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 چکیده 

در کشور وجود نداشتت  کشتور از ی منظم یارتباط يستمس يچگونهکارآمدن قاجارها، ه یزمان رو

 یجتد يبآست ،به قدرت یابیدست  یبرا ياسیس يروهاین کشمکش و جنگ یدوره نسبتاً طوالن یک

ده بتود  شت نابود ها خصوصاً چاپارخانه ،شبکه حمل و نقل یارتباطهای یرساختاز ز ياریبود و بس یدد

در  جنتگ فراخوانتده شتده بودنتد های  يدانمراکز به م ینسربازان شاغل در ا یدر زمان نادرشاه، حت

 ينبت یاز کشور، حتت یگربخش به بخش د یکجهت فرستادن اطالعات از  یسازمان رسم يچه يجهنت

و شتبکه  یارتبتاط در خطوط يعیدامنه دار و وس يقوجود نداشت  اصالحات عم یو دولت مرکز يانوال

در  یستاختمان پستت مرکتز  بنتابراین شوسه ساخته شد یراهها و یجادادر دوره پهلوی حمل و نقل 

شتکل  یروند چگتونگ یبررسپژوهش حاضر، هدف بزرگ ساخته شد   یشهر یاز نواح یتهران و برخ

از نتو   یخیتار ،پژوهش ینروش ادوره قاجار و پهلوی اول بود  پست در  ینو گسترش نهاد نو يریگ

داده هتا  یاستت  گتردآور يویو اسناد آرش یکتابخانه اهای یمطالعات و بررس یهکه بر پا بود يلیتحل

 قرار گرفت   يقو تحق يرمورد تفس یپس از نقد و بررس

 دوره پهلوی، دوره قاجار ،پست ،چاپار واژه ها:کلید
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  مقدمه

و  یجتاندر آذربا يهجنگ با روس  جود نداشتدر کشور و یمنسجم یارتباط يستمسدر دوره قاجار، 

جهت  یاقدامات امناطق، سبب شد ت یندر ا یبا مناطق جنگ یمنظم و دائم یعبه ارتباط سر يازقفقاز و ن

بته  يترزاتوست  عبتام م یو نظتام ياسیارسال مراسالت به جهت س يلو تسه یبهبود خطوط ارتباط

اقدامات  یرو همزمان با سا اميرکبير توس  ها ارخانهچاپ يستمتوسعه س یبرا یمهم بعد اقدام  یدعمل آ

بود  ینسازمان افزوده شد، ا ینبه ا يرکبيرکه توس  ام یژگیو ترین یصورت گرفت  اصل یو یاصالح

  عمتل حکومتهتا و هتادولت یبترا یو خبررستان يریکه همواره در خدمت خبرگ یمیسازمان قد ینکه ا

نمتود  کتابچته متی ارائته ختدمت يتزآمد که به عموم مردم ندر یسازمان عموم یککرد به عنوان می

 ینرا تتدو یقانون مدون پستت ينو مسافران نوشت و در واقع نخست ها یچاپارچ رایب يزن یدستورالعمل

در   خان سپهساالر برداشته شتد  ينحس يرزاتحول پست همزمان با صدارت م يردر س یکرد  قدم بعد

حاصل تفکرات و اقدامات دوتن از دولتت متردان اصتالل طلتب  یران،ادر  ینپست نو يالتواقع تشک

ق و 9215ق تتا 9211 یدر فاصله ستالها یرانخان سپهساالر صدر اعظم ا ينحس يرزا)م یعصر ناصر

خان  ينحس يرزا( بوده است  میرانممالک محروسه اهای  چاپارخانه يسالدوله رئ ينخان ام یعل يرزام

ختود آغتاز کترد  بعتد از ستفر اول  یاصتالحهای  ن دولت را در برنامتهسازما یاز نوساز یگریدور د

به امور  شيدنانتظام بخ یبرا یشپست از کشور اتر یرمد یک ق9215شاه به اروپا در سال  ینناصرالد

کشتور وارد شتد   یدوره به بعد در ستازمان ادار یناز ا یجها استخدام شد  واژه پست به تدر چاپارخانه

متدرن گذاشتته  یترانا يتانکه بن یاول شرو  شد  زمان یتحول پست با دولت پهلو يردر س یبعد گام

شمال و جنوب کشور را به هتم متصتل کترد،  یلیشوسه ساخته شد  شبکه حمل و نقل ر یشد  راهها

 یآلمتانف خطتوط هتوائ یتونکرم يمتائیشرکت هواپ یبا همکار یپست هوائ اهیدر مقطع کوت یحت

در سرعت انتقتال  یانقالب یموتور يه،ل نقلیو وسا يلداخت و با ورود اتومبراه ان یو خارج یداخل یپست

 یشتهر یاز نتواح یدر تهران و برخ یبوجود آمد  ساختمان پست مرکز یمراسالت و محموالت پست

   9 بزرگ ساخته شد

 چاپارخانه و پستتاریخچه 

ق م مستي  استت  211یکی از قدیمی ترین اسناد پستی دنيا، یک ورق پاپيروم مربوط به سال 

 که در ناحيه هيبه مصر پيدا شده و متضمن اطالعاتی درباره طرز عمل و سازمان و تشکيالت پيکتی و
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 ،یک مامور پست مصری در مورد ارسال نامته هتا ،باشد  ضمن این سندمی نامه رسانی در مصر قدیم

که بيشتر فرعون مصتر و وزیتر  ساخته شده نو  مرسوالت و نام گيرندگان آنهاهای راه ،تعداد پيک ها

آن هتای شتود کته پستت و پيکمی اطالعاتی داده است  با خواندن این سند روشن ،دارایی او هستند

 انتد دوران فق  در خدمت فراعنه و حکام مصر بوده و موسستات و افتراد متردم از آن استتفاده نکرده

ا مرسوله از شخصی به شخص دیگر قدیمی ترین سرویس پست رله )ایستگاهی( جهان )تحویل نامه ی

 135و ادامه عمل تا رسيدن به مقصد نهائی( توس  کورش هخامنشی پادشاه پارم )ایتران( در ستال 

تاریخی ختود شترل های کتابق م( در  515تا  521ق م ایجاد گردید  هرودت مورخ یونان باستان از )

عتر از طریق ارسال پيام ها که توس  دارد که هيچ روشی سریمی مفصل و واضحی از این سيستم بيان

مختلفتی را در های پارسيان کشف شده بود، وجود نداشت و آن بدین صورت بود که پارسيان ایستتگاه

  2 نظر گرفته و در آن افراد سوارکار با اسب منتظر رسيدن پيام بودند

یتق اولتی تحویتل پيام و بسته ها را تحویل دومين نفتر ميتداد کته او نيتز بطر ،اولين پيک وارده

یافت تا اینکه پيام ها به مقصد ميرسيدند و در زبان پارسی باستان ایتن می سوارکار مينمود و کار ادامه

شد  این روند در طول تاریخ ایتران در هتر دوره از می روند تکرار یا ریل ها به عنوان انکاریون شناخته

