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 شهریوراول -رام

 شروین وکیلی

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

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

 ای معنادار از سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند. پوچ و پوک 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  شود. هنگام نقل آن به طرح ارجاعتکمیل می ۱۳۹۶( محتوای روزشمار رام نهایی نیست و تا پایان سال ۲

 در نظر داشته باشید.

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

  شود:

(@ SherwinVakili (https://t.me/SherwinVakili)  / tel.0912-6363764 
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 اول شهریور

نخستین روز از شهریور ماه در تاریخ ایران زمین را رخدادهایی متنوع مصادف بوده است. در چنین  

ی فتوحات و دامنه ابوبکر درگذشت و عمر به خالفت رسیدروزی به سال سیزدهم هجری خورشیدی 

در  ۶۲۱مسلمانان را به سرعت گسترش داد. این پیشروی همچنان تا شش قرن بعد ادامه داشت و در سال 

. ی قسطنتنیه توسط مسلمانان برج داوود که ارگ شهر بود به دست سربازان خوارزمی فتح شدجریان محاصره

بود، اما هنوز در حواشی قلمرو ایران زمین تاخت  یک و نیم قرن بعد بالی مغول آمده و از سر ایرانیان گذشته

سپاهیان اردوی زرین هجری خورشیدی  ۷۶۱به سال  و تازهای اقوام بیابانگرد ادامه داشت و در چنین روزی

 . به رهبری توقتَمیش مسکو را محاصره کردند

شاه اسماعیل ی سلطان سلیم اول عثمانی بر جنگ چالدران با پیروزی شکننده ۸۹۳در اول شهریور  

صفوی به پایان رسید. در این نبرد نزدیک به صد هزار سرباز عثمانی مسلح به توپ و سالح آتشین با ارتشی 

گرفت رویارو شدند. ایرانیان چون استفاده از توپ و تفنگ صفوی که نزدیک به پنجاه هزار تن را در بر می

د و هرچند در نهایت با تلفات زیاد شکست جنگیدندیدند تنها با سالح سرد میرا خالف جوانمردی می

ها وارد آوردند که سلطان سلیم کمی بعد به قلمرو خود بازگشت و دولت خوردند اما چنان تلفاتی به عثمانی

 اش را از سر بیرون کرد.اندازی به مرزهای شرقیعثمانی برای مدتها فکر دست
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 جنگ چالدران به روایت

 ای عثمانینگاره

 

 

 

 

 

 

های قاجار که از دیپلماتخسرو میرزا  (ق۱۲۴۵صفر  ۲۲) ۱۲۰۸اول شهریور سال  یکشنبهروز  

 ۱۲۸۶اول شهریور سال  نبهپیشگام ایران جدید بود به نمایندگی از کشورمان با تزار روس مالقات کرد. روز ش

جامع  خواهان پیوسته بود به عضویتالسلطان صدراعظم ایران که به مشروطهامین اتابک( ق۱۳۲۵رجب  ۱۵)

کرد احساساتی شد و در مجلس نطق می درآمد. در همین روز در نشست مجلس فرمانفرما زمانی که آدمیت

اش شد. دوسال بعد ی رنجیدگیزاده و مخبرالسلطنه به این خاطر ریشخندش کردند که مایهگریست و تقی

خان معتمد خاقان که از مشروطه وزیر اکرم از حکومت تهران عزل و به جای وی میرزا شکراهلل  ۱۲۸۸در 

 خواهان بود منصوب گردید.

های برای مجهز کردن ژاندارم سرکشی کلنل پسیان در مشهد باال گرفت و ۱۳۰۰در اول شهریور 

مصادره و وی در خراسان به دستور ها ی خودروها و گاریهوادارش و مقابله با تهدید دولت مرکزی همه

منصوب کرد. رئیس پلیس خراسان و حسابدار ژاندارمری را به سمت علم الدوله . او در همین روز ضبط شد
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به حسین عالء وزیر مختار ایران در پاریس دستور داده شد تا پانزده نفر معلم برای مدارس متوسطه  ۱۳۰۷در 

به دستور میرزا عیسی خان صدیق رئیس اداره تعلیمات عمومی تشکیالت مدارس متوسطه کند. ایران استخدام 

 ۱۳۰۹دو سال بعد در  تغییر یافت و دوره دوم متوسطه به سه رشته علمی، ادبی و تجارتی تقسیم گردید.

