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عکس روز :ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت عرض میکنیم

شیپورچی
مهرداد سلطانپور
م .عطارباشی

زدا :از تفکــر شــعبهمحور بــه ســوی
سرویسمحور حرکت خواهیم کرد
عطارباشــی :یعنی قراره تمام شعبهها رو چیکار
کنن؟!
با حضور دکتر مهدی درخشــان  6استان
تفاهمنامه خوشرویی امضا کردند
عطارباشــی :مراجعهکننده :آقا چرا کار مارو راه
نمیندازین؟! کارمند :ببین عزیز من ،درســته که
ما تــازه تفاهمنامه «خوشــرویی» رو امضا کردیم،
ولی یه کاری نکن که اون تفاهمنامه «ترشرویی»م
باال بیاد!
پاســخ مدیران اســتانها به یک پرسش
«تامین» :ارزیابی شــما از طرح شناسایی
مدیران آینده چیست؟
عطارباشی :یک مدیر جدید :به نظرم این طرح
هولهولکی نباید اجرا شه! کمکمش باید چهار پنج
ســال با دقت شناساییها انجام شه تا به امید خدا
بعد از شش هفت سال یواشیواش مدیران آینده رو
جایگزین کنیم! البته ناگفته پیداست که اون موقع
مدیر هفت ساله یه چیز دیگهس!
مدیرکل اســتان قم 200 :میلیارد تومان از
کارفرمایان طلبکاریم
عطارباشــی :کارفرمایان :اینکه چیزی نیست.
با حذف چهار صفر از پول ملی میشــه  20میلیون
تومن ناقابل! فقط خواهشــا موقــع خواندن مبلغ،
لباتون رو غنچه کنید!
با اینترنت اشــیا تمام اشــیا به هم متصل
میشوند
عطارباشــی :پس بگو چرا چند وقتیه که تا کولر
خونه رو روشن میکنیم فیوز میپره! تو نگو اینترنت
اشیا داریم و خودمون هم خبر نداریم!
خدمات الکترونیک همبســتگی سازمانی
ایجاد میکند
عطارباشی :البته به جز سیستمهای «دیدگاه»
و «گام» و « »hisو « »newsmisو ...کــه فعــا
گسستگی سازمانی ایجاد کردن!
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری همدان:
باید در حوزه توریســمدرمانی کشورهای
آسیای میانه را هدف قرار دهیم
عطارباشــی :به قول شــاعر :خرج که از کیسه
درمان بود  /مدیرکل اجتماعی شدن آسان بود!

فراخوان

هفتهنامــه تأمیــن در نظــر دارد در راســتای تعامــل دوطرفــه و
توجــه به نظرات و پیشــنهادهای مختلف همکاران ،ســتونی
را بــا عن ـوان «نیمنــگاه» در نظــر گیــرد.از ای ـنرو ،همــکاران
بازنشســته و شــاغل در بخشهــای مختلــف ســازمان
میتواننــد نظـرات ،پیشــنهادها و نقدهای خــود در خصوص
موضوعــات مختلــف مرتبــط بــا ســازمان تأمیناجتماعــی را
بـرای ما بــه آدرس taminweekly@gmail.comارســال
کنند.بدیهــی اســت بــه مطالــب بــدون نــام و نــام خانوادگــی
و محــل کار نویســنده ،ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .البتــه
مطالــب در صــورت لــزوم بــا اطــاع نویســنده ،بــا امضــاء
محفــوظ منتشــر خواهــد شــد.