ر و در پارهای از زمان دچار رکود شد و پست پادشاهی ادامه یافت و در بعضی از مواقع بهتهای سلسله

را نداشتند تا اینکه اميرکبير در سالهای اول صدارت ختود همتواره بتا ستایر اصتالحاتی کته در همته 

سياسی، اجتماعی، مالی و قضایی مملکت بعمل آورد  چون یک سوم اخبار ایاالت و والیات های زمينه

چاپارخانه نيز دستوراتی صادر کرد و به ایتن ترتيتب ایجتاد اهميت بسيار قائل بود  برای ایجاد پست و 

پست منظم برای عموم و وضع مقررات قانونی برای آنها سایر اصالحاتی کته بترای اولتين مرتبته در 

ناصر الدین شاه همراه جمعی راهی اروپا شتدند و او در کشتور  9215گرفت  در سال می ایران صورت

خواست منتشتر بترای اداره امتور پستت نمتود و شخصتی کته از اطریش از پادشاه وقت آن کشور در

ریدر برای پایه ریزی پست جدیتد ایتران انتختاب و اعتزام  کارمندان عالی رتبه کشور بود بنام گوستاو

گردید و نظام نامه ای برای پست ایران تهيه نموده و جهت الحاق ایتران بته اتحادیته جهتانی پستت 

ميالدی به عضویت اتحادیته  9177از مکاتبات بسيار ایران در سال کوشش زیادی نمود و باالخره بعد 

  3 پستی پذیرفته شد
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 و پست در دوره قاجار چاپارخانه

 یتکاز اعتزام  ،کشور ارسال شتوند یگرقسمت به قسمت د یکاز  یدکه با ییانتقال نامه ها یبرا

 یتن  انمودنتدمتی د استتفادهشتومی يدهکه قاصد نام يادهپ يکپ یک یاسوارکار  یکفرستادن  یاچاپار 

 یتلهفتصتد ما ،یسندهتهران و بوشهر را که به گفته نو ينتوانستند در مدت ده روز فاصله بیم چاپارها

 يتدهنام یباشت یبتود کته چاپتارچ یچاپارخانه به عهده شخص یاسترو نيز  کنند یمسافت داشته را ط

از راه هتا برقترار  یدر برخت ینسب يتامن ی،راه نيبهای و چاپارخانه یستگاههاوجود فقدان ا با شد می

نمتود  متی ينتتام یجنست یتا ینقتد یتقنهاد را از طر یناداره چاپارخانه با دولت بود که بودجه ا  بود

 یتندوره به ا ینکار چاپارخانه در ا يوهش  شدمی به اجاره داده ينمع یارتباط يرهایچاپارخانه ها در مس

 یسپردند و با چاپارمی تمادنوکر قابل اع یاغالم  یکبسته نامه ها را به  یاوقات ينشکل بود که در چن

 بود و از ارائه خدمت به مردم اجتنتاب ینهاد دولت یکصرفاً  ،چاپارخانه 5 کنندمی يلهمان پست گس یا

بته  يزیو پاداش ناچ یندجومی فرصت سود یننامه دارند از ا يرهمان مس یکه برا یکرد و اشخاصمی

  1 يردگمی را به عهده یشاننامه ها رساندن يتپردازند و او هم مسئولمی قاصد

و  ياحانداشتت  اکرتر ست یسخت و نابسامان ی عصر قاجار شرا ،یراندر ا یو خطوط ارتباط راهها

به فقدان شتاهراه و جتاده ختوب در  يزن دآمده ان یرانبه ا يزدهمقرن س يمهتا نکه  یجهانگردان اروپائ

شتاه  یتا اواخر سلطنت فتحعل حتیاند  کرده یتآن گله و شکا یو ناهموار یو از بد ودهنم اشاره یرانا

نکرده  ييرچندان تغ کشور یشبکه ارتباط يزبه نسبت ثبات و نظم به خود گرفته بود ن ياسیکه اوضا  س

دان امتر فقت یتنا یتلاز دال یکی شاید 9 کماکان به مانند سابق بود يتوضع يزدوره محمدشاه ن دربود  

 دولت قاجار بود   يلبه تشک یمنتههای دهه ياسیس یبحرانها يلبه دل یااقتصاد و تجارت پو یک

حکومتت در دوره  یتنا يتتکتار آمتدن دولتت قاجتار و ترب یتا رو یاندوره فترت سقوط صفو در

دوره  در یاگو يزوارد شد  چاپارخانه ها ن یجد ياربسهای يبآس ،یشاه به راهها و خطوط ارتباط یفتحعل

 یتلدر اوا  نتابود شتدند یبتابه هندوستتان تقر یلشکرکش یبرا ،کارکنان آن ینادرشاه به علت فراخوان

 یبت  ینا 7شد   یشبکه راهها داده نم يمو ترم یبه بازساز یچندان يتاهم يزدولت قاجار ن يریشکل گ

 1 ادامه داشت يزن يزدهمتا اواخر قرن س سالها بعد و تا یتوجه

 يتهو نبتود توج یعتالوه بتر فقتدان بودجته دولتت ی،به راه ساز یرانيهاا یتوجه یب یلدالاز  یکی

آن بر نخبگتان  یو اثرات روان یرانا يشیسوق الج يتاز موقع یناش يتیو امن یمسائل نظام ی،اقتصاد
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حکومتت قاجتار  يتریقبل از شکل گهای دهه یو بحرانها نابسامانيهادولت قاجار بوده است   ياسیس

را سخت دچتار رکتود  یو اقتصاد یتجارهای يتکشور را نابود و فعال یو تجار یاقتصاد اختهاییرسز

عوامتل ستاخت  یتنخودگردان و خودمحور کمک کرده بود  درکنار ا یجوامع اقتصاد یجادکرده و به ا

 يرهتایاز متغ يتزن یتاتو وال یتاالتا یحکومتهتا یو واگذار ياسیس قدرت یعدولت قاجار و نحوه توز

 1 آمدمی به شمار ،يدنام یتوان آن را فقر ارتباطمی در آنچه که يرگذارثتا

اطتراف ختودگردان و  یاز نتواح ییروستا یمراکز مسکون ینی،انزواگز ینمهم ا يامدهایاز پ یکی

 ینیگز یدور یدهپد ینو مهم ا یاز علل اصل یکی95  بود ییروستاجوامع  ینا یخودمحور شدن اقتصاد

حکومتت  ینحتوه واگتذار ،بود یدهاداره امور برگز یبرا یبود که دولت قاجار یوشر یاز خطوط ارتباط

تحت  یاتوال یاداره امور ادار يوهسو و ش یکامرا و بزرگان از  یربه شاهزادگان و سا یاتو وال یاالتا

عوامل  همه  اقتصاد کشور بود یر از عوامل گسترش فساد و تباهیگد یسرکردگان از سو ینا يتحاکم

و شتبکه  یبودند که باعت  شتده بتود خطتوط ارتبتاط یعمده ا یاز موانع ساختار یشده به نوعذکر 

