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روایتیداستانیاززندگی
وزمانهحسنصباح

...

«حسنصباح:خداوندالموت»یکیازمشهورترینکتابهاییاستکهدرقالبداستان،دربارهزندگیوشخصیتحسنصباحبهرشتهتحریردرآمدهاست.این
کتاببهقلم ُ«پلآمیر»،نویسندهفرانسوی،استوذبیحا...منصوریآنرابهفارسیترجمهکردهوتاکنونبارهاتجدیدچاپشدهاست.بااینحال،آنچهدراین
کتابدربارهحسنصباحبهچشممیخورد،بیشترافسانههاییرازآلودوخواندنیرادربرمیگیردکهخیالپردازیهایمترجمنیز،برآنهادامنزدهاست.

گزارشتاریخی

تروریستهایحشیش زده!

چگونگی تأسیس نخستین
مدارس نظامی ایران

جواد نوائیان رودسری

جزآنباغهایپرنعمتنخواهندداشتواینچنین،
ِ
باریک
پیروان متعصب خود را با خنجرهای تیز و
مخفی شده در آستین ،به آدمکشی وادار میکرد.
از قربانیان معروف این آدمکشیها ،میتوان به
خواجهنظامالملکتوسیوالمسترشدباهلل،خلیفه
عباسی،اشارهکرد.هرچندکهگروهیازمورخان،
برخیاقداماتتروریستیاسماعیلیانرابهسفارش
رقبای سیاسی قربانیان میدانند .شهرت این
موضوع چنان بــود که بعدها ،در ادبیات مغرب
زمین،تروریستهایحسنصباحوجانشیناناورا
با عنوان «حشاشین» یا « »Assassinمیشناختند
و به رازآلود بودن این فرقه باور داشتند و گاه ،برای
فعالیتهایسریخود،بهشیوهآنهارومیآوردند.

info@khorasannews.com

میرزا تقی خــان امیرکبیر ،ساخت مدرسه
دارالفنونرادرسال 1266هـ.ق،برایتربیت
نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور آغاز
کردکهدراینمدرسه،فنوننظامیهمآموزش
دادهمیشد.بهگزارشمؤسسهمطالعاتتاریخ
معاصر ایران ،کامران میرزا ،نایبالسلطنه و
فرزند دوم ناصرالدین شاه که وزارت جنگ
ایــران را نیز برعهده داشــت ،درســال 1303
هـ.ق«مدرسهنظام»دیگری،ماننددارالفنون،
بناکرد.اینمدرسهتااوایلانقالبمشروطیت
فعال بود و سرانجام به مدرسه «کادت» تبدیل
شد .در دوره مظفرالدین شــاه ،هنگامی که
سرهنگ چرنوزوبوف فرماندهی بریگاد قزاق
را برعهده داشــت ،درســال  1282هـــ.ش،
مدرسهای نظامی ،برای فرزندان افسران آن
تشکیل شد که پس از تبدیل بریگاد قزاق به
دیویزیون قزاق ،نام این آموزشگاه را مدرسۀ
دیویزیون قــزاق گذاشتند .در سال 1289
هـــ.ش ،ژنــرال وادبولسکی مدرسۀ نظامی
دیگری را به نام «مدرسۀ افراد» برای فرزندان
قزاقها تاسیس کرد .دانش آموختگان این
آموزشگاه،بادرجۀگروهبانی،درپادگانهاودر
قسمت «صف» خدمت میکردند .ژاندارمری
نیز پس از تاسیس ،به منظور تربیت افسر و
درجهدارژاندارم،ایجادآموزشگاههاینظامی
را در دســتــور کــار خــود قــرار داد .نخستین
آموزشگاه ژاندارمری« ،کاندیدا افیسیه» نام
داشتکهدر 13آبان 1290گشایشیافت.
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حسن صباح چگونه پیروان خود را به شکار دشمنانش می فرستاد؟

