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ناگفته هایی از زندگی ناصرالدین شاه به روایت برادرزاده اش
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تفرجهای قبله عالم!
اندر

شماره 20

افزایش اقتدار ایران
در برابر مستکبران

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

ایران مقتدر ،امروز هم مانند آغاز انقالب با
چالشهای مستکبران روبـهرو است ا ّما با
تفاوتی کام ً
ال معنیدار .اگر آن روز چالش
عمال
ـت
ـ
دس
ـردن
ـ
ک
کوتاه
سر
با آمریکا بر
ّ
بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی
در تهران یا رسوا کردن النه جاسوسی بود،
امروز چالش بر س ِر حضور ایران مقتدر در
مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط
نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا
و حمایت جمهوری اسالمی از مبارزات
مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمینهای
اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزبا...
و مقاومت در سراسر ایــن منطقه اســت .و
اگر آن روز ،مشکل غرب جلوگیری از خرید
تسلیحات ابتدایی برای ایــران بود  ،امروز
مشکل او جلوگیری از انتقال سال حهای
پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت است.
و اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند
ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد
خواهد توانست بر نظام اسالمی و م ّلت ایران
امنیتی
فائق آید ،امروز برای مقابله سیاسی و ّ
با جمهوری اسالمی ،خود را محتاج به یک
ائتالف بزرگ از دهها دولت معاند یا مرعوب
میبیند و البتّه باز هم در رویارویی ،شکست
یخورد.
م 

...

گزارشتاریخی
ویرانگرترین سیل های ایران
طی 3دهه اخیر
سیل تجریش1366-

بــا ای ـنکــه گـــاه ،ســی ـلهــای اخــیــر کــشــور ،
فاجعه بارترین سیلهای تاریخ ایران قلمداد
میشود ،اما نباید از یاد ببریم که سیل میدان
تجریش تــهــران ،در ســال  ،1366دومین
سیل مخرب کشور از نظر تلفات انسانی لقب
گرفته است .به گزارش مؤسسه مطالعات و
پژوهشهای سیاسی ،روز  4مرداد ،۱۳۶۶
ساعتیکبعدازظهر،براثربارششدیدباران
و جاریشدن سیالب در درههــای دربند و
گالبدره،سیلمهیبیدرشمالتهرانجاری
شد .اما آن چه خسارات سیل را تشدید کرد،
شکسته شــدن سد روی رودخــانــه گالبدره
بود.ناگهانحجمعظیمیازآب،روانهمیدان
تجریش و خیابان شریعتی و مناطق اطراف
شد .شدت رگبارباران به گونهای بود که در
مدت  ۱۰۷دقیقه ۲۸ ،میلی متر باران بارید
و سیل ،صدها ُتن گلوالی و سنگ را از مسیر
رودخانهگالبدرهوجعفرآباد،بهسمتمیدان
تجریش به حرکت درآورد .سیلهای نکا و
ماسوله ،در دهه  ،1370سیل کوهدشت
لرستان ،سیل قم ،سیل بهشهر و سیلهای
سال گذشته تهران و ایالم ،از دیگر سیلهای
پر خسارت سه دهه گذشته کشور محسوب
میشود که در نتیجه آن ،بیش از  300نفر از
هموطنانمان ،جان خود را از دست دادند.
سیل ویرانگر گلستان ،در  20مرداد 1380
که به کشته و مفقود االثر شدن بیش از 500
نفر منجر شد ،هنوز هم عنوان فاجعهبارترین
سیلرا،طی سهدههاخیر،بهخوداختصاص
دادهاست.وسعتتخریباینسیلکهبهگفته
کارشناسان ،تمام ًا در اثر تخریب جنگلها و
مراتع در باالدست حوضه آبریز گرگان رود به
وجودآمد،حدودپنجهزارکیلومترمربعبودو
طبقاعالمسازمانملل،دراوتسال،2001
سیلگلستاندراینسال،رتبهنخستتلفات
انسانیسیلدرجهانرابهخوداختصاصداد.
جنوبشرقیکشورنیز،طیسهدههگذشته،
ازاینبالیطبیعیدراماننبودهاست.درپی
بارندگیهای شدیدی که از  ۳۰دی ۱۳۹۵
درمناطقجنوبیاستانسیستانوبلوچستان
درایرانآغازشد،رودخانههایفصلیطغیان
کرد و باعث بسته شدن ۱۵راه اصلی و فرعی
در این استان شد .حدود سه هزار خانه در
مناطق ایرانشهر ،سرباز ،نیکشهر ،کنارک و
 ...آسیب دید .همچنین ،سه روستا به دلیل
همجواریبارودخانه،کام ً
التخلیهشد.