دولتت قاجتار  یرستاختهایارکتان و ز یرهمچتون ستا يزدهماول قرن ست نيمه در حداقل ها چاپارخانه

  99  نامناسب داشته باشد يتیوضع

  درخصوص چاپارخانه ها یرکبیراماصالحات 

و  یترانا یحتدود مترز یتدتحد یاستانبول که برا ياسیس یتمأموردر مدت چهار سال  يرکبيرام 

 يتزدولت ن ینا یادار يستمخود در س یاصل یتعالوه بر مأمور ،ق صورت گرفت9211به سال  یعرمان

يتائی، در احتوال جغراف یتدجد یبنتام جهتان نمتا یکتاب یبه دستور و ينزد و همچن يقدست به تحق

هتم  یرو :یستدنومتی يتکتاب چنانکه آدم ینمطالب ا  شد فيجهان تال یو اقتصاد ياسیسیخی، تار

 يهبخصتوص احصتائ ید ذکر گرد یشده و در خصوص هر مملکت اطالعات درست ینتدو یکدسترفته 

مدرسه، کتابخانته، دارالشتفا ،  ی،بحر یمصنوعات، منسوجات، واردات و صادرات، نظام لشکر يت،جمع

 92 ، نقاشخانه، بانک، پوست خانه و کاغذ اخبار داردباسمه خانه یع،مجمع صنا ه،موزه، تماشاخان

و اصتالحات در حتوزه چاپارخانته هتا را در  يده ق بته صتدارت رست9295 یقعدهذ 22در اميرکبير

و ساخت چاپارخانه ها و هم  یجادهم شامل ا اریدر نظام چاپ يرکبيره ق شرو  کرد  اصالحات ام9297

 یتنداشتت ا يرکبيترکه اقدامات ام یدستاورد یناما مهمترو مقررات در قالب کتابچه بود  ينوضع قوان

چاپارخانته را  یعنی يدبه آن بخش یصرف خارج کرده و جنبه عموم یحالت دولت بود که چاپارخانه را از
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همزمتان بتا  اميرکبيترخدمات ارائته دهتد   يزن يتو رع یاز تجار و سپاه یملزم کرد که به مردم عاد

 ینو متتردد یباشت یچاپتارچ یهم برا یدستورالعمل ی ه ق کتابچه9297ساخت چاپارخانه ها در صفر 

 یتاالتبه حکام ا یعموم یآگاه یو مقررات ارسال مراسالت و حمل و نقل مسافر را برا يننوشته قوان

و فرستخ ممالتک  لمنتاز يصتشتخ یکتابچته  یقتانون متدون پستت يننخست ینافرستاد  یاتو وال

 93 شدمی خواندهشود می محروسه که چاپارخانه بسته

 االرهسخان سپ ینحس یرزام یرکبیرتاچاپارخانه ها از ام یاوضاع عموم

ختان  ينحست يترزاق تتا انتصتاب م9291از صدارت در ستال  يرکبيرعزل ام ينب یفاصله زمان در

 یتکشکل گرفت نزد ینپست نو یق که ساختار سازمان9211به سال  یاالر به مقام صدر اعظمهسسپ

 ینظام پست یدر جهت حرکت به سو یدو گام اساس یدوره زمان ینا ی  درطيدشسال طول ک يستبه ب

 کتابچته هتا ق برامتور مربتوط بته چاپارخانته9279 یالران یدر جماد ینکهشد  نخست ا تهبرداش یدجد

 یناز مهمتر  اجرا ابالغ شد یو برا ینچاپارخانه تدو یدجدهای و دستورالعمل ينمشتمل بر قوان دیگری

ب یتنا یاز ستو یامانتات پستت یافتدر يد و مقررات لزوم صدور قبض رس ينمجموعه قوان ینعناصر ا

 یدستورداده شد کته بترا یسدر پار یرانمختار ا یروز ینظام گروس يربه ام ینکها یگرچاپارخانه بود و د

شتدن تمبتر  یتجاقتدام را یتنماحصل ا  گفتگو کند یاروپائ یو چاپ تمبر پست مناسب با طرفها يهته

الصاق تمبتر بته  یبرا یبود  هرچند اقدام جد یراناهای ق در چاپارخانه 9211 یالران یدر جمادپست 

چاپارخانته   یاستحضور به ر ينخان ام یعل يرزاق و با انتصاب م9211مرسوالت و محموالت از سال 

موضتو   شتد  یبازستاز یتاستاخته و  یدجدهای چاپارخانه يزن یخطوط چاپار یها معمول شد، در برخ

 ینالتد -مردم بود که با اصتالحات ناصتر یاتو شکا یضارسال عرا یاستفاده از ضاب  چاپار برا یگرد

عادالنه مربوط است و از آن به نام صندوق عتدالت نتام  یو نظام قضائ یندولت نو یجادا ينهشاه در زم

 نصتب ،ه بتودشتد یق بازساز9219باغ گلشن که در سال  یصندوق در قسمت غرب ینشود امی برده

خود را در  یضهعر ،داشت بطور آزاد آنجا رفته یهرکس عرض يروانعدل نوش يرشود و به منزله زنجمی

متحد الشکل   شدمی گذشت و جواب صادرمی از نظر مبارک یکباربه هر هفته   انداختمی آن صندوق

ق بته موقتع اجترا 9275شتد و در ستال  يتزکردن لبام کارکنان دولت که شامل کارکنان چاپارخانه ن

 95 گذاشته شد
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 ادر چاپارخانه ه رواج تمبرو گسترش ساخت 

  یافتتادامته  يشکم و بت به بعده ق  9275از سال  یاز خطوط چاپار یچاپارخانه در برخ ساخت

 ینسه سال بعد از ا یعنیه ق است، 9211مربوط به سال  یراناهای کاربرد تمبر در چاپارخانه نخستين

مأمور شتدند،  یهمراه و يأتدر فرانسه و ه یرانا يرسف یگروس يرنظامشاه ام ینالد که به دستور ناصر

ه ق 9211در ستال   وارد گفتگو شوند یفرانسوهای با طرف یرانیا یو چاپ تمبر با الگوها يهته یبرا

 چاپارخانه ها، استفاده از تمبر در ارستال مکاتبتات و یاستحضور به ر یخان منش یعل يرزابا انتصاب م

کتل ممالتک های بخود گرفتت  اداره کتل چاپارخانته یو صورت منظم تر یدگرد یالزام یامانات پست

جهت بهبود  یخان اقدامات یعل يرزام91  شد یضتفو یونحضور هما یخان منش یعل يرزامحروسه به م

بته  یباشت یرچاپتاختان چ یتقت يرزام یالدوله را بجا يربش خان يلعملکرد چاپارخانه انجام داد  اسمع

 یروضع کرد تا همانند سا ی  لبام و نشان مخصوص جهت چاپاران دولتیدسازمان برگز ینا یسرپرست

