اقفصتاد ، فرهنگتی، عفمتی و    ها  مربوط به برقرار  و گسفرش مناست  یه طرحبررسی و ته

هتا  دولفتی در مجتامع و     هتا  شترکت و عضتویت دستفگاه     ه، فراهم آوردو شرایط و زمینفنی

ها  مخففر به منظور پیشتبرد منتافع    ها و دسفگاه المففی، همیار  با وزارتخانه ها  بیو سازماو

هتا    نامته  عاهتدات مربتوط بته تعیتیو خطتوط مترز  و موافقتت       کشور، تهیه و تنظیم مفوو م

ها  الزم بترا  عقتد قراردادهتا،     هها، ایجاد زمین حسو اجرا  آو انفظامات سرحد  و نظارت بر

میو نیروهتا   أالمففتی، تت   ها  بتیو  ها  ایراو با سایر کشورها و سازماو نامه ها و موافقت عهدنامه

ها  الزم قبت  از ختدمت و ضتمو ختدمت بتا همتاهنگی        طری  آموزش نیاز وزارتخانه از مورد

قبتا    موریت خود درأم ۀها  درحوز ربط، مسئولیت سارا و مسئوالو نمایندگی ها  ذ  دسفگاه

ر یها  سیاسی، تبفیغاتی، فرهنگتی و اقفصتاد  جمهتور  استالمی ایتراو از وظتا       فعالیت همۀ

 .(914 -919 :9941وزارت امور خارجه، )مندرج در ایو قانوو است 

استا  متوازیو    خارجه میفر شتده استت بتر    همیو قانوو، وزارت امور 2اسا  ماده  بر

نظتر   تجدیتد ( اص  چهارم قتانوو اساستی   مشخصاً) قانوو اساسی اسالمی و اصو  مندرج در

ربط  عم  خود را انجام و جهت تصویب به مراجع ذ  اساسی در قوانیو و مقررات جاریه مورد

ده استت،  کرکید أقوانیو و مقررات جار  ت لزوم تغییر ایو مصوبه که بر وجود اما با. ددهارائه 

 . ه استانجام نشداز آو زماو تاکنوو هی  اقدامی در ایو زمینه 

در معترض  اجرا  مقررات تشییالتی وزارت خارجه پس از پیروز  انقال ، ترتیب با اینیه  بدیو 

استفخدامی و   -اجرا  کام  مقررات تشتییالتی   ۀهنوز زمین داشفه است، قرارمسئوالو امر توجهات 

بته  حا   با ایو . شود، فراهم نشده است به آو اساسنامه گافه می انضباطی وزارت خارجه که اصطالحاً



هتا  مطفتو  وزارتخانته، انجتام      جذ  افراد کارآمد در رشتفه  ۀشده در زمین  بینی دلی  مقررات پی 

هتا      برنامه آموزشی جامع در بدو اسفخدام و انجام برنامهها  مخففر برا  اسفخدام، برگزار آزموو

نیترو  انستانی   ستطم کیاتی   خارجه به لواظ  اموروزارت ، گوناگووآموزشی حیو خدمت در مقاطع 

ایو امر بته دلیت  اجترا     . تر  برخوردار است ها از وضعیت مطفو  وزارتخانه با بسیار  ازمقایسه  در

  .اساسنامه ایو وزارتخانه است نسبی مقفضیات و شرایط مندرج در

مفناستب بتا   از مواد اساسنامه موارد   ، نیفه مهم ایو است که ضرورت داردیووجود ا  با

ربتوط بته   متتریو مقتررات    رابطته بتا کامت     کته در  طور  هماو. تصویم شود یزمانمقفضیات 

غییترات و  مشاهده شد، با توجه به ت .ش9911یعنی مقررات سا   ،خارجه وزارت امورساخفار 

و ایجاد    در سطم دنیابه لواظ برقرار  روابط با کشورها  بیشفردر آو مقطع تووالتی که 

از سو   91اصالحاتی در بند مربوطه در ماده انجام رورت ، ضشد ها  ایراو پدیدار ساارتخانه

 . دشمبنا ماده مزبور اصالح   همیو بر .دشخارجه وقت احسا   وزارت امور

نامته متذکور اهمیتت     ، نظتام ر شتد ذک .ش9996نامه سا   در بررسی نظامکه  طور  هماو

زیاد  در کنار مقررات مربوط به اسفخدام کارکناو سیاسی برا  شترایط و ضتوابط کارکنتاو    

مغاتو    .ش9911ساانه ایو موضوع در مقررات اسفخدامی ستا   أمف. کنسولی قائ  شده بود

کارگیر  کارکناو ایتو    ه  و مساموه در بگیر د که نوعی سه شهمیو امر موجب . واقع شد

ویتهه در   هتا و اقتداماتی کته بته     رسد تالش به نظر می. درو  دهبخ  از هماو زماو تاکنوو 

خارجته در جریتاو    وزارت امتور  مقطع کنونی ازسو  خبرگاو و مفخصصاو امور کنستولی در 

ستانی متورد نیتاز بخت      کید و اهمیت دوباره به قواعد مربوط به اسفخدام نیرو  انأ، با تاست

 .مزبور، ترمیم الزم در ایو زمینه انجام شود

طتی چنتد دهته    سایر کشتورها   ا  که در روابط میاو کشورماو با نظر به تووالت عدیده

 بر مقتررات مصتو  دهته او  پتس از پیتروز  انقتال ، از        افزوو ،به وقوع پیوسفه استاخیر 

وجتود   ها  گونتاگوو و بتا   وزارتخانه در برهه شده در ساخفار تشییالتی  جمفه تغییرات انجام

د، انجتام  انت  هتا  کتار  وزارتخانته    ا  از رویته  بر اصالح پاره ها  زیاد که ناظر صدور بخشنامه

خارجته   ا  از مواد مربوط به بخ  مقررات استفخدامی قتانوو وزارت امتور    اصالحاتی در پاره

و تبصتره ییتم ایتو متاده کته      . ش9916نامه ستا    آییو را  نمونهب. رسد ضرور  به نظر می

هتایی را در ایتو زمینته     مربوط به ارتقا  مقام به رایزو ییمی استت و کشتورها و نماینتدگی   
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تعییو کرده است، با توجه به تغییرات فراواو مربوط به برآمدو کشتورها  جدیتد در عرصتۀ    

 . نیاز به اصالح و تیمی  داردالمففی  بیو

 

 نتیجه

هتا  قاجتار و پهفتو      ایراو را در دوره ۀجامع ،مآبی  درتدرقُنه و قَشرایطی که حیومت آمرا در

وچترا از شتاه    چتوو  ها  اجرایی موظر به تبعیت بی دربرگرففه بود، تمام ارکاو حیومفی و دسفگاه

شتد تتا    تالش میدوست  دلسوز و میهوهایی و توسط افراد   خارجه در برهه وزارت امور بودند، در

هتا   سرلوحه اقدامات دسفگاه باشد، تدویو مقررات و قواعد و روزآمد کردو آومنافع مفی و عمومی 

مقتررات  راستفا    در ایتو  .استت ارزیابی   راسفا قاب   همیو برحسب نیازها  روز در ایو وزارتخانه در

ها  مخففر روند تیامفی را طی کرده است تتا ایتو دستفگاه بفوانتد      ایو نهاد در طی دوره ناظر بر

 اسا  قانوو اساسی، قوانیو یادشده و سایر قوانینی که شترح وظتایر وزارت   ا که بروظایر خود ر

 . تر  به انجام برساند اند، به گونه مطفو  خارجه را تعییو کرده

طتی چنتد دهتۀ    سایر کشتورها   ا  که در روابط میاو کشورماو با نظر به تووالت عدیده

کته  او  پس از پیروز  انقال  ها   سا بر مقررات مصو    افزوو ،به وقوع پیوسفه استاخیر 

انجتام اصتالحاتی در    ،ایجتاد کترد  در ساخفار تشییالتی وزارتخانته   را یتغییرات در چند نوبت

بته منظتور   خارجته   بخ  مقررات اسفخدامی قانوو امور تشییالتی و اسفخدامی وزارت امتور 

 .رسد ضرور  به نظر میتر کردو عمفیرد دسفگاه سیاست خارجی،  رواو
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 خارجه وزارت اموراسناد آرشیو 

 قمر  9914: 96کارتو 1سریا   1سند 

 9912: 19کارتو  1سریا   1سند 

 9912: 99کارتو 191سریا   1سند 

 9914: 91کارتو  9سریا   91سند 



 9911: 66کارتو  13سریا   66سند 

 9991: 1کارتو  11سریا  9سند 

 9992: 19 کارتو 1-11 سریا  19 سند

 9992:  19کارتو  9-4سریا   19سند

  9911: 1کارتو -91سریا   1سند 

 

  :ها کتاب 

  .انفشارات خوارمی: تهراو، یراوو ا یرکبیرام، 9941آدمیت، فریدوو، 

 .قومس: تهراو، یراوا یاسالم  جمهور یخارج یاستس، 9921ازغند ، عفیرضا، 

وزارت  یهنشتر  :تهراو اساسنامه آو، یوخارجه و اول وزارت امور یخچهارت، 9912توکفی، احمد، 