که با او ارتباط داشتند به دستور  صولت الدوله و سردار اسعدشد و  شورش علی خان ساالر حشمت سرکوب

 رضا شاه دستگیر شدند. 

 ایران هنوز پا برجا بود و احمد قوام نخست آشوب ناشی از استیالی متفقین بر ۱۳۲۱در اول شهریور 

به وزارت کشور را به وزارت دارائی وجواد عامری را باقر کاظمی و  کابینه را ترمیم کردوزیر در چنین روزی 

همچنان برقرار است مقررات حکومت نظامی داد و گوشزد کرد که اعالمیه وزیری هم گماشت. دفتر نخست

دکتر علی اکبر سیاسی وزیر فرهنگ از  ۱۳۲۲شوند. یک سال بعد در و قانون شکنان به سختی مجازات می

 .گیری کردکار کناره

 

 

 

 

 

 

 

، انوشیروان سپهبدی (۴، مظفر فیروز (۳، احمد امیراحمدی (۲، محمدحسین فیروز (۱: ۱۳۲۵در السلطنه کابینه دوم ائتالفی قوام

 .فریدون کشاورز (۶، احمد قوام (۵
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وقوع پیوست عده در شهرهای ساری و شاهی بین اهالی وافراد حزب توده زدوخوردی به  ۱۳۲۴در 

زیادی از طرفین مجروح شدند از طرف دولت دویست ژاندارم برای ایجاد امنیت گسیل شد که در فیروزکوه 

وزیر امور خارجه در نتیجه  نیروی شوروی جلوی آنها را گرفت و اجازه حرکت به سمت شمال را نداد.

عشایر فارس دست به یاغیگری  ۱۳۲۵سه سال بعد در  یادداشتی در این مورد تسلیم سفارت شوروی کرد.

به عنوان بازرس را سرلشگر فضل اهلل زاهدی کردند که در نتیجه زدند و از اطاعت حکومت مرزی سرپیچی 

 آن سو گسیل کردند. ارتش به 

کودتا کرده و مصدق را سرنگون کرده بود و به  ۱۳۳۲هفت سال بعد همین سرلشکر زاهدی به سال 

معرفی کرد که در میانشان نام رجال قدیمی مانند را  اشکابینه یاعضاصدارت رسیده بود. او در چنین روزی 

 سرتیپ محمد حسین جهانبانیو احمد حسین عدل، دکتر علی امینی، دکتر جهانشاه صالح،  ،علی اصغر حکمت

ست و پنج نفر خبرنگار و عکاس خارجی یشاه در یک مصاحبه مطبوعاتی با بدر همین روز  .خوردبه چشم می

های اطالعات و کیهان توقیف روزنامهپس از بازگشت به قدرت سخن گفت و همزمان کشور  یاداره یدرباره

 که از سازمان نظامی آمریکابر اساس الگویی ستاد ارتش هم  -۱۳۳۴در اول شهریور -دو سال بعد  شدند.

شکل گرفت  یک ستاد مشترک و سه ستاد نیروی زمینی و هوایی و دریاییوامگیری شده بود بازآرایی شد و 

گیالنشاه  اهلل. سرلشکر هدایترا هم بر عهده گرفت داهلل هدایت وزیر جنگ ریاست ستاد مشترکسپهبدعبو 

 رسید. هوایی  به ریاست ستادهم 

اول شهریور از نظر زادگان و رفتگان ایرانی نیز مهم است و مردانی خوشنام و اثرگذار در آن زاده  

هجری خورشیدی در بخارا  ۳۵۹اند. مهمتر از همه آن که ابن سینا در چنین روزی به سال شده یا درگذشته

محمد ، ۱۳۰۱در  اقینازک المالئکه شاعر عر، ۱۲۹۹زاده شد. در دوران معاصرمان هم هوشنگ سیحون در 