نام حسن صباح و تروریستهای خنجر به دست
ی قمری ،لرزه بر اندام
او ،در میانه قرن پنجم هجر 
صاحبان قــدرت و مکنت میانداخت .صباح و
پیروانش ،مجموعهای منسجم و به هم پیوسته را
تشکیل میدادند که در اقصی نقاط ایران ،درون
مستحکمتریندژهایموجود،روزگارمیگذراندند
و به هیچ کس ،جواب پس نمیدادند .امپراتوری
وسیعسلجوقیانکهدرعصرملکشاهودورانوزارت
خواجه نظامالملک توسی ،اوج اعتالی خود را
تجربهمیکردوازکوههایبامیاندرافغانستان،تا
کرانههایدریایمدیترانهرازیرسلطهخودداشت،
قادر نبود دژهای رفیع اسماعیلیان را تسخیر کند
و به وحشت جانکاهی که خــواب و خــوراک را از
حاکمانسلجوقیگرفتهبود،خاتمهدهد.هالهای
از ترس و وهم ،اطراف قلعههای اسماعیلیان را فرا
گرفتهبودوهمینموضوع،باعثمیشدروایتهای
هولناکی درباره فعالیت و اقدامات آن ها ،در میان
مردم منتشر شود؛ روایتهایی که راست یا دروغ،
آن ها را متهم به سختکشی مخالفان میکرد.
برخی مدعی بودند که تروریستهای اسماعیلی،
حتی جنازه مقتول را با خود میبرند؛ آن ها جسد
را در حوضی لبریز از تیزاب(اسید سولفوریک)
میاندازند تا تمام اعضا و جوارح قربانی ،در اسید
حلشودواثریازویباقینماند.
▪تروریستهایسمج!

صرف نظر از اینکه روایتهای منسوب به حسن
صباح و البته جانشینان وی ،دربــاره نحوه ترور
مخالفان،چقدرقرینصحتاست،دریکموضوع
نمیتوان تردید کرد و آن ،استقامت و سماجت
تروریستهاییاستکهازسویرهبراسماعیلیان،
برایتروربرگزیدهواعزاممیشدند.درواقعوقتی
فرمانروای الموت ،فرمان قتل فــردی را صادر

نمایی از قلعه مستحکم الموت  ،محل استقرار حسن صباح و طرفدارانش

میکرد ،تردیدی نداشت که تروریستهای از
جانگذشتهاش،بهزندگیویپایانخواهندداد.
سماجت تروریستها برای انجام مأموریتشان،
باعث شد که درباره نحوه آمادهسازی روحی آن ها
برای این اقدام نیز ،در میان مردم ،داستانهایی
نیمه واقعی و گاه مطلق ًا افسانه ،رواج پیدا کند که
یکیازمهمترینآنها،داستان«حشاشین»است.
▪معنای«حشاشین»

برخی«حشاشین»رابهمعنایداروفروشانگرفته
و گفتهاند که مقصود از کاربرد چنین اصطالحی
بــرای تروریستهای اسماعیلی ،ایــن اســت که
آن ها ،به شغل داروفــروشــی اشتغال داشتند و
از آن بــرای پوشش فعالیتهای مخفیانه خود
استفادهمیکردند.اینادعاچندانصحیحبهنظر
نمیرسد .گروهی دیگر ،اصطالح «حشاشین»
را در معنای استفاده از «حشیش» به عنوان یک
ماده مخدر گرفتهاند؛ به اعتقاد این گروه ،سران
اسماعیلیانوبهویژهحسنصباح،ازاینمادهمخدر
برایایجاداختاللدرمشاعرپیروانمتعصبشانو

القایخواستههایفرقهبهآنها،بهرهمیبردند.
درباغسبزباحشیش!
▪ ِ

برخی از جهانگردان اروپایی ،مانند مارکوپولو که
در دوران اضمحالل قدرت اسماعیلیان ،گذرشان
به خاورمیانه افتاده است ،چنین نقل کردهاند که
در قلعههایی مانند الموت یا در نزدیکی آن ها،
باغهایی مصفا ترتیب داده شده و انــواع وسایل
کامجویی در آن ها فراهم آمده بود .سران فرقه،
پیروان متعصب خود را تحت تأثیر تخدیر حشیش
قرار میدادند ،سپس چشمهای آن ها را با پارچه
میبستند و با همان حالت ،به بــاغهــای مصفا
منتقل میکردند و پارچه را از روی چشمان آن ها
بر میداشتند و مهمانان را به لذت بردن از مواهب
موجود در آن بوستان فرا میخواندند .پس از چند
صباحی ،مجدد ًا این پیروان بخت برگشته ،در دود
حشیش ،گرفتار ُخماری میشدند و با چشمان
بسته ،نزد رئیس فرقه باز میگشتند و او ،با زیرکی
و استفاده از واژگانی تأثیرگذار ،به آن ها چنین القا
میکرد که اگر از دستورها تبعیت کنند ،فرجامی

▪نقدهایی به روایت

با ایــن حــال ،کسانی که ایــن ادعــا را افسانهای
بیش نمیدانند ،کم نیستندُ .پل آمیر ،نویسنده
کتاب مشهور «خداوند الموت» ،یکی از این افراد
است که شکل گرفتن چنین شایعاتی را درباره
اسماعیلیان ،معلول اقدامات شاخهای از این
فرقه در سوریه میداند که دست برقضا ،در تقابل
با صلیبیون قرار داشت و بیشتر اطالعات غربیها
درباره حسن صباح و پیروانش ،از طریق همین
شاخهکسبوبهاروپامنتقلشد.چنیندیدگاهی
از سوی برخی تاریخنگاران نیز مطرح شده است و
آن ها ،اقدام به استفاده ازمواد مخدربرای تحریک
وتطمیعتروریستهایحسنصباحرا،با ُخلقیات
وی مغایر میدانند و بیشتر ،وابستگی عاطفی
و اعتقادی اسماعیلیان را به زعیم این فرقه ،به
عنوان دلیلی برای چنین اقداماتی بر میشمرند.
میدانیم که حسن صباح ،در امور اعتقادی بسیار
سختگیر بود و حتی گزارشهایی در دست است
که وی ،دو فرزند خود را به دلیل تخلف از قوانین
فرقه ،به قتل رساند و در نهایت ،فــردی غیر از
خاندانش را به عنوان جانشین برگزید.

بازیگرانتاریخ
راز مرگ شوهر خواهر
«شریف امامی»
احمد آرامش ،فرزند
محمدعلی در سال
 1287ﻫ .ش در یزد
بهدنیاآمد.بهگزارش
پایگاه مرکز بررسی
اسناد تاریخی ،وی
در ســــال 1310
بــه تــهــران رفــت و در
وزارت راه مشغول به کار شد .آرامــش که در
زماناشتغال،درکالجآمریکاییتهرانبهادامه
تحصیل پرداخته بود ،در سال  1314دیپلم
گرفتوبعدهاموفقبهدریافتلیسانساقتصاد
سیاسی شد .وی در سال  1318به وزارت
دارایی رفت و پس از چندی ،به وزارت پیشه و
هنر منتقل شد و در آن جا تا مقام مدیرکلی و
معاونت وزارتخانه ارتقا یافت .وی که شوهر
خواهر جعفر شریف امامی ،نخستوزیر دوره
پهلوی بــود و از شخصیتهای مرموز تاریخ
ایران به شمار میرود ،در دهه 1340به دلیل
مخالفت با حسنعلی منصور و تشکیل حزبی
به نام «جمهوریخواه» ،دستگیر و به  10سال
زندان محکوم شد .او پس از این بازداشت ،در
بازجوییهای خود ،به اطالعات مهمی درباره
کودتای  28مرداد اشاره کرد و گفت« :برای
اولینباراستکهفاشمیکنم.طرحکودتاعلیه
حکومتمصدقدرمنزلمنصورتپذیرفت؛به
اینمعنیکهسهنفرسرهنگآمریکاییوابسته
به «سیا» در اوایل تیر ماه  32به تهران آمدند و
چندینباردرمنزلمنجمعشدهونقشهکاررا
پیریزیکردیم».اوکهگمانمیکردسهمیاز
قدرتپسازکودتابهدستنیاوردهاست،شروع
بهافشایپشتپردهروابطسرانرژیمپهلویبا
آمریکاییهاکرد؛اقدامیکهباعثشدسرانجام
در 24مهرماه،1352درپارکاللهتهرانترور
شودوبهقتلبرسد.

ﻓﺮوش اﻣﻼك ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﺰاﯾﺪه ﺷﻤﺎره  98/1آﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ دوم
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﻌﺪادي از اﻣﻼك ﻣﺎزاد ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ  ،درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪارك و ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﻼك ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد  ،ﻫﻤﻪ روزه از ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ )ﻏﯿﺮ از اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ( از ﺳﺎﻋﺖ 08:00ﺻﺒﺢ ﻟﻐﺎﯾﺖ 16:00ﺑﻪ داﯾﺮه ﺗﺪارﮐﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ آدرس  :زاﻫﺪان  -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮى  -ﻣﯿﺪان آزادى  -ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻤﺎره ﯾﮏ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ، 33235468-054ﻣﺮاﺟﻌﻪ
و ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺖﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ16:00روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1398/04/09ﺑﻪ داﯾﺮه ﺗﺪارﮐﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺳﯿﺪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﺳﺎﻋﺖ 12روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1398/03/30و ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
ﭘﺎﮐﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ1398/04/10رأس ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ درﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﻗﻊ در زاﻫﺪان  -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮى  -ﻣﯿﺪان آزادى  -ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻤﺎره دو ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻔﺘﻮح و ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺰاﯾﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ اﺧﺘﯿﺎري و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ رﺳﯿﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﺎﮐﺎت ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد "ﻧﻘﺪي" اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوي ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي  ،اوﻟﻮﯾﺖ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي » ﻧﻘﺪي « و » ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎﻃﯽ « اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺶ از  % 10ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﺗﺎ  % 10ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪه ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻘﺪي اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوي ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي "ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط"  ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ درﺻﺪ "ﺣﺼﻪ ﻧﻘﺪي" ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺼﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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