وقایع اتفاقیه تامیناجتماعی ()4

مستمری مظفرالدینشاه برای خاندان ناصرالدینشاه

حسن فرازمند
روزنامهنگار،پژوهشگر و شاعر

در ایـن آشـفته بـازار کـه رجـال مملکـت از همیـن
صدراعظـم گرفتـه تـا مابقـی وزرا پیگیـر کارهـای
ورود ولیعهـد یعنـی پسـر چهـل سـاله شـاه ناصـری
«مظفرالدیـن میـرزا» بـه پایتخـت بودنـد ،حرمسـرا و
زنـان آشـفته حـال جـز مویـه و زاری کاری نداشـتند تـا
روزی کـه بـه حرمسـرا خبر ورود سـلطان جدید رسـید؛
سـلطانی کـه بـا آمدنـش به تهـران و نشسـتن بر تخت
سـلطنت قاجـار زندگـی تمـام ایـن زنـان را بـه سـوی
مسـیری دیگـر رقـم زد.
«مظفرالدین میرزا» پس از انتخاب شـدن به ولیعهدی
طبق رسـوم قاجار که از زمان «فتحعلیشـاه» معمول
بـود ،بـه پایتخـت دوم ایـران ،تبریـز فرسـتاده شـد .از
ن میـرزا در تبریـز چیـز زیادی
دوران اقامـت مظفرالدیـ 
گـزارش نشـدهاسـت؛ مگـر آنکـه بـه روایـت بیشـتر
تاریخنویسـان مشـروطه ،مردان ناشایست اطرافش را
گرفتـه بودنـد و سـبب شـدند کـه سـادهدل و کمسـواد
بـار بیاید.
او نزدیـک بـه چهل سـال در شـهر تبریز زندگـی کرد تا
اینکـه پس از کشـته شـدن پـدرش ناصرالدین شـاه در
 ۴۴سـالگی به سـلطنت رسـید .از زمان کشـتهشـدن
ناصرالدیـن شـاه تـا جلـوس مظفرالدین شـاه بـه تخت
سـلطنت ،چهـل روز به طول انجامیـد و طی این مدت
همانطور که گفته شـده (امینالسـلطان) صدراعظم
ناصرالدینشـاه اداره امور کشـور را به دسـت داشـت.
روایت خواهر از شخصیت شاه برادر
تاجالسـلطنه درباره شـخصیت مظفرالدینشاه اینطور
در خاطراتـش آورده اسـت ...« :ایـن بـرادر عزیـز من،
خیلـی سـاده و پاکـدل ،خیلـی مهربـان و رئـوف بـود.
خانـوادهاش منحصـر بـه هفت نفـر زن بـود و چند نفر
اوالد ...ایـن بـرادر بیچـاره مـن خلـق شـده بـود بـرای
اینکه پدر خوبی باشـد ،رییس فامیل محجوبی باشـد.

(قسمت دوم)

امـا ابـدا نمیشـد فکـر کـرد کـه این سـلطان باشـد .به
قـدری باحیـا ،خجالتکـش و بـه قـدری مظلـوم بـود
کـه سـختترین دلهـا بـرای او کبـاب میشـد.»...
همدردی ولیعهد با زنان حرمسرا
مظفرالدینشـاه روز بعـد از ورودش بـه تهـران بـه
اندرونـی رفتـه و تمـام زنهای حرمسـرا را بـا مهربانی
بسـیاری تسـلیت و تعزیت گفت .حرمسرایی که زنانش
بـا شـنیدن خبـر آمدن شـاه جدید بیشـتر از قبـل دچار
نالـه و گریـه و زاری شـده بودنـد؛ چراکـه میدانسـتند
دیگـری خبـری از الطـاف شـاهانه ناصرالدیـن شـاه
و قربا نصدقههـای او نیسـت .دیگـر خبـری از
میهمانیهـای شـبانه و دور هـم نشسـتنها و عیـش
و نـوش و تفریـح نیسـت و بیخبـری از دنیـای بیـرون
ایـن قصر.
دستور خارج کردن زنها از حرمسرا!
باالخـره بعـد از یـک هفتـه از طـرف شـاه جدیـد،
مظفرالدینشـاه بـه حرمسـرا اعلام شـد کـه خانمهـا
هرچـه دارنـد مـال خودشـان و از انـدرون خـارج
شـوند ،جـز خانمهایـی کـه اوالد دارنـد و آنهـا را
بفرسـتند بـه حیـاط معـروف بـه «سروسـتان» کـه
منـزل «منیرالسـلطنه» یکـی از زنـان ناصرالدینشـاه
و البتـه مـادر «نایبالسـلطنه کامـران میـرزا» بـود.
«منیرالسـلطنه» جـدای از ثـروت بسـیارش کـه البتـه
بیشـتر آنهـا را وقـف کـرد ،از زنـان خوششـانس دربار
بـود؛ چراکـه چهارمیـن فرزنـدش «کامـران میـرزا»
محبوبیـت زیـادی نـزد شـاه ناصـری پیـدا کـرد .ایـن
محبوبیـت بـه حدی رسـید که اگـر منیرالسـلطنه فقط
دختـر یـک نفـر از معمارباشـیان قدیـم نبـود ،پسـرش
بـه والیتعهـدی منصـوب میشـد و جـای مظفرالدیـن
شـاه را میگرفـت .اما اصل و نسـب معمولـی این زن،
پسـرش را بـه مقـام نایبالسـلطنگی رسـاند!
حال و روز زنان حرمسرا از زبان
«تاجالسلطنه»

