وزيران خارجه ايران
در دوران ھای پيش از مشروطه روابط خارجی بين ايران و کشور ھای ديگر در حد بسيار پايين بوده و تقريبا وزير
خارجه با عنوان رسمی در خدمت دولت نبوده است.
ليست نخست وزيران ووزيران خارجه در سايتی که آدرس آن اينجا گنجانده شده ھمراه با نگاره ھريک موجود است که
ميتوان به آن نگاه کرد:
http://1400years.org/PDF&Show/ListofPMAndFMIrantil1979.pdf
در اينجا نگاھی نزديک تر به برخی از وزيران خارجه ايران ميکنيم.

شايد بتوان ميرزا عبدالوھاب خان معتمدالدوله نشاط را اولين وزيرخارجه ايران ناميد .وی از سال  ١٢٠٠خورشيدی
در دوران فتحعلیشاه قاجار به مدت دوسال اين مسئوليت را عھده دار بود .اين شخص پدر ،پدر ،پدر بزرگ شيرين
نشاط فرزند تيمسار نشاط ميباشد.

ميرزا ابوالحسن خان شيرازی ملقب به ايلچی کبير بود .وی دومين و پنجمين وزير امورخارجه )يا وزرات دول خارجه(
ايران بوده است .گفته میشود وی که عضويت لژ فراماسونری انگلستان را داشت ،به مدت  ٣۵سال از دولت وقت
بريتانيا مقرری دريافت میکرد .ابوالحسنخان شيرازی نماينده ايران برای امضای عھدنامه گلستان با روسيه تزاری نيز
بود

ميرزا نصرﷲ خان نائينی ملقب به مشيرالدوله آخرين وزير خارجه پيش از مشروطه بود .وی در سال ١٢٧٨
خورشيدی برابر با  ١٨٩٩ميالدی وزير خارجه ايران شد و تا  ١٢٨۵برابر با  ١٩٠۶ميالدی اين سمت را عھدهدار
بود.

محمد علی فروغی دردشتی ،ملقب به ذکاءالملک در کابينه مستوفیالممالک در سال  ١٣٠١خورشيدی برابر ١٩٢٢
وزارت امورخارجه را عھدهدار شد .در خرداد  (١٩٢٣) ١٣٠٢در کابينه رضا خان نيز بار ديگر به ھمين سمت برگزيده
شد .فروغی در کابينهھای مختلف مسئوليت وزارت ماليه ،عدليه و دربار را نيز بر عھده داشت .وی ھمچنين اولين
نخستوزير محمدرضا شاه بود) .نفر دوم از سمت راست( -وی در حفظ و تداوم پادشاھی تالش بسيار کرد.

از پرسروصدا ترين وزيران و نخست وزيران ايران محمد مصدق است که درسال  ١٣٠٢خورشيدی در کابينه مشيرالدوله
وزيرخارجه بود .مصدق يک آنگلوفيل بود و به دليل روابط دايی اش فرمانفرما از عوامل انگليس در ايران به حساب
می آمد .وی با انقراض سلسله قاجار مدتی را در حصر خانگی سپری کرد .سالھا بعد مصدق ھنگاميکه عنوان
نخستوزيری محمدرضا شاه پھلوی را دريافت کرد نخستين پرسشی که از شاھنشاه اين بود که »آيا سفارت انگلستان
اين انتصاب را تاييد ميکند؟«.

حسين فاطمی از سال  ١٣٣١تا  (١٩٣٣-١٩٣٢) ١٣٣٢مسئوليت وزارت امورخارجه را در دولت محمد مصدق برعھده
داشت .وی تقريبا در جای خود قرار نداشت و مرتب به بھانه معالجه پا به آلمان و اروپا سفر ميکرد .او صاحب روزنامه
»باختر امروز« بود که آگھی ھای شرکت نفت ايران و انگليس را به بھانه اينکه کمک مالی به او بشود تا بتواند فحاشی
ھای خود نسبت به خاندان پھلوی را چاپ کند را منتشر ميکرد .وی در ھنگامه کودتايی که مصدق ھنگام دريافت دستور
عزل از نخست وزيری انجام داد و ماموران دولتی را دستگير کرد سرو صدای زيادی به راه انداخت و در پی تصاحب
کاخ ھای سلطنتی بود .انگليس ھم متوجه شده بود او بين ايران ،آلمان و انگليس جاسوسی ھای چند جانبه ميکرده و
در پی سرنگونی دولت مصدق در سن  ٣٧سالگی اعدام شد.