اسبان استقاط شتده  یتازه بجا ییاسب ها باشند  تهکارکنان دولت لبام و نشان مخصوص بخود داش

در  یعب تسرموج یراناقدامات از نظر روزنامه ا یننموده و در چاپارخانه ها به خدمت گمارد  ا یداریخر

  یکته در ستابق چاپتاران در ده دوازده روز طت یتاتیمرسوالت و نوشتجات استت  وال یصالارسال و ا

التدواب در  يتقعل یراه فارم و کرمتان و گرانت یمنزلها بعضیآب در  ینمودند، حال با وجود کممی

داد و در  یرو يزرخانه نکارکرد چاپا ینو بهبود مهمتر یندنمامی روند و مراجعتمی مدت پنج شش روز

 که عمده خدمت آنهاست کمال دقت و اهتمام را به عمل ینوشتجات دولت یرروزنامجات و سا يدنرسان

  رسانندمی و نقصان يبتجار را بدون ع ناتآورند و نوشتجات و امامی

 مدرن پست شکل گیری

ق بتود و بختاطر 9211بتر چاپارخانته هتا در ستال  ميرزا علی خان امين الدوله یاستر يننخست 

بتار دوم مقتام  یشاه برا ینکهداد  بعد از ا سمت خود استعفا  ینشاه به اروپا از ا ینتدارک سفر ناصرالد

وزرا   یمجلتس شتورا یتخان عالوه بر سمت وزارت رسائل به عضو یعل يرزاکرد م یصدارت را ملغ

  پستت انجتام و یشیاتر یاران پستبر چاپارخانه ها با استخدام مستش یو یاستدوره دوم ر 99 نائل آمد

دولتت ورود  یارگتان رستم یترانگتزارش روزنامته ا در شتد  يتاپست متدرن مه يالتتشکهای ينهزم

 یتکبتار در  يناولت یبرا ینکهق اعالم شده است، جالب ا9212و ضرابخانه در محرم یمستشاران پست

)پوستت خانته( کته  یرلتم و متدنفتر مع یتک يناز واژه پست استفاده شده است  همچن یاعالن رسم
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های وارد شده و مأمور پوستت خانته یهم با ضراب اوشده  ير( اجیشچاپارخانه باشد از دولت مزبور )اتر

هتد شتد و و متردم بقاعتده فرستتاده خوا یخواهد کرد و نوشتجات دولت يداهم کمال انتظام را پ یرانا

، 9212در سال  چاپارخانه ها یاستدوله به رال يناز انتصاب مجدد ام بعد97 بقاعده جواب خواهند گرفت

از مقامات ارشد  یکیمونوارد فرزند  یسو معاونش مور یشپست اتر یهاز کارمندان بلند پا یدرر گوستاو

پستت  يالتیتشتک یبه سرعت دستت بته ستازمانده يکاریو ب يفیبعد از چند ماه بالتکل یشپست اتر

داد   عبتور ینسازمان چاپارخانه ها را به پست نو رانیدر مدت سه سال خدمت در ا ریدر زدند  گوستاو

برنامته    را شتميرانات –محدوده تهران  یخ  پست یپست یننو يالتتشک يسدر شرو  کار تأس ریدر

و  یتونتگزر زا ينل یشیمجله اتر یدو نامه برا یشرل اقدامات خود را ط یدرکرد  ر یو راه انداز یزیر

شتد  مقتدم و مهمتتر از  یکارکنان پست طراح يصتشخ یبرا يزن یفرم ارسال کرد  لبام یفرا ینو

پستت  یاصتلهای از نشانه یکی)لبام متحدالشکل( است نصب صندوق پست که  يفورماون يههمه ته

گرفت، دائر  -یم جامکسبه محل ان يلهکه بوس یو شعبه پست یتوس  تمبر فروش ينمدرن بود و همچن

 91 بود یهر روزه مراسالت پست یت مدرن جمع آورپسهای از نشانه یگرد یکیکرد  

   یتپست در انقالب مشروط یتوضع

گذاشتت  نخستت تستل  مستشتاران  یعمده در اداره پستت برجتا يردو تاث ،يتانقالب مشروط 

در  یو تحتوالت عمتده ا ييترکتاهش داد و ستبب تغ یتادیز يارسازمان را به مقدار بس ینبر ا یکیبلژ

جدا شتد و  یکدیگراداره گمرک و پست از   ها شد یکیرفع انحصار بلژ یره براادا ینا یساختار سازمان

مجموعه  یرسازمان ز ینا یتقرارداد و در نها يهوزارت مال یریتاداره را تحت مد ینکوتاه ا مدتی یبرا

رفتن همان  ينو از ب يتها و اغتشاشات متعاقب انقالب مشروط ینابسامان ینکهوزارت داخله شد، دوم ا

 ياربست رادر سرتاسر کشتور  یسرقت و غارت محموالت و مرسوالت پست یبند اقتدار دولت مرکز يمن

  هتا و اعمتال یکتیاز مشتاغل عمتده در دستت بلژ ياریحضتور و انحصتار بستکترد   یعو شا یعموم

وضتع بتد شد   یلتبد يتاز عوامل شتاب دهنده انقالب مشروط یکینوز به  یغل  از سوهای ياستس

نوز که کتامال بته  یاز سو یو اعمال عوارض گمرک يتبه انقالب مشروط یمنته یدر سالها یداقتصا

کتل کته  یپست و خزانته دار، چون وزارت گمرک یمشاغل مهم یبود و تصد یرانیبازرگانان ا یانز

داشتت  از عوامتل شتتاب دهنتده بته انقتالب  یگوناگون جامعه را در پهای گروه یدشدهای مخالفت

 91 شد یرانا يتمشروط
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  اعمتال یترانرا در ا يهروستهای ياستتس ینکتهبواستطه اکارکنان ادارات پست و گمترک  و نوز

 یخادارت گمرک و پست به تار یاستنوز از ر یاز برکنار پسبودند   يتاز مخالفان مشروط 25 کردندمی

ژوزف مرنتارد بته  در آمتد يهجدا و تحت نظارت وزارت مال یکدیگرادارات از  ینق ا9325حجه  یذ29

 یتتا هفتتم د یو  اداره پست منصوب شد یاستبه ر يتورمول يلاداره گمرک گمارده شد و کام یاستر

 ختود ادامته داد  يتتستازمان بته فعال یتنا یاستبود در ر یقرارداد و یانق که پا9355ش/9355ماه 

و بواسطه  یاالتج در احاصل از حذف اقتدار دولت سبب شد که هرج و مرهای یو ناامنهای نابسامانی

  شود یلتبد یجغالب و را یدهپد یکدر سرتاسر دوران مشروطه به  یدر راهها و خطوط پست یآن ناامن

ر مشتهود ياسفارت انگلستتان بست یگزارشات ارسال يشتردر ب یپستهای سرقت و ها غارت ینبازتاب ا

 در29 افتزودمی موجودهای ینظم یبر شدت ب ،شد بلکه ینه تنها با گذشت زمان بهتر نم   اوضا است

ارسال مرسوالت  یبه کل یبعلت ناامن نائين – یزدو  شيراز –بوشهر  یپست يراز خطوط مرل مس یبرخ

انقالب مشتروطه خستارات های ینظم یاغتشاشات و ب یاندر جر  متوقف شده بود یو محموالت پست

عنوان شده است کته  پستخارجه به اداره  درنامه وزارت امور  وارد شد یخارج یبه امانات پست یادیز

 ينرفتته استت و همچنت يتاناز م یامانات داخلته در انزلت یو مقدار یخارج یامانت پست 9255تعداد 

 ينرا از بت یپستتهای از پاکت ها و نامه یادیز يارتعداد بس یزجلفا و تبر ينخان در ماب يمرح یسوارها

مفقوده  يا هزار تومان بابت غرامت اش35نموده اند مبلغ درخواست  یخارجهای برده اند و سفارت خانه

اداره پست پرداخت شود در پاسخ اداره پست به نامه وزارت امورخارجه درباره نحوه محاسبه و  یاز سو

و  يتزانانقالب مشروطه و م یانسرقت شده در جر یو امانات پستهی  و خسارت بسته ینهپرداخت هز

امانتات  یخارجته بتا مقتدار یامانت پستت یستهزار و دو یک یبقر  تمحموله ها آمده اس ینتعداد ا

 یمرسوالت پست یراز پاکات و سا يریمقدار کر يزرفت و ن ياناز م یدر انزل يرداخله در زمان انقالب اخ

امانات را کته  ینغارت نمودند و ادارات خارجه غرامات ا یزجلفا و تبر ينماب یخان ف يمرح یرا سوارها

الملتل اگتر مراستالت آنهتا  ينکنند و مطابق قانون پستت بتمی البههزار تومان است مط یبالغ بر س

  خواهند نمود یهادارات خارجه غرامات را بفرستندگان امانات تاد  معلوم نشود يفیبالجواب بماند و تکل
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 استان ها یرو سا در تهران یساخت پستخانه مرکز

بوجتود آمتد و  یو شهرساز یدر معمار یاساس و تحول یکل ييرنگرشتغ یکاول  یدوره پهلو در

 یمعمتار یتناهای شاخص قرن نوزدهم بود  یمدرن اروپا یبه معمار یرانا یسنت یآن گذار از معمار

از  یکتی  بروز و ظهور داشت یادارهای و ساختمان یدولت یبناها یو هم در معمار یهم در شهرساز

  در ييرکردتغ یمدرن به برون گرائ ید که در معماربو ییدرونگرا یدهپد یسنت ین مشخصه ها معماریا

منظرهتا و  یشتها،بتا تمتام نما يابتانآن خ ینشتاخص تتر حاصل شد کته یتازه ا ینماها یشهرساز

 کردهم از نظر عمل ینینو یدوره در اکرر مراکز استانها ساختمانها یندر ا ينآن بود همچنهای يتفعال

 ی،فرمانتدار ی،شهربان ی،شهردار یبناها شامل ساختمانها ینا يشترو هم ازنظر فرم ساخته شدند که ب

نقشته ، 9359در ستال 22 دبستتان بتزرگ هستتند یاو  يرستاندب يمارستان،ب ینچند يزپست و ن یدارائ

 – یوجتود ستردرباغ ملت دليتل بته – یکه به نام باغ مل یدگرد يهمشق تهران ته يدانم یبرا یجامع

 يازهتایبا توجته بته ن یپس از چند يکنل  و ورزش بود ينماس یشمحل نما یهبلد لشام و شد خوانده

سلطنت رضاشتاه  یو کاخ مرمرکه در ابتدا یتوپخانه ارگ سلطنت يدانمحل به م ینا یکیموجود و نزد

 ،کتاخ ،پستتهای کته شتامل ستاختمان یو نظام یادار یاز ساختمانها یساخته شده بود  مجموعه ا

وزارت دفتا   ی،کتابخانته ملت ،باستان یرانموزه ا ،باشگاه افسران ،وزارت خارجه ،ثبت احوال ی،شهربان

  دختران بود یو هنرستان عال )جنگ(

بود که در زمان صدارت به احداث آن اقدام نمود  يرکبيرساختمان چاپارخانه متعلق به ام يننخست 

 یمرکز اصتل ،کانم ينهم یدردر زمان ر ینپست نو یجادبعد از ا  معروف و مشهور بود يرام یو به سرا

جنتب  زارالله  يابانخ یپست به ابتدا یساختمان مرکز یکی،در زمان خدمت مستشاران بلژ پست بود 

قرار داشتت  ينتاالر با دو انبار که در طرف یکساختمان عبارت بود از  ینا یافت انتقال  یبانک بازرگان

کته  یهمزمان با متوج  وله متعلق بودالد ينقرار داشت و به ام یکه در تاالر مرکز یپستهای يشهو گ

ملتت و  یدر روزنامه جتارچ یقرارداد و یداداره پست و عدم تجد یاستاز ر يتورمول يلاخراج کام یبرا

پستت  یتهو خصوصا توست  اتحاد يدندناممی اصالل طلبان اداره پست يئتکه خود را ه يأتیتوس  ه

و  یبهبتود کتارائ یبرا يشنهادیپ ییه برنامه هاک رسيدمی روزنامه به چاپ یندر ا يزن یسلسله مقاالت

ناشتنام تحتت  یا یستندهمقاالت که به قلتم نو یناز ا یکیداد  در می سازمان ارائه ینارائه خدمت ا

 یاز راهکارها یدر ضمن برشمردن برخ یسندهنو رسيده چاپ به پست اداره– یعنوان اصالحات اساس
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 یاز مشتکالت و مستائل اساست یبه بعض له مقامات مسئواداره خطاب ب ینا یکارائ یارتقا یخود برا

 ودانسته  یاداره و ساختمان مرکز یکمرکز را نداشتن  ینا يوباز ع یکیپرداخته و  يزسازمان پست ن

چهارصد تومان وجته ادارات مختلفته  يصدس یبدادن قر ،اداره ینا یهایجمله اسراف کار نویسد: ازمی

 آن اداره يتلتحم یرو مبلغ مهم ینبرده و از ا بسر ينیبا اجاره نش است که تاکنون اداره پست همواره

 يبو ترت يهخود ته یبرا یمحل مخصوص یکمدت  ینکه ممکن بوده در عرض ا یشود در صورتمی

و  ینتدپستخانه را حمل و نقتل ننما يهو اسناد و اثاث يوآرش یگرمحل به محل د یکاز  یدهد و هر روز

از خود در مرکز شهر داشته باشد   یو محل خوب مناسب یعمارت کاف یکه پستخان يهآنکه در آت یبرا

و  یترعمارت پستخانه کته تمتام دوا ینقطه برا ینمهمتر يمکنمی يشنهادامور پ يایما محض تذکر اول

توپخانه استت کته اوال بته مناستبت  يدانمحوطه وس  م يردمرکز قرار بگ یکشعبات مختلفه آن در 

