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 امرداد مه د-رام

 شروین وکیلی

رام )روزشمار ایرانیِ معنادار( کوششی است برای بازسازی تقویم روزشماری معنادار برای ایرانیان، به شکلی که مناسبتها 

ی امروزینی که روزهایمان را پوچ و پوک سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدوده و

 ای معنادار از سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند. ساخته را به توالی

 ی طرح رام:سه گوشزد در درباره

 اند. ی میالدی ).م( یا پیشامیالدی )پ.م( ندارند به هجری خورشیدی محاسبه شدههایی که شناسهتمام تاریخ( ۱

دهید و این نکته را در  شود. هنگام نقل آن به طرح ارجاعتکمیل می ۱۳۹۶( محتوای روزشمار رام نهایی نیست و تا پایان سال ۲

 نظر داشته باشید.

  در تلگرام برایم بفرستید که در این طرح گنجانده شود: شمرجعنشانی آن را همراه با که نادیده مانده، اگر مناسبتی سراغ دارید ( ۳

(@ SherwinVakili (https://t.me/SherwinVakili)  / tel.0912-6363764 
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 دهم امرداد

 

و همچنان با خواه تازه تهران را فتح کرده بیش از یک قرن پیش در چنین روزهایی نیروهای مشروطه

همزمان با برگزاری مراسمی برای  ۱۲۸۸هواداران استبداد در حال کشمکش بودند. روز یکشنبه دهم امرداد سال 

باشی که از نزدیکان وی بود و در قتل چند آزادیخواه دست اهلل نوری، اسماعیل خان آجودانتدفین شیخ فضل

خواهان انتقال یافته و به ه درون خود مشروطهداشت را محاکمه و اعدام کردند. یک سال بعد درگیری ب

محمدعلی تربیت و سید  ۱۲۸۹های سیاسی منتهی شده بود. طوری که روز سه شنبه دهم امرداد بندیصف

عبدالرزاق خان همدانی که از دموکراتهای تندرو بودند به انتقام کشته شدن سید عبداهلل بهبهانی به قتل رسیدند و 

 شان دیگری را با تیر زد. بازار هم دو مجاهد با هم دعوایشان شد و یکیدر سرای حاج مالعلی 

ها با حضور قوای خارجی ی جنگ اول جهانی به درون ایران هم کشید، درگیریتا چند سال بعد که دامنه

چای که بیش از یک ماه به درازا کشیده بود خاتمه یافت جنگ گوی ۱۲۹۷تشدید شد. در چنین روزی در سال 

ها قرار داشتند، غلبه کردند. در ی آن قوای دولتی بر نیروهای جنگلی که حاال دیگر کامال زیر فرمان بلشویکو ط

ها مسیر ترابری سپاهیان انگلیسی به رهبری دنسترویل را بریده بودند و یک سپاه کمکی با همین میان جنگلی

 کرد.رهبری بیچراخوف از قزوین به سمت شمال حرکت می

کوشید السلطنه که سیاست نزدیکی به روسها را در پیش گرفته بود و میقوام ۱۳۲۵امرداد سال در دهم  

اش ورود کنند. اینها ای در کابینهبا نرمخویی روسها را از اشغال آذربایجان باز دارد، پذیرفت تا سه وزیر توده
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ری( و اللهیار صالح )وزارت عدلیه(. عبارت بودند از ایرج اسکندری )وزارت پیشه و هنر(، کشاورز )وزارت بهدا

ها بر سر ملی شدن صنعت نفت وقتی دکتر مصدق تصمیم به ی درگیریدر بحبوحه ۱۳۳۲هفت سال بعد در 

شرکت در رفراندوم  »ای داد و گفت که اهلل کاشانی در چنین روزی اعالمیهپرسی گرفت، آیتبرگزاری همه

 «شده، مبغوض حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه و حرام است. ریزیبرانداز که با نقشه اجانب طرحخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهلل کاشانی و نواب صفویآیت
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دهم امرداد ماه در مقیاس جهانی با رخدادهای سیاسی ریز  

امپراتور  وساوکتاویانپیش از میالد  ۳۰و درشتی گره خورده است. در سال 

 میالدی ۵۲۷، در و روم افزودروم به اسکندریه وارد شد و مصر را به قلمر

 هجری خورشیدی ۲۸۱، و در نیان به امپراتوری رم شرقی رسیدیوستی

را فتح کردند  -شهر تاورمینا–ها در سیسیل ها آخرین پایگاه بیزانسیاغلبی

 درپیوست.قلمرو اسالم  بهو به این ترتیب این جزیره 

 نیانیوستی

، پنجاه ر نبرد سنت گوتارد بر ارتش عثمانی غلبه کردقوای اتریشی د هجری خورشیدی ۱۰۴۳در سال 

اولین جنگ چین و ژاپن بر  ۱۲۷۳هشتاد سال بعد در و  جرج اول به پادشاهی انگلستان رسید ۱۰۹۳سال بعد در 

. پنجاه سال بعد در هیاهوی جنگ جهانی دوم این روز با رخدادهایی مصادف شد سر حاکمیت بر کره آغاز شد

: مردم ۵/۱۳۲۳دهد. در ت سیاست و قدرت در جمهوری سوسیالیستی شوروی را نشان میکه تا حدودی ماهی

های شهر قرار داشت و قصد داشت ورشو بر قوای اشغالگر آلمانی شوریدند. ارتش سرخ شوروی که در دروازه