تيمسار سپھبد فضل ﷲ زاھدی که در پی رستاخيز مردم از ترس اينکه ھمکاری مصدق و حسين فاطمی با حزب توده
يک دولت سرتاسر کومونيست شبيه کومونيسم لنين و استالين در کشور برقرار کند ھمراه مردم توانسته بود شورش
ھای مديريت شده توسط مصدق و حزب توده را آرام کند؛ ھمزمان با در اختيار گرفتن مقام نخستوزيری ،به جای حسين
فاطمی در سمت وزيرامورخارجه نيز فعاليت میکرد -١٩٥٣ .فرزند وی اردشير زاھدی نيز از سال  ١٣۴۵تا ١٣۵٠
) (١٩٧١ -١٩٦٦وزيرامورخارجه ايران بود ) .اردشيرزاھدی در کنار کسينجر(

احمد ميرفندرسکی ) (١٩١٨-٢٠٠٤)(١٣٨٣–١٢٩٧ديپلمات ايرانی و وزير امور خارجه ايران بود .پدر او از صاحب
منصبان وزارت خارجه در اواخر دوران قاجار و مادر او دختر عليقلی خان مشاورالممالک انصاری )وزير امور خارجه
و سفير ايران در روسيه( بود .تحصيالت ابتدايی و متوسطه را در تھران و سپس در مدرسه آلمانيھا در تفليس انجام
داد .سپس در دانشگاه سن ژوزف بيروت به تحصيل در رشته حقوق پرداخت.
پس از بازگشت به ايران ،وارد خدمت در وزارت امور خارجه شد .در سال  ١٩٤٦) ١٣٢۵ميالدی( به عنوان دبير
سفارت ايران در مسکو عازم شوروی شد .او طی سالھای بعد مشاغل متعددی را در وزارت امور خارجه بر عھده
داشت .ميرفندرسکی در سال  (١٩٦٥) ١٣۴۴به سفارت ايران در شوروی منصوب شد و تا  (١٩٧١) ١٣۵٠در اين
مقام باقیماند .پس از بازگشت به ايران در سمت قائم مقام وزير امور خارجه به خدمت پرداخت .در سال (١٩٧٣) ١٣۵٢
در جريان جنگ اعراب و اسرائيل به دنبال اجازه پرواز به ھواپيماھای روسی حامل کمک برای اعراب از فراز خاک
ايران مورد غضب شاه قرار گرفت .شاھنشاه اجازه يک پرواز و يک ھواپيما را داده بودند ولی آقای ميرفندرسکی تمام
 ٢٥ھواپيما که مورد درخواست روسيه )شوروی پيشين( بود را صادر کرده بودند؛ که اينکار از نظر استراتژيکی و
سوق الجيشی ايران را در خطر حمله ھوايی و خطرھای امنيتی وسياسی ديگر قرار ميداد .از آن پس به تدريس در
دانشگاه ملی پرداخت .در دی ماه  (١٩٧٩) ١٣۵٧در پی پذيرش شاپور بختيار به نخست وزيری برای کمتر از دو ماه
مسئوليت وزارت امور خارجه را به عھده گرفت .احمد ميرفندرسکی در سال  ٢٠٠٤در فرانسه درگذشت.

کريم سنجابی )دوم از سمت چپ -با عينک و ژيله سياه( که از طرفداران محمد مصدق بود و در دوران پيش از شورش
ھرگز حاضر به نجات ايران وپذيرش نخست وزيری نشد بعنوان اولين وزيرامورخارجه جمھوری اسالمی در کابينه
مھدی بازرگان شرکت کرد .وی رھبری جبھه ملی را بر عھده داشت و در دولت مھندس مھدی بازرگان به مدت ۵۵
روز ،وزيرخارجه دولت موقت بود .وی در خرداد  (١٩٨١) ١٣۶٠و پس از اعالم حکم ارتداد اعضای جبھه ملی توسط
روح ﷲ خمينی از ايران گريخت ،ابتدا به ترکيه ،پاريس و در نھايت به آمريکا رفت .سنجابی سال  (١٩٩٥) ١٣٧۴در
سن  ٩٠سالگی در آمريکا درگذشت.
در اين نگاره اعضای جبھه ملی و کابينه مھدی بازرگان از تروريست مشھور ياسر عرفات استقبال ميکنند .اين نگاره
بسيار تاريخی است و مشت بسياری از سرکردگان جبھه ملی و پان ايرانيست را در وابستگی به بيگانه نشان ميدھد.