 زاده شدند.  ۱۳۶۲در آتنا فرخزاد شاعر و رهبر مذهبی سوئدی و  ۱۳۴۰در باقر قالیباف 
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هجری خورشیدی درگذشت. در  ۱۹۷در میان رفتگان این روز مهمتر از همه امام رضا است که در 

 درگذشتند. ۱۳۶۹پرویز ناتل خانلری در و  ۱۳۲۳عثمانی در سلطان عبدالمجید دوم ر هم دوران معاص

  

 

 

 

 

 عبدالمجید دوم   ناتل خانلری    المالئکهنازک

 

 دان نامدار فرانسویطبیعی ژرژ کوویهاند عبارتند از نامداران دیگر انیرانی که در این روز زاده شده

حواری بومدین (، و ۱۲۳۱فیلسوف تاریخ )آرنولد توینبی (، ۱۲۰۸)موریتس کانتور ریاضیدان آلمانی  (،۱۱۴۸)

 (.۱۳۱۱)دومین رئیس جمهور الجزایر 

 

 راست: هوشنگ سیحون،

 میان راست: ژرژ کوویه

 میان چپ: آرنولد توینبی

 چپ: حواری بومدین
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است. در اول شهریور این روز در تاریخ جهان هم به نسبت پرجنب و جوش بوده  

پس از حمله بر مصر و پیروزی ی سزار پسرخواندهاوکتاویانوس  پیش از میالد ۳۰سال 

بر دشمنانش دستور داد سزاریون پسر سزار و کلئوپاترا و مارکوس آنتونیوس آتیلوس پسر 

پ.م همین اوکتاویانوس با لقب  ۲۰درست ده سال بعد در مارک آنتونی را اعدام کنند. 

برگزار رم جشن بزرگی در معبد وولکان شده بود و در این روز وس اولین امپراتور آگوست

ها در مقابل گرفتن امتیازهایی کرد و صلح با ایران اشکانی را جشن گرفت. اشکانی

سال پیش در جنگ حران از دستشان به در شده بود را به  ۳۳ی رومیان که های ارتش شکست خوردهدرفش

  ایشان پس دادند.

وقتی رومیان  میالدی ۷۹حدود صد سال پس از این مراسم، در سال 

 خدای آتشفشان و آهنگری–برای بزرگداشت وولکان  را جشنهمین 

و به نابودی سه  د، کوه وزو فوران کردکردنبرگزار می -)تصویر باال(

 !شهر بزرگ رومی انجامید

آلمانی های ی قبیلهاودوآکر رهبر اتحادیهمیالدی  ۴۷۶در سال  

. هِرولی و اسکیریان توسط سربازانش به پادشاهی ایتالیا برکشیده شد

ناپلئون مصر را ترک کرد و به فرانسه رفت تا قدرت را به  ۱۱۷۸در 

قوای انگلیسی در آغازگاه  ۱۲۱۸و امپراتور شود، و در  دست بگیرد

 .جنگ اول تریاک با چین بندرگاه کوچک هنگ کنگ را تصرف کردند

ی دوستی آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی توسط مولوتوف عهدنامه ۱۳۱۸هریور سال در اول ش

میان همین جنگ استالینگراد  ۱۳۲۱، اما این قرارداد فرجامی نداشت و سه سال بعد در تروپ امضا شدو ریبن
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ی آلمان و بهههزار نفر از ج ۷۲۸آغاز شد. تلفات این جنگ که پنج ماه و ده روز به درازا کشید، دو کشور 

تانک و شش هزار توپ  ۱۵۰۰هواپیما و  ۹۰۰ها ی شوروی بود. در این جنگ آلمانیمیلیون نفر از جبهه /۱/۱

 تانک و نزدیک به شانزده هزار توپ روسی را از میان بردند. ۴۳۴۱هواپیما و  ۲۷۶۹از دست دادند و در مقابل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها محسوب ی چرخشی در جنگ جهانی دومی بود و آغاز شکستهای بزرگ آلمانیاستالینگراد نقطه

قوای متفقین مارسی را فتح کردند، در همین روز میکائیل  ۱۳۲۳شد. به دنبال این روند در اول شهریور می

را از قدرت عزل کرد  -مارشال آنتونسکو–و رهبر دولت شاه رومانی از پیشروی متفقین احساس نگرانی کرد

ی این افراد پیشتر هوادار آلمان بودند و با هیتلر ی خود را از متحدین به متفقین تغییر داد. همهو رومانی جبهه

اتحاد جماهیر شوروی تبدیل کردن اسیران ژاپنی به کارگران  هم ۱۳۲۴یک سال بعد در  متحد شده بودند.

 های کار اجباری فرستاده شدند.برده را قانونی ساخت و اسرای جنگی به اردوگاه
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 میکائیل و آنتونسکو

 

 

 

 

ی سزار چاوز رهبر اتحادیه ۱۳۴۹رخدادهای سیاسی دیگر اول شهریور در روزگار ما آن بود که در 

تبارهای آمریکا بزرگترین اعتصاب کشاورزان را در این کشور آغاز کرد. این جریان به کارگری مکزیکی

 و در همین روز ارمنستان از شوروی اعالم استقالل کرد ۱۳۶۹در  شهرت یافته است.« بشقاب ساالد اعتصاب»

مقر حکومتی باب العزیزه به دست شورشیان لیبی افتاد و معمر  ۱۳۹۰، و در آلمان غربی و شرقی متحد شدند

 . قذافی از قدرت سرنگون شد
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 هجری خورشیدی ۹۵۱اول شهریور در تاریخ دین اروپاییان هم روز مهمی بوده است. در سال  

های فرانسوی که با تحریک شارل نهم و مادرش کاترین دو مدیچی تشدید شده بود، باعث غوغای کاتولیک

ه پیرو شد طی کشتار سن بارتولومیو بخش بزرگی از جمعیت پروتستان فرانسه )بین ده تا سی هزار تن( ک

 کالون بودند کشته شوند. 

 

 

 

 

 

 

ها به دین مسیحیت ی توماسی برای گرواندن فیلیپینیششصد معلم آمریکایی وابسته به فرقه ۱۲۸۰در 

اعراب به حبرون که مقر یهودیان  ۱۳۰۸، و در به این سرزمین سفر کردند و در مانیل از کشتی پیاده شدند

هوادار انگلیس بود حمله بردند و بیش از شصت تن از یهودیان این شهر را  کشتند. باقی یهودیان از حبرون 

 .شورای جهانی کلیساها تاسیس شدهم  ۱۳۲۷در  گریختند.

زنجیر چرخ  ۱۲۸۳از رخدادهای پراکنده اما جالب دیگری که در این روز رخ داده، یکی آن که در 

 . انجام گرفتآسمان برای اولین بار سوختگیری هواپیما در  ۱۳۰۲، دیگر آن که در ماشین اختراع شد

ند و وقتی در گروهی دزد مسلح کوشیدند از بانکی در استکلهلم دزدی کنند، اما ناکام ماندهم  ۱۳۵۲در 

ها طی پنج روزی که گرفتار بودند ی پلیس قرار گرفتند حاضران در بانک را گروگان گرفتند. گروگانمحاصره

شروع کردند به همدلی و همدردی با دزدان و این الگویی بود که پس از آن به نام نشانگان استکهلم در 



11 

 

صدام حسین در گانگیری دیگری رخ داد و گرو ۱۳۶۹هفده سال بعد در شناسی و حقوق شهرت یافت.جامعه

که در واقع به گروگان گرفته شده بودند « مهمانان غربی»تلویزیون عراق ظاهر شد در حالی که با شماری از 

اما در این میان احتماال مهمترین  کرد. این تهدیدی بود تا آمریکا را از حمله به کویت باز دارد.گفتگو می

 world wideی جهانی اینترنت )شبکه ۱۳۷۰آن بود که در اول شهریور سال رخداد معاصر در این روز 

web.به روی عمومی گشوده شد ) 

 

 

 

 