خــاطــر هنــویــســی و سفرنامهنویسی در دوره
قاجار ،رونــق فراوانی داشــت؛ شاهد ما بر این
مدعا ،تعدد آثــار این حــوزه است که امــروزه در
اختیار مــا قــرار دارد و میتواند شــواهــدی از
ابعاد مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی این دوره تاریخی را در اختیار ما
بگذارد .اینکه چرا چنین رویکردی در دوره
قاجار باب شد را باید در میل و عالقه سالطین
ایــن دودمـــان ،به ویــژه ناصرالدینشاه قاجار
بــرای ثبت خــاطــرات روزان ــه جستوجو کرد.
یکی از مهم ترین خاطرات روزانــه برجا مانده
از دوره قاجار ،خاطرات قهرما نمیرزا سالور،
ملقب به «آج ــودان حضور» و «عینالسلطنه»
است .این خاطرات که به گفته زند هیاد دکتر
ایرج افشار ،مصحح آن ،مفصلترین خاطرات
روزانــه عصر قاجار و بلکه تاریخ ایران محسوب
میشود ،در برگیرنده اطالعات بسیار ارزشمند
و ذیقیمتی از دوره قاجار است« .عینالسلطنه»،
بــرادرزاده ناصرالدینشاه بود و به عنوان یک
شاهزاده تراز اول ،میتوانست به راحتی در دربار
حضور یابد و شاهد شکل گیری و بروز بسیاری
از وقایع باشد .قهرما نمیرزا ،عمری نسبت ًا
طوالنی یافت و در مهرماه سال  ،1323بدرود
حیات گفت .خاطرات او ،افــزون بر اطالعاتی
درخور توجه از اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره
قاجار ،در برگیرنده زوایای کمتر دیده شدهای از
زندگی سالطین این دودمان است .در این بین،
خاطرات عینالسلطنه از دوران جوانیاش و
حضور در دربار ناصرالدینشاه ،بسیار خواندنی
و نشان دهنده ویژگیهای شخصیتی و رفتاری
این شاه قاجار است؛ شاهی که حدود  50سال
بر این کشور حکومت کرد و هر آنچه خواست،
انجام داد.
▪اسباب تفریح قبله عالم!

یکی از تفریحات ناصرالدینشاه هنگام گشت
و گـــذار ،دســت انــداخــتــن اطــرافــیــان و وادار
کردنشان به انجام کارهایی بود که بلد نبودند.
وقتی خنده او شــروع میشد ،اطرافیان حق
نداشتند تکان بخورند تا خنده و قهقهه شاه تمام
شود .قهرما نمیرزا ،ذیل خاطرات مورخ 18
ذ یالحجه سال  5(1305شهریور )1267
مینویسد« :به اتفاق آقای عمادالسلطنه سوار
شــدیــم .ام ــروز روز آش اســت  ...اعلیحضرت
قــدرقــدرت همایونی در صــدر جلوس فرموده
بودند .عمله َط َر ب [هم] بودند .تمام ملتزمین
رکــاب نشسته و مشغول پــاک کردن(پوست
کندن) کدو و بادمجان بودند .ذات همایونی
فرمودند :کی آمدی؟ عرض کردم :دیروز .اذن
جلوس دادند .در زیر دست حضرت واال نشستم.
فرمودند :کدو پاک کنید!  ...بسیاری کدو پاک
کردم .از بس که چاقو بد بود ،تمام دستم را تول

ببری خان ؛ گربه ناصرالدین شاه

این گربه ،در تمام تفریحات و
گردشهای شاه ،او را همراهی
میکرد و کار به جایی رسیده بود
که حتی در انجام امور حکومتی و
قضایی هم دخالت داشت!

کرد(تاول زد)  ...اسباب خنده زیاد اعلیحضرت
همایونی شد».
▪پاچهخواری هنگام هوا کردن بالون

ناصرالدینشاه به اختراعات جدید عالقه نشان
میداد و مشاهده کار آن ها ،یکی از اقسام تفریح
و سرگرمی وی هنگام تفرج در بیرون قصر بود.
این اختراعات ،عموم ًا از سوی فرنگیها به ایران
آورده و به نمایش گذاشته میشد .عینالسلطنه
که خود شاهد یکی از این برنامهها بوده است،
مینویسد« :یک شنبه ،هشتم  ... -امروز بالون
در بیرون دروازه شمیران در حضور مبارک هوا
میکنند  ...بیست دقیقه گذشت ،بالون حاضر
شد .در نشیمنگاه خود نشست .یکی تپانچه در
کردند .بالون را ول کرده به هوا بلند شد .مثل
گلوله تند میرفت ».اما ظاهر ًا ناصرالدینشاه
از بالون هواکردن خوشش نیامد و اضطراب
وجود او را فراگرفت .قهرمان میرزا مینویسد:
«اعلیحضرت وحشت غریبی کردند  ...گاهی
باال را نگاه میکردند ،گاهی فحش میدادند
که چــادر را خلوت کنید که اگــر روی ما بیاید
َد ر برویم! گاهی دیرک چادر را پناه خود قرار
میدادند  ...آجــودان مخصوص هم الینقطع
ذکر میگفت و همانطور که رسم اوست تعجب
میکرد و حر فها میزد  ...طوری همه ادنی
و اعلی در چــادر به هم ریخت و اطــراف شاه را
گرفتند و صداها بلند کرده به خیال خود چیزها
برای آرامش شاه میگفتند که سگ صاحبش را
نمیشناخت .تمام هول شاه محض این بود که
مبادا [بالون] از باال روی ایشان بیفتد!»

▪عزل و نصبهای گربه شاه!

یکی از رفتارهای عجیب و غریب ناصرالدینشاه
که گاه طاقت اطرافیان او را طاق میکرد ،توجه
به «ببری خــان» ،گربه مخصوصش بــود .این
گربه ،در تمام تفریحات و گرد شهای شاه ،او
را همراهی میکرد و کار به جایی رسیده بود
که حتی در انجام امور حکومتی و قضایی هم
دخالت داشت.
عینالسلطنه مینویسد« :این گربه به اندازهای
تقرب داشت که به تحریر راست نمیآید .مث ً
ال
اگر استدعای عفو واجبالقتلی را میکردند

و آن عریضه به گــردن گربه انداخته به حضور
روانــه میکردند ،فــور ًا عفو و اغماض و ازدیــاد
مرسوم و مواجب و منصب ،جوابش بود .اگر عزل
حاکمی یا صاحبمنصبی که از آن معتبرتر و
کاریتر نبود ،میکردند ،فور ًا معزول و مغضوب
میشد .گربه متصل مشغول صدارت و عزل و
نصب بود و در حقیقت امور دولتی تمام ًا به دست
او میگذشت .هر وقت گربه ناخوش میشد،
حکما و اطبا ،حتی دکترهای فرنگی میآمدند
و معالجات میکردند .گربه در بستر نرمی مثل
حریر خوابیده و جمعی از متعلقین ،از خانم و
کنیز و نگهبا نهای مخصوص از آن پرستاری
میکردند ».قهرما نمیرزا نقل کرد هاست که
یک بــار شــاه ،بــرای درمــان «بــبــریخــان»10 ،
هزار تومان خرج کرد و البد در این بین ،بساط
سوءاستفاده از عالقههای عجیب و غریب شاه،
طماع وی ،گسترده بود .در
برای همه اطرافیان ّ
چنین شرایطی بود که به روایت عینالسلطنه،
استاد یوسف نجارباشی ،با پرداخت دویست
تومان ،به درجه سرهنگی و سرتیپی نظام مفتخر
میشد و بــر اســاس درجــه اعطایی ،از خزانه
مملکت مواجب میگرفت.

...

بازیگرانتاریخ
امین السلطان
صدراعظمی که آبدارچی بود!
مــیــرزا عــلــی اصغر
خان اتابک ،معروف
به «امین السلطان»
هـــــم در دوران
ناصرالدین شاه  ،هم
دردورانمظفرالدین
شــاه و هــم در دوره
مــحــمــدعــل ـیشــاه
منصبصدراعظمی
یا نخست وزیری داشت .به گزارش مؤسسه
مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،وی در
سال 1274ﻫ.قدرتهرانمتولدشد.پدرش
ابتدا آبدارچی و رئیس قاطرخانه و شترخانه
ناصرالدینشاهبود،ولیبهمرور،مشاغلوی
افزایش یافت و مورد توجه شاه قرار گرفت.
میرزاعلی اصغر خان هم به تبع پدر ،در شغل
آبدارچی مشغول به کار بود .او پس از مرگ
پــدرش ،مناصب وی را به ارث برد و پس از
درگذشتمیرزایوسفمستوفیالممالک،به
صدراعظمی رسید .روسیه تزاری و انگلیس
از صدارت اتابک حمایت میکردند و او نیز،
به خوبی بر ضرورت جلب نظر سفارتخانهها
بــرای تــداوم صدارتش ،واقــف بــود .شاید بر
اساس سفارش سفارتخانهها بود که اتابک،
سفرناصرالدینشاهوبعدها،مظفرالدینشاه
را به فرنگ ترتیب داد .اتابک رسم ًا طرفدار
استبداد بود .او که پس از برکناری در دوره
مظفرالدینشاه ،مدتها در خارج از کشور
زندگی میکرد ،به خواست محمدعلیشاه
به ایران بازگشت و منصب نخستوزیری را
برایضربهزدنبهاساسمشروطیتبرعهده
گرفت؛ اما گلوله عباس آقا صراف تبریزی ،به
وی مجال عرض اندام نداد و امینالسلطان،
هنگامخروجازمجلس،بهقتلرسید.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

ﺍﯾﻨﻔﻮﮔﺮﺍﻓﯿﮏ

ﻣﺠﻠﻪ

ﮔﺮﯾﺪ

ﮐﺘﺎﺏ

ﻭﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ

ﻟﻮﮔﻮ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

/98003862ت