 يتهحالدراست که تمام پستخانه در آن بتواند بگنجد  یعالکافی و  نساختما یکآن  یتوسعت و مرکز

و انوا  فستخ و فجتور واقتع شتده و  یشهرافتاده و محل رجاله باز يرونب یدهفا یب یمحوطه خال یک

 ينداده شود منظر توپخانه آباد و اداره مزبور از اجاره نش يصهرگاه آنجا را به ساختمان پستخانه تخص

 یرا بترا یکه غالب ادارات عمارت مخصوصت یشود  در صورتمی وارسته هیماه مبلغ متناب و دادن هر

اداره پستت اجتاره  ینموده ول یداریخر یعمارت اتابک ياسیا مدرسه سيراخ یداده و حت يصخود تخص

بتاب بتذل  یتنمحترم دولتت در ا يئته يدواریمام مرکز توپخانه عاطل و باطل افتادهو محوطه  يننش

 23 یردبپذ ینهاد را به حسن تلقيشپ ینرموده اتوجه ف

و  یجتادسازمان باع  شتد کته بحت  ا ینکارکنان و کارمندان ا یآن از سو يانو ب يازن ینا یدشا

 ين  به هميرددولت قرار بگ يئتاداره پست در دستور کار ه یو بزرگ برا یساختمان مرکز یکاحداث 

نقشه پستت و تلگتراف فراختوان داده  يمترس یااز اشخاص متخصص بر یا يهاطالع منظور دولت در

مرکتب از  يستيونیاز نقشه هتا کم یکیانتخاب  یبرا  شده بود یمو تقد يهکه شش قطعه نقشه ته ودب

معمتار بانتک  یحسن ختان شتقاق يرزااداره راه آهن محتشم السلطنه م يسمستر پولند رئ یهبلد يلکف

و  يلپست و تلگراف تشتک یروز یبا حضور آقا یگرو چند نفرد یهحسن خان عضو بلد يخش یشاهنشاه

از آنها شرو  بته احتداث محتل  یکیشده تحت مطالعه قرار گرفت که پس از انتخاب  يهتههای شهنق

مذکور نقشته را کته از طترف  يسونکم 25 یندخواهد بود( بنما ی)که در باغ مل یدپستخانه و گمرک جد

الزمه کامال در نظر گرفتته نشتده های قسمتدر نقشه  نشده بود چو یمارکوف مهندم طراح يومس

و نقشه  يلتلگراف تشک يسپست و رئ يسپست و تلگراف و رئ یرمرکب از وز يسيونیبود با حضور کم
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نصتب دستتگاه اختذ و ارستال و  یبرا یساختمان را تحت مطالعه قرار داده و پس از تبادل افکار محل

ساختمان داده شده است کته  یتمأمور ينه مهندسنموده و ب فهبه نقشه مذکور اضا یپست یردوا یبعض

شتدن  یطتوالن یا  گويدساخت بنا در حدود پنج سال به طول انجام  یندهر چه زودتر شرو  به کار نما

 بترمخ  خواهد که استعفا  دهتدمی یتبوده که رضاشاه از مخبر السلطنه هدا یلیاز دال یکیاحداث بنا 

 يشترفتپ یدانستم کته بتر ستر بطئتمی دستور را داد من ینشاه ا يلکه به چند دل یسدنومی السلطنه

 یرو محمد علت یناز ا21  زاده بدو جهت دلتنگ بودند یساختمان عمارت پستخانه ازصور دلتنگند از تق

خود را  ينهکاب  الوزرا  بود يسکه شش سال رئ یتمخبر السلطنه هدا یبجا9392 یورشهر29در  یفروغ

 29 پستت و تلگتراف بتود یروز یدولتشاه يرزام یمحمدعل ينهکاب ینرد  در اک یمجلس معرف به شاه و

 ینتههز یتالر1395593ش ساختمان پست و تلگراف با صرف مبلغ  9393باالخره در ششم مرداد ماه 

پستت کتارت  یدبه مناسب افتتال ساختمان بزرگ و جد  شد لافتتا یفروغ یمحمدعل يلهو بوس يلتکم

است  یدولتهای ساختمان یباتریناز ز یکیساختمان که  ینا  شد یعاپ و توزبود چ یادبه رسم  یپستال

به اداره گمرک  یگرقسمت آن به پستخانه تعلق گرفته و قسمت د یکشده است   يلاز سه طبقه تشک

در جز   يزن یرشهرهاعالوه بر تهران در سا یپست یدفترها ساخت 27 است یافتهامانات پست اختصاص 

از ستاختمانها و  یکتیکته  يالناداره پستت و تلگتراف گت قرار گرفته و شرو  شد  یعمرانهای برنامه

طترف کته در تمتام  یناز چند سال به ا  21ال شدافتت ردیندوره است  در فرو ینا يرگذارتاث یهایمعمار

ادارت پستت و تلگتراف  یبرا  وزارت پست و تلگراف در نظر گرفت حاصل شده ياتیکشور ترق ئونش

 منظور ینو به ا یدعصر حاضر باشد ساختمان نما ياتکه مطابق با متقض یمارات آبرومندشهرستانها ع

و در ستال استت  یتدهگرد يتهجهت ادارات شهرستانها ته یدر بودجه منظور و عمارات یهمه ساله مبلغ

 یتداریخر ينتیزم یتااز شهرستانها عمارت  یبعض یو برا يلازعمارات تکم یهم ساختمان بعض یجار

 یعمرانتهتای يتمربوطه به فعال یدر دسترم است گزارش ينهزم ینکه در ا یگریسند د21  استشده 

کته  یمراکز از یگزارش فهرست یندر ا است  در آنها شرو  شده یساختمان یدر اداره پست که کارها

است  در بروجرد  یدهدفترها پست و تلگراف در آنجا ارائه گرد يلاحداث و تکم یبرا یساختمان ياتعمل

  در یتدگرد یتالر255555ان بتالغ بتر  ینتهشرو  و جمع هز9391ساخت دفتر پست در سال  ياتلعم

در  یتد برآورد گرد یالر917555آن بالغ بر  ینههز يزانشرو  و م9397در  یساختمان ياتدر عمل يلاردب

پستت و  یبنتا يتلساختمان پست شرو  شتد  در آمتل مازنتدران تکم ينزم یکش یوار)اهواز( د يهامان

امام )هشت جرد( ساختمان پست و تلگراف در دستت اقتدام بتوده و  ینگیگراف شرو  شده بود  در تل
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ستاختمان پستت و تلگتراف  يتزن اهپور  در داش برون و در بندر شدبو يدهآن به اتمام رس یسفت کار

وزارت پست و تلگتراف و تلفتن  یساختمان ی  کرده بود )صورت کارهاروکار خود را ش ینمراحل آغاز

  (در شهرستانها انجام شود9391است در سال  ه مقررک

 ،در تهتران ينجتوق ،روانسر در کرمانشتاه يدریه،از شهرستان تربت ح باخرز ،شهربانو یشهرها در

 يدریته،ح تشتادمهر در تربت، در سنندج  يرکدر اصفهان جوانرود دودان و انج يراز، دمينهنورآباد در ش

اهرم در بوشهر بخش فالورجان در اصفهان بختش تفتت  ،شتدر ر يلمنج یزدر تبر ینبخش خدا آفر

ستال  یتانتتا پا یپستتهای صندوق یادر سبزوار دفترها  يددر کرمان ب یز،پار يهدر رضائ ،بوکان یزددر 

 د ش يستأس9391

 3131اوضاع پست در سال 

و  یجتار9351ستال  يبتاتساختار سازمان وزارت پست و تلگراف و تلفتن همتان ترت درخصوص

که خود به پنج دستته درجته  یاتو وال یاالتدر ا یپست یدر تهران و دفترها یاداره مرکز  بود یارس

  یرتبته بنتد1تتا 9 یهکه از پا یشدند  کارمندان رسممی يمشدند کارمندان به چند گروه تقسمی  یبند

جمع کتل کارمنتدان   شدندمی يمو روزمرد تقس یکنترات ،کارمندان جز  که به سه دسته رسم ندشدمی

 یتننفربودنتد و جمتع کتل کارمنتدان ا2159نفر بودند و در مرکز استانها و شهرستتانها 577در تهران 

نقتاط  یتندر ا  برقرار بتود یپست يساتنقطه تأس571در 9399آخر سال  تا  نفر بودند3559وزارت خانه 

بود که  يلومترک21959 یق پستطول کل طر  بود یصندوق پست511و  یشعبه پست59 ،دفتر پست325

 ستتوار پيتتک، يلتتومترک93979يتتلاتومب ،يلتومترک257 یکرجتتو یکشتتت، يلتتومترک712شتامل راه آهتتن 

تعتداد امانتات  فقره91111193مرسوالت داخله  تعداد  شدمی يلومترک2515 يادهپ يکپ ،يلومترک1119

 يدهداد امانتات رستفقتره تعت9575595تعتداد مراستالت خارجته فرستتاده شتده فقتره 221117داخله 

و بودجته  يباشتدفقتره م35917 يدهو تعداد امانات رست فقره9351ه تعداد امانات فرستاده فقر5177315

وزارت پست و تلگتراف و تلفتن  ینهو بودجه هز یالر13311192آمد وزارت پست و تلگراف و تلفن در

 يستهخارجه مبادله ک یها پستبا دفتر یرانا یمبادله تمام دفترها پست دفترها  باشدمی یالر39999995

 یتلکته در ذ یخارجه است در دفترها یکه مقصد آنها کشورها یمرسوالت پست  ندارند يمکاغذ مستق

 یمرسوالت پست ينشوند  همچنمی با خارجه فرستاده يمادفترها مستق ینشده و از ا یجمع آور یدآمی

دفترهتا را  ینا  ندشومی ه خود فرستادهدفترها واصل و به نقاط مربوط ينبه هم یرانا دخارجه به مقص
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دفترهتا مبادلته در انتد  دفتتر بوده29با خارجه هستند بالغ بتر  یمرسوالت پست یصالکه واسطه وصول و ا

ی، خسترو ،کرمانشتاه ی،بنتدرپهلو رشت يران،خرمشهر، اهواز، آبادان، مشهد، باجگ یز،تهران، تبر یشهرها

  و ماکو یزتبر یجلفا ابهار، بندرجاسک، بندر لنگه، بندرعبام،همدان، بوشهر، زاهدان، بندرچ آستارا،

شترو   یپستت جهتان یهبه اتحاد يوستنبعد از پ یگرد یبا کشورها یرانا یالملل ينب یپست رواب 

 ينپستت و بت یجهتانهای  کته در کنگتره ییبراسام قراردادها و مقاوله نامه هتا9399شد و تا سال 

کترد   يتداپ ياریو وستعت بست یبصورت دوجانبه منعقد شد گستردگدولت ها  یرو سا یرانا یکشورها

کترد  در حتوزه ارتباطتات  ینوساز یو اساس یکشور را بطور کل یادار يالتاول که تشک یپهلو دولت

و احداث جاده شوسته و  یجاده ساز  احداث راه آهن بود ،اقدام ینرا انجام داد  مهمتر يعیاقدامات وس

پستت  د کتر ياریبه رونق حمل و نقل و گسترش ارتباطات کمک بس یموتور يهنقل ی استفاده از وسا

وزارتخانته پستت و تلگتراف و تلفتن  یمتدون بترا ای نظامنامه  افتاد براه (هرچند کوتاه مدت) یهوائ

و آمتوزش  يتتترب یبترا یمدرسه ا  سازمان را مدون کرد ینا یشد که شاکله و ساختار حقوق ینتدو

   شد  يسدر نقاط مختلف کشور تأس ياریبس یال شد و دفترها و شعبات پستمتخصص افتت یکادر ادار

 یریگ نتیجه

 ياربست یقتو یارتبتاط يستمس یکداشتن  يع،وس ياییجغراف با قلمرو ياسیسهای اداره نظام یبرا

 یتندر ا یاقدامات ی،زمان ياتو مقتض ی دولت قاجار هم بنا به ضرورت و با توجه به شرا  است یضرور

آغاز شد  علت آن  یادیز ياربس یدوره قاجار با کند در یچاپار يستمس یبازساز یند  فراانجام داد هينزم

متعاقتب  ياستیس یجنتگ و آشتفتگ یددوره شتد یتکمانده از  یموانع و مشکالت به جا یوجود برخ

 يناز بت ،شتهرها یرانیو يت،جمع یداز کاهش شد که عبارتند بود دولت قاجار يلتا تشک یانسقوط صفو

دولتت  لیو ما یاقتصاد یاز ناتوان یعوامل ناشی، کشاورزهای ينزم یبتخر ی،رفتن تجارت و بازرگان

بته  یتاتو وال یتاالتا یدولت و نحوه واگتذار ینا يالتیو تشک یادار يستمس یبند يمنو  تقس ،قاجار

اها و لجتام از شتهرها و روستت يتاتدر اختذ مال یو آشتفتگ ینظمت یب ینهاشاهزادگان بود  عالوه بر ا

و رفتتن بته دل  جادهتا از روستاها شدن دور باع  ی کهمسکون یدر عبور از نواح ياننظام يختگیگس

از نقاط کشور که  یناآرام در برخ یرو عشا یالتوجود ا ينشد و همچنمی صعبت العبور یکوهها و نواح

 یگترد یاز ستو یلدال یند ابا وجو  بودند يلدخ ينهزم ینکردند در امی را مختل يتعبور و مرور و امن

 یچاپتار يستممجدد س یبازساز یبرا یاقدامات یجباع  شد تا دولت قاجار به تدر یگریعوامل متعدد د
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بتا  یپلماتيتکارتبتاط گستترده د  رونتد بتود یتنشترو  ا يهو روس یراناهای آغاز جنگ  را شرو  کند

