
1 

 

 

 

 شهریورم ده نوز-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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 نوزدهم شهریور
 

حسن صباح بر قلعه  (ق۴۸۳رجب  ۶هجری خورشیدی ) ۴۶۹نوزدهم شهریور سال چهارشنبه روز 

. ششصد و بیست و یک سال بعد در آن جا را مرکز دعوت خود قرار دادو الموت در قزوین استیال یافت 

روزنامه فکاهی ولی جدی و سیاسی نسیم شمال در رشت به مدیریت سیداشرف الدین حسینی قزوینی  ۱۲۸۶

درگرفت )تصویر زیر( که طی آن تبریز  ی میان مستبدین و آزادیخواهانجنگ خونین ۱۲۸۷. در انتشار یافت

 ۱۲۹۰در  گین شد.بسیار سنهر دو سو تلفات و  قوای دولتی و مستبدان تبریز را زیر آتش توپخانه گرفتند

جنگ بین ملک منصور میرزا شعاع السلطنه و قوای دولتی در حوالی مازندران آغاز شد که منجر به شکست 

مغازه را از صد و الهیجان خسارات زیادی وارد کرد  به سوزی بزرگیآتش ۱۳۰۶در  السلطنه گردید.شعاع

 بعلت کاهش بهای نفت، کشورهای نفت خیز خاورمیانه اجتماعی در بغداