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 شهریورم ده هف-رام

 شروین وکیلی

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

ی امروزینی که روزهایمان را ته باشد و زمان روزمره و معنازدودهمناسبتها و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داش

 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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 هفدهم شهریور

شاهزاده عبدالمجید به دنبال اعتراضهای مردمی مظفرالدین شاه قاجار  ۱۲۸۵روز هفدهم شهریور سال  

کرد. دو سال بعد میرزا عین الدوله صدراعظم سابق را که از مخالفین سرسخت مشروطه بود به خراسان تبعید 

را از میان بردارد و روز سه شنبه هفدهم شهریور  خواهانکوشید همین مشروطهپسرش محمدعلی شاه می

سربازان اردوی دولتی که به او وفادار بودند برای سرکوب آزادیخواهان تبریز به باسمنج رفتند و آنجا  ۱۲۸۷

 ۱۲۹۹خواهان تثبیت شده بود اما هنوز آشوب و غوغا بر پا بود. در اردو زدند. یازده سال بعد پیروزی مشروطه

ابانی رهبر قیام آذربایجان به مخبرالسلطنه والی جدید اجازه ورود به تبریز را نداد، وی ناگریز شیخ محمد خی

در همین روز علی اصغر حکمت که به زودی از بنیانگذاران مهم نهادهای مدرن در قزاقخانه سکونت کرد. 

 الملوک منیراعظم ازدواج کرد. شد، با همسرش عفتآموزشی و فرهنگی می

را ترک کرد و هفت سال بعد  آخرین سرباز روس ایران( در همین روز ۱۳۰۰ال بعد )درست یک س

دو شارژ دافر هلند به نمایندگی دانمارک قرارداد بین  در همین روز بانک ملی ایران رسماً افتتاح شد.( ۱۳۰۷)

 ۱۲-۸های دولتی )در همین روز ساعت کار در وزارتخانه .مورد لغو کاپیتوالسیون امضاء کردرا در دولت 

آموزان تهیدست ی کمک مالی به دانشعصر( تعیین شد و قانون سجل احوال و قاعده ۵:۳۰تا  ۲:۳۰صبح و 

 بعه تصویب رسید. 

ایران به آلمان اعالن جنگ داد نخست وزیر و رییس به دنبال اشغال ایران توسط متفقین،  ۱۳۲۲در  

امون این تصمیم مطالبی بیان کردند و افزودند با این ترتیب ایران در صنف متفقین قرار گرفت و مجلس پیر

با این ترفند زیرکانه که فروغی طراحش بود، ایران در  الحاق ایران به اعالمیه مشترک ملل متحد اعالم شد.
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ورهای متحدی تبدیل الملل از وضعیت یک کشور اشغال شده در آمد و به یکی از کشچارچوب حقوق بین

 شدند! شد که به زودی فاتح جنگ جهانی دوم می

 

 

 

 

 

 

 

 

ی سیاه نیروهای در جمعه ۱۳۵۷در تاریخ سالهای اخیر هم این روز از آن رو اهمیت دارد که در سال 

ای جرقه، و این پلیس بر تظاهر کنندگان در میدان ژاله آتش گشودند و نزدیک به هزار تن را به قتل رساندند

 بود که سرنگونی دولت شاهنشاهی پهلوی را رقم زد.

هجری  ۷۵۹در تاریخ جهان هفدهم شهریور با چندین رخداد سیاسی و نظامی مصادف بوده است. در  

شان را سد کردند. روسها در نبرد کولیکُوو بر قوای متحد تاتار و مغول چیره شدند و راه پیشروی خورشیدی

ها نزدیک پنجاه هزار سرباز به میدان فرستادند که در نهایت هشت نهم قوای جبههدر این نبرد هریک از 

ی متحد لیتوانی و لهستان در نبرد اورشا ارتش سی هزار نفره ۸۹۳. در مغولی و تاتاری کشته و زخمی شدند

سربازان  )واقع در بالروس امروزین( بر ارتش روسها که دو برابرشان عده داشت، پیروز شد. حدود نیمی از
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ورشو برای نخستین بار به دست نیروهایی بیگانه اشغال شد.  هم شهر ۱۰۳۴در  روس کشته و زخمی شدند.

 .قوای کارل گوستاو شاه سوئد بر مقاومت اندک ساکنان شهر غلبه کردند و ورشو را گرفتند

 

 

 نبرد کولیکوو

 

 

 

 

 

 

قاضی  ۱۳۱۲، در لندن کشف شدجسد دومین قربانی جک چاقوکش در  ۱۲۶۷در هفدهم شهریور  

برای اولین  ۱۳۲۳. در ی لنینگراد آغاز شدمحاصره ۱۳۲۰و در  عراق شدکشور نوتاسیس شاه اولین بن فیصل 

 مردم از ٪۶/۹۵ به دنبال ختم جنگ جهانی دوم ۱۳۲۵و در  آلمانی به لندن اصابت کرد ۲-بار یک موشک پی

 .دادند رای پادشاهی الغای به پرسیهمه یک در بلغارستان

ی سان فرانسیسکو کشور از جمله ژاپن عهدنامه ۴۸ در گردهمایی مهمی ۱۳۳۰در این روز به سال 

مردم الجزایر که تازه  ۱۳۴۱، در را امضا کردند و به این ترتیب به طور رسمی جنگ اقیانوس آرام پایان یافت

جمهوری مقدونیه از  ۱۳۷۰و در  دادند شان رایپرسی به مشروطه شدن دولتاستقالل یافته بود در یک همه

 .یوگسالوی استقالل یافت
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 مراسم سوگند وفاداری به پرچم آمریکا    ی سیاه در میدان ژالهجمعه

ی داوود در فلورانس از مجسمه ۸۸۳این روز از نظر رخدادهای فرهنگی و اجتماعی هم مهم بوده است. در 

نخستین بار متن سوگند وفاداری به پرچم آمریکا تدوین و خوانده  برای ۱۲۷۱، در برداری شدمیکالنژ پرده

اولین بخش از سریال پیشتازان فضا در تلویزیون  ۱۳۴۵. در ی ملل پذیرفته شدآلمان به اتحادیه ۱۳۰۵، و در شد

مز ی تایای با مجلهیک قهرمان جنگ ویتنام به نام لئونارد ماتلوویچ طی مصاحبه ۱۳۵۴و در  آمریکا پخش شد

گراست. ارتش آمریکا او را از خدمت اخراج کرد، اما بعدتر افتخاراتش را به رسمیت اعالم کرد که همجنس

گرایان در ارتش را برای جنبشهای حقوقی دگرباشان استخدام همجنس. اخراج او یکی از وقایعی بود که شمرد

 جنسی برجسته و مهم ساخت.

 

 

 

 

 

 پیشتازان فضا    قاضی بن فیصل   آنژداوود میکل
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 ۶۵۰. در زاده شددهمین امام شیعیان امام هادی  هجری خورشیدی ۲۰۷روز هفدهم شهریور سال 

آگوست ویلهلم اشلگل ادیب و منتقد به دنیا آمد و در آنژو فرانک )تصویر زیر راست( شارل مانتل سردار 

( )تصویر زیر چپ( هم ۱۲۲۰)چک  آهنگسازآنتونین دووراک ( )تصویر زیر وسط راست( و ۱۱۴۶)آلمانی 

احمد بن اسرائیل انباری وزیر  ۲۴۸در چنین روزی چشم به جهان گشودند. در مقابل در هفدهم شهریور سال 

خلیفه معتز عباسی که از مسیحیان نستوری بود، پس از عزل معتز و به قدرت رسیدن مهتدی عباسی به خاطر 

های سپهساالر ترک خلیفه بازداشت شد و پس از شکنجهاش با صالح بن واصف کشمکش و دشمنی قدیمی

ریشارد ( و ۱۳۱۲)ملک فیصل اول شاه عراق ( و ۱۲۷۳)هولتس هرمان فون هلم. بسیار در بغداد اعدام شد

 اند.هدرگذشتهم در این روز  ( )تصویر زیر وسط چپ(۱۳۲۸)اشتراوس آهنگساز آلمانی 

 

 

 