و تهران و گفتگوها  یزتبر ينب یلشکرو  یشد مداوم و مستمر مأموران ادار آمد و یی واروپا یکشورها

و سران دولتت قاجتار دربتاره نحتوه  ییاروپا یکشورها یو سفرا ياسیس ینمأمور ينکه بی مذاکرات و

بتا  یبته فرنتگ و آشتنائ یرانيتانبته اضتافه ستفر ا  گرفتتمی در اروپا در یو ادار ياسیاداره امور س

گزارشها در قالتب ستفرنامه و  ینها و چاپ اکشور ینا میو نهادها و موسسات عمو یادار یساختارها

 نمود  ياریروند کمک بس ینا یعبه تسر يزدهمدست آخر رونق تجارت در ربع آخر قرن س

 یشرو  شد  و يرزاکوچک توس  عبام م يامو البته در مق ينهزم یندر ا یاقدامات جد نخستين

مراکتز  یتنا یرا بترا یا يانهودجه ستالو ب يرچاپارخانه ها را تعم ی،را بازساز یجانآذربا یشبکه راهها

 دوراندر  یگام مهتم بعتد  نکرد ييریتغ يچکشور اوضا  ههای بخش یراما در سا  کرد يينتع یچاپار

که صرفا اختصتاص بته امتور  یتماما دولت يستمس یکبرداشته شد  او چاپارخانه را از  يرکبيرصدارت ام

  ارائته یختدمات يتزممالتک محروسته ن یایرعا که به کرد یلتبد یعموم يستمس یکداشت به  یدولت

 يچهت یختارج تهرچند در حوزه پس ،شمرد یگذار پست عموم یهرا پا يرکبيرام یدرو با یننمود  از امی

 صورت نگرفت  یاقدام خاص

ق 9211ختان سپهستاالر در ستال  ينحس يرزاتا دوران صدارت م يرکبيرصدارت ام ينفاصله ب در

شاه  ینبا سفر اول ناصرالد خان سپهساالر و يرزاحسينبا صدارت م  صورت نگرفت یاقدام خاص یباتقر

 یجا یجپست به تدر  استخدام شد یرانپست مدرن در ا یراه انداز یبرا یشی،اتر یدرر به اروپا گوستاو

 از یدرگوستاور  چاپارخانه به کار گرفته شد یبجا یاصطالل در مکاتبات ادار ینچاپارخانه را گرفت و ا

 یبترا یاقدامات و  نامندمی یرانو معمار پست مدرن در ا گذار یهپا را یشپست اتر یهکارمندان بلند پا

و  يتقصورت گرفتته عم ييراتکوتاه مدت اما از لحاظ تغی از نظر زمان یراندر ا یدپست جد یراه انداز

اد متخصتص و کاربلتد و افر يمتعل  را شرو  کرد یدرون شهرهای يتدر ابتدا فعال یو  همه جانبه بود

–تهتران  یفراهم کرد و خ  پستت یافراد لبام متحدالشکل ینا یبرا  اقدام بود ينآموزش آنها نخست

کننتد  نصتب صتندوق  یتعو توز یآور عرا جم یکرد تا همه روزه مراسالت پست یرا راه انداز تجریش

در دوران کوتتاه اقامتت در  ينهمچنت یدرانجام شد  ر یبار توس  و يننخست یبرا يزدر تهران ن یپست

 عمتل دفترهتا یو به عنتوان راهنمتا ینتدو یپست یهمطابق با ضواب  اتحاد یپست ینظامنامه ا یرانا

کرد و رواج تمبر را  یکشور راه انداز سرتاسردر  یهفتگانه ا یو خطوط پست يرهامس  منتشر کرد یپست
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  از اعتبار افتاده بود يزن یرار گرفته و مدتشده اما مورد سو  استفاده ق یجدر کشور را يشپ یچند که از

 ،پستت یجهان یهبه اتحاد یرانا يوستنپ یمذاکره و گفتگو برا  با انتشار مجدد تمبر از نو برقرار ساخت

قرار گرفتت تتا  یکیمستشاران بلژ يارشاه اداره پست در اخت ینبود  در دوره مظفرالد یدراقدام ر ینآخر

فرستتخ 2711 یتتککشتتور مجموعتتا نزد یطتتول خطتتوط پستتت نیتترااول در ا یشتترو  جنتتگ جهتتان

   ( بوديلومترک97127)

و مراکز  یدر شمال و انگلستان در جنوب به دقت خطوط ارتباط يهروس ،اول یدوره جنگ جهان رد

دو اقدام مهم در حتوزه  یتا استقرار دولت پهلو9211 یکودتا ينفاصله ب کردند  درمی را کنترل یپست

کته بته متدت  يتورمول يلبخصوص کام یکیبلژ یمستشاران پست يهت اخراج کلنخس  پست انجام شد

که  یپلماتيکیدهای تالش یگریوزارتخانه و د ینوزارت خانه قرار داشت از ا ینشانزده سال در رام ا

در جنتوب کشتور و  يسانگلت یدفترهتا پستت يلتیانجام شد و منجتر بته تعط یدمادر یدر کنگره پست

 یبرنامته نوستاز یدولتت پهلتو يس  با تأسیدداخل کشور گرد یا دفترها پستآن ب یجیتدر یگزینیجا

 ،وزارت پستت ينهمچن ید گرد يسآغاز شد  وزارت راه تأس یهمه جانبه ا ستردگیکشور با شدت و گ

های وزارت خانته ينبودجه جز  چهتارم یفمهم و از نظر ردهای از وزارتخانه یکی يزتلگراف و تلفن ن

 ینچند در ا هردر وزارت پست بوجود آمد   يعیوس ييراتاول تغ یدوره پهلو در  شدمی کشور محسوب

 یتنا يالتیو ساختار تشتک یحقوق یو شاکله بند یبتلگراف و تلفن تصوو  دوره نظامنامه وزارت پست

 یکادر ادار  شد یدرجه بند يتت پست از جهت اهما  اداریدنظامنامه مدون گرد ینا يلهوزراتخانه بوس

مدرسه پستت  ينو همچن دمشخص ش یادار یرانروسا و مد یفوظا ید گرد ینظام رتبه بند یرادا يزن

ستاختمان  ينهمچنت  کترد يتتمتخصص شرو  به فعال یو فن یجهت آموزش کادر ادار يزو تلگراف ن

 یبرا یروند پست هوائ ینساخته شد  در ادامه ا يزکشور ن یاز شهرها یدر تهران و برخ یپست مرکز

دوره قاجتار  یچاپار يستمس يبترت ینبراه افتاد و بد یو خارج یداخل یپست یار خطوط هوائب يننخست

متخصص به بدنه ساختار  ینظامنامه مدون و کادر ادار یکبا  یلو طو یضوزارتخانه عر یکدر قالب 

 یتحول بتا نگتاه ینا يرکوشش شده است تا س مقاله پژوهشی ین  در ایددولت ملحق گرد يالتیتشک

  شود  يينو تب يفوصنو ت
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