  .1، دوره او  شماره خارجه امور

 ایتراو،  تتاریخ  در ستاالر   دیتواو  نهاد و حاکمیت تقاب  و تعام ، 9921اکبر،  زاده، عفی خدر 

 . فصفنامه مسیویه: تهراو

  هتور دولتت جم  یالتخارجته در تشتی   وزارت امتور  یگتاه جا یبررس، 9916اهلل،  ذاکر ، لطر

  .مقام  رساله ارتقا: تهراو، یراوا یاسالم

 .انفشارات عفمی: ، تهراوقاجار سفطنت دوره در ایراو، 9913اصغر،  شمیم، عفی

کفابخانته مفتی جمهتور     : تهتراو ، عصر قاجار یاسیس ی رسا، 9911نهاد، غالموسیو،  زرگر 

  .اسالمی ایراو

: تهتراو ، گذشتفه  خارجته در  وزارت امتور  باره ستاخفار  چند در ینیات، 9924زندفرد، فریدوو، 

 .169-166اقفصاد ، شماره  -اطالعات سیاسی

انفشارات : تهراو، از آغاز تا عصرحاضر یراوا یپفماسیکارگزاراو عرصه د، 9914طاهر ، بهرام، 

  .خارجه وزارت امور

: تهتراو ، .ش9912 -9911خارجته   امتور   نامه و شترح حتا  وزرا   یزندگ، 9912عاقفی، باقر، 

  .وزارت امور خارجه دففرمطالعات سیاسی و بیو المففی

فصتفنامه  : تهتراو کریمی،  جواد :، ترجمهیراوخارجه ا وزارت امور یخچهتار، 9926ففور، ویفم، 

 .16-11تاریخ روابط خارجی، شماره 

 نشریه وزارت امتور : تهراو، یراوخارجه ا اموریر وز یونخسف، 9991مویط طباطبایی، مومد، 

  .91دوره دوم، شماره 9912خارجه، 



  99  فرهنگی ایران و قفقاز شمالی -دومین همایش تاریخی

، ماهنامته زمانته، شتماره    تتاکنوو  باسفاو عصر از ایراو بوروکراسی، 9921الدینی، جواد،  معیو

16-19. 

 در ساالر  دیواو و سیاسی نظام مفقاب  تأثیرات بازاندیشی، (9921)مومد ، حمیدرضا،  مف 

 . 1فصفنامه سیاست، شماره : دانشگاه تهراو توسعه، درحا  جهاو

همیتتار   بتتا) یتتراوا یپفماستتیفرهنتت  رجتتا  و کتتارگزاراو د ، 9919دعفی، موجتتانی، ستتیّ

  .اسناد مجفس شورا  اسالمی کفابخانه، موزه و مرکز: تهراو، (باقرسخایی

 .9966تا  9912از سا  : گانه ها  سه ها و دوره خارجه، شماره نشریات وزارت امور

اطالعتات   یاستی، رجا  س یتوزارت امور خارجه میفب ترب، 9923----------------------

 .919-916شماره : ، تهراو اقفصاد -یاسیس

دففتر  : ، تهتراو کارگزاراو و رجا  سیاسی در روابط خارجی ایتراو ، 9941وزارت امور خارجه، 

 .المففی وزارت امور خارجه مطالعات سیاسی و بیو

،  پهفتو  یتاو تا پا یهاز عصرصاو یراوا یروابط خارج یختار، 9911 دالرضا،مهدو ، عب  هوشن 

  .انفشارات امیرکبیر: تهراو

 

 :مقرراتو  ینقوان 

 قانوو اساسی جمهور  اسالمی ایراو

 قانوو خدمات کشور 

 ها  قوانیو کشور  سالنامه

  9149حاظ حدود آو، خارجه و  تقسیم و ترتیب ادارات و تیالیر وزارت جفیفه امور نامه در آییو

 9111خارجه،  نامه اساسی وزارت امور نظام-

  9121خارجه،  نظام نامه اساسی وزارت امور

 9996خارجه،  نامه اساسی وزارت امور نظام

 9996خارجه،  اساسنامه وزارت امور

 9911خارجه،  تشییالتی، اسفخدامی و انضباطی وزارت امور مقررات امور

  9911طراز  کادر سیاسی،  هم نامه الیوه قانونی آییو

 9946خارجه،  قانوو شرح وظایر وزارت امور

 



 