روایـت حـال و روز زنـان حرمسـرا از زبـان دختـر شـاه
یعنـی تاجالسـلطنه طـور دیگـری اسـت کـه نشـان از

واقعیتهایـی دارد کـه کمتـر کسـی بـه آن پرداختـه
اسـت ...« :ایـن ز نهـای بدبخـت بیشـوهر بـا
هـزاران داد و انـدوه ،از محـل عـزت و اسـتراحت خود
کنـاره کـرده ،تمـام خـارج شـدند (از حرمسـرا بیـرون
رفتنـد) »...او در ادامه از وضعیـت دردناک خود ،مادر
و خواهرانـش که فرزندان شـاه بودند به رنج مینویسـد
که خود نشـان از سـختیهایی دارد که در آن زمان آن
دختـران بیپنـاه و یتیـم حرمسـرا بـا آن مواجه شـدند.
زنان اوالددار شاه ناصری در حیاط
«سروستان»

تاجالسـلطنه نوشـته اسـت ...« :خانمهایـی که دارای
اوالد بودنـد ،چن د نفری بیشـتر نبودند :مادر من ،مادر
یمینالدولـه ،مادر عزالسـلطنه ،مادر قدرتالسـلطنه،
مـادر شرفالسـلطنه بـود .مـن و فر حالسـلطنه،
عزیزالسـلطنه ،شرفالسـلطنه ،عزالسـلطنه و قـدرت
آن زمان کوچک بودیم .بزرگترین ما  13سـال نداشت
و دو بـرادر کوچـک هـم داشـتیم .حیـاط سروسـتان را
تقسـیم و مـا را مانند اسـیر و محبوس بـه آنها حیاطها
منـزل دادنـد .مـا خواهرهـا هـر روز دور هـم جمـع
میشـدیم و تمام وقت مشـغول گریه و دلتنگی بودیم.
اغلـب از مادرهایمـان ،پدرمـان را میخواسـتیم».
آغاز جشن تاجگذاری و دختران بیپدر
مراسـم جشـن سـلطنت مظفرالدینشـاه آغاز میشود
و زنانـی کـه از حرمسـرای ناصرالدیـن شـاه باقـی
مانـده بودنـد ،بایـد خواسـته و ناخواسـته به این جشـن
میرفتنـد .تاجالسـلطنه اینطـور از آن شـب روایـت
کـرده اسـت« :امشـب ،اول شـبی اسـت کـه پـس از
مـرگ پـدر ،دوبـاره آن خانـه مسـکونی زمـان پـدر را
میبینـم .خواهـر بیچـاره مـن «فر حالسـلطنه» کـه
یـک سـال از مـن بزرگتـر و دختـر عاقل و تربیت شـده
و تحصیلکـردهای بود ،با من خیلـی مأنوس و مهربان
بـود .دسـت بـه دسـت هـم داده و ایـن خواهرهـای
کوچـک ،برادرهـای کوچـک بیپـدر خـود را جلـو
انداختـه ،در عقـب خواجه شـروع بـه رفتـن کردیم .در
هـر دقیقـه من و ایـن خواهر بـزرگ زانو زده ،دسـت به
گـردن یکدیگـر انداختـه گریـه میکردیـم.»...