از چپ به راست :داريوش فروھر ،صباغيان ،کريم سنجابی ،مھدی بازرگان ،ياسر عرفات )فلسطينی(،
حسن نزيه در حال بوسيدن عرفات و يدﷲ سحابی ) پدر عزت ﷲ سحابی(

ابراھيم يزدی)وسط( از اعضای نھضت آزادی ايران پس از استعفای کريم سنجابی مسئوليت وزرات امور خارجه دولت
موقت را بر عھده داشت .او عضو سازمان امنيت آمريکا )سيا( بود و سالھا در آمريکا آموزش ديده بود و رابط خمينی
و آمريکايی ھا به حساب می آمد .به ھمين دليل در فاصله کوتاھی به ھمراه ديگر اعضای دولت موقت مھدی بازرگان
در اعتراض به حمله به سفارت آمريکا و گروگانگيری ديپلماتھای آن کشور استعفا داد .يزدی پس از شورش بارھا
دستگير و زندانی شده است ولی ھرگز اورا اعدام نکردند تا با بيماری خفت و بيچارگی درگذشت.

صادق قطبزاده سومين وزيرخارجه ايران پس از شورش  ١٩٧٩بود که ھمچون دو وزير خارجه پيش از خود
مغضوب حکومت واقع شد .وی که پيش از شورش از جمله شروران وابسته به ليبی و فلسطين و جاسوس روس ھا
به حساب می آمد به دليل ارتباطش با يک خبرنگارزن آمريکايی که اورا در اتاق ھتل ھيلتون نگاه ميداشت جزو
مشاوران روح ﷲ خمينی بود .او در پاريس رابط بين خمينی و آمريکايی ھا بود .گفته ميشود او چمدان پولی که
آمريکايی ھا به خمينی داده بودند را ھمراه خمينی به ايران آورد .پس از شورش در سال  ١٣۶١به اتھام توطئه و
تالش برای قتل رھبر جمھوری اسالمی )خمينی( با حکم محمد ریشھری اعدام شد .ولی ھرگز جسد ويا صحنه اعدام
نشان داده نشد .آيتﷲ منتظری در خاطراتاش اين اتھامات را جعلی خوانده است .قطبزاده ھمچنين عضو شورای
انقالب و مديرعامل صدا و سيما بود .او ھمان کسی است که پرسش خبرنگار را برگردان و ميپرسد چه احساسی ای
بازگشت به ايران داريد و خمينی ميگويد »ھيچ«.

ميرحسين موسوی خامنه به عنوان چھارمين وزير امورخارجه جمھوری اسالمی ايران انتخاب شد .وی در سال ١٣۶٠
) (١٩٨١در کابينهھای محمد علی رجايی ،باھنر و مھدوی کنی اين سمت را عھدهدار بود .موسوی در دوران رياست
جمھوری علی خامنهای ھشت سال به عنوان نخستوزير فعاليت کرد .وی مسلم معتقد به واليت فقيه است و يک مسلمان
شيعه بسيار متعصب ميباشد .وی ھماکنون در پی برخی زد وبند ھای سياسی که بنام اعتراض جنبش سبز شھرت يافته
در رابطه با نتايج انتخابات رياستجمھوری سال  ،(٢٠٠٩) ١٣٨٨به ھمراه ھمسرش در حبس خانگی به سر میبرد.

علی اکبر واليتی را شايد بتوان فنومن ترين و مرموز ترين وزيرامورخارجه جمھوری اسالمی دانست .وی که
دکترای تخصصی کودکان از دانشگاه جانزھاپکينز را دارد ،به ايران آمده و جزو »به اصطالح انقالبی« ھا بور
خورده و يکباره وارد سياست شده و در راس وزارت خارجه آنھم به مدت  ١٦سال ،از سال (١٩٨١) ١٣۶٠
در دولتھای ميرحسين موسوی و ھاشمی رفسنجانی وزيرامورخارجه ايران بود .نام او جزو توطئه گران کشتار
فجيع و خونين رستوران ميکونوس آمده و اگر به خارج سفر کند پليس بين المللی دستگيرش خواھد کرد.

سيد علینقی خرازی معروف به کمال خرازی ششمين وزيرامورخارجه ايران بود .وی دو دوره در دولتھای اول و دوم
محمد خاتمی اين سمت را عھدهدار شد .خرازی دکترای مديريت آموزشی از دانشگاه ھيوستون دارد .وی که مدرک
کارشناسی ارشد علوم تربيتی را سال  (١٩٧٢) ١٣۵١اخذ کرد ،پس از شورش مديرعامل کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان بود .توجه الزم است که بيشتر وزيران خارجه جمھوری اسالمی آموزش ديده در دانشگاه ھای آمريکا
)بخوانيد سيا( ھستند .نشسته در سمت چپ خاتمی و در گوشه راست نگاره باال.

ھفتيمن وزير امورخارجه جمھوری اسالمی منوچھر متکی است .وی در دولتھای اول و دوم محمود احمدینژاد به
مدت  ۵سال اين مسئوليت را عھدهدار بود .نحوهی برکناری وی به جنجالی رسانهای تبديل شد .او در حالی که در سنگال
به سر میبرد از سمت خود برکنار شد .خبر را مقامات سنگالی به وی دادند و بدون تشريفات و محافظت معمول مجبور
به ترک سنگال شد.

دومين دوره رياست جمھوری احمدی نژاد وزير خارجه ای بنام علی اکبر صالحی ،داشت .وی فارغالتحصيل مھندسی
ھستهای از دانشگاه امآیتی در آمريکا است .صالحی ھماکنون با حکم حسن روحانی به رياست سازمان انرژی اتمی
ايران منصوب شده است .وی در دولت محمد خاتمی نيز به مدت  ٨سال نماينده ايران در آژانس بينالمللی انرژی اتمی
بود .کت شلوار قھوه ای با عينک و دست ھای بھم چسبانده تا از دست دادن با اين خانم بپرھيزد.

محمدجواد ظريف نھمين وزيرامورخارجه جمھوری اسالمی و در کل صد و سومين در تاريخ ايران است که در مدت
زمانی کوتاه توانسته توجهھای زيادی را به خود جلب کند .آقای ظريف ديپلم کالج مقدماتی را سال  (١٩٧٦) ١٣۵۵در
سانفرانسيسکو گرفت و دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته روابط بينالملل در دانشگاه ايالتی سانفرانسيسکو کسب
کرد .پس از آن در رشته مطالعات بينالمللی دانشگاه دنور آمريکا مدرک کارشناسی ارشد و دکترا دريافت کرد .ظريف
از سال  ١٣۵۵تا  (١٩٨٨-١٩٧٦) ١٣۶٧در اياالت متحده آمريکا تحصيل کرده است .وی در دولت محمد خاتمی به
عنوان سفير ايران در سازمان ملل منصوب شد .حضور فعاالنهی وی در فضای مجازی خصوصا فيسبوک و توييتر
مورد استقابل و توجه کاربران و رسانهھای بينالمللی قرار گرفته است.

ظريف در حاشيهی شرکت حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در نيويورک با جان کری وزير امورخارجه
اياالت متحده آمريکا ديدار کرد .اين اولين ديدار رسمی وزرای خارجه دو کشور در طول عمر جمھوری اسالمی محسوب
میشود .اين ديدار خشم تندروھا در ايران را برانگيخت و روزنامه کيھان حمالت تندی را متوجه ظريف کرد.
محمدجواد ظريف پس از اين حمالت اعالم کرد که دچار حمله عصبی شده است و مدتی را در بيمارستان بستری بوده.
وی در مذاکرات ھستهای اخير با نمايندگان شش کشور قدرتمند جھان در ژنو با ويلچر در نشست خبری پايانی حضور
يافت.