زه داد تا اهالی پس از جنگ لهستان را به قلمرو شوروی ضمیمه کند، از ورود به شهر پرهیز کرد و به آلمانیها اجا

 بود شده ویران ورشو شهر ٪۸۵شهر را کشتار کنند. پس از این درگیریها 

 

 

 ورشو پس از شورش



5 

 

در مسکو اعدام شدند. اینها فرماندهان نیروهای  «ارتش آزاد روسیه»رهبران  ۱۳۴۵در همین روز به سال 

و اکثرشان زندانیان جنگی روسی بودند که با جنگیدند ها میروس بودند که در اتحاد با آلمان نازی با شوروی

که به شکل جالب توجهی در کتابهای –کمونیستها و استالین دشمنی داشتند. جمعیت سربازان داوطلب این ارتش 

شان هزار نفر بود که تقریبا همه ۱۳۰تا  ۱۲۰در پایان جنگ بین  -شود!تاریخی عمومی هرگز به نامشان اشاره نمی

کشته شدند. ژنرال آندری والسوف که پیشتر عضوی از ارتش سرخ بود رهبری ارتش آزاد  به دست ارتش سرخ

به احتمال زیاد یکی از دالیل آن که استالین پس از پایان جنگ و بازگشت زندانیان روسیه را بر عهده داشت. 

 م بوده باشد.شان، این سربازان را کشتار کرد، انتقامجویی از این جریان نظامی مهجنگی روس به میهن

 

 

 

 

 

 

 

 با یونیفرم آلمانی سربازان روس در ارتش آزاد روسیه
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هایی نهادی هم مصادف است. این روز در ضمن با دگرگونی 

ی شهسواران سن میشل لویی یازدهم فرقه هجری خورشیدی ۸۴۸در 

کریستف کلمب به  ۸۷۷(، در روبروی )نگاره را در آمبرواز تاسیس کرد

 ۱۲۸۶. در بردگی در قلمرو انگلستان لغو شد ۱۲۱۳در  و ونزوئال رسید

ی ی براونسی شکل گرفت، این را نقطهاولین کمپ پیشاهنگی در جزیره

  .ی بعد(ی باالی صفحه)نگاره دانندشروع جنبش جهانی پیشاهنگی می

المپیک برلین با حضور آدولف هیتلر  ۱۳۱۵در دهم امرداد سال 

آباد پایتخت پاکستان اسالم ۱۳۳۹و در  ی )امروز: بنین( از فرانسه استقالل یافتداهوم ۱۳۳۹، در گشایش یافت

 . شد

 ی ازو موجبا رهبری مائو آغاز شد انقالب فرهنگی  ۱۳۴۵در 

چین را در ها کرده روشنفکران و معلمان و تحصیلی و شکنجهکشتار 

ب تخریی متوسط مردم چین، نوردید. این جریان گذشته از نابودی طبقه

دست جوانان گارد سرخ حزب آثار تاریخی و فرهنگی چین به 

بقایای اش آن که در این روز را هم به دنبال داشت. نمونهکمونیست 

شد  ندآرامگاهش بیرون کشیدرا از لی از دودمان مینگ پیکر امپراتور وان

 ی روبرو()نگاره د!نسوزاند« محاکمه»و پس از 
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این را هم بگوییم که در  حاال که حرف از سوزاندن پیش آمد

نفر و  ۳۹۶سوزی در یک سوپرمارکت در پاراگوئه به مرگ آتش ۱۳۸۳

 زخمی شدن پانصد نفر انجامید!

این روز در ضمن با دو رخداد فرهنگی و علمی هم مصادف  

جوزف پریستلی انگلیسی اعالم کرد که  ۱۱۵۳بوده است. یکی آن که در 

گاز البته پیشتر با همین روش گاز اکسیژن را کشف کرده است. این 

اما چون کتابهای تاریخ  توسط کارل ویلهلم شیله آلمانی کشف شده بود!

ی شبکه ۱۳۶۰شناسند. دیگر آن که در اند، امروز پریستلی را کاشف اکسیژن میها نوشتهعلم را اغلب انگلیسی

MTV ی های خود را با ترانهپخش برنامهVideo killed the Video star  از گروهbuggles آغاز کرد. 

 

 

 

 

 

 

 عبداهلل بن عبدالعزیز     المارک   هرمان ملویل



8 

 

 ۱۱۱۷)ژان باتیست المارک پیش از میالد(،  ۱۰)کلودیوس امپراتور روم زادگان نامدار این روز عبارتند از  

حفیظ اهلل (، ۱۳۰۳)ودی عبداهلل بن عبدالعزیز شاه سع(، ۱۱۹۸دیک )خالق موبیهرمان ملویل هجری خورشیدی(، 

 (.۱۳۱۹شناس فرانسوی )جامعهپیر بوردیو ( و ۱۳۰۸) -تصویر زیر- ی افغانستانامین وزیر امور خارجه

سردار رومی مارک آنتونی پیش از میالد  ۳۰در چنین روزی به سال  

اوزبیوس مورخ کلیسا . رفتگان نامدار دیگر این روز عبارتند از خودکشی کرد

علی هجری خورشیدی(،  ۲۹۸)دُغای رومی حاکم عباسی مصر  ،میالدی( ۳۷۱)

ملک فهد شاه عربستان (، و ۸۴۳)کوزیمو د مدیچی (، ۳۲۵)بن عیسی جراح 

(۱۳۸۴.) 

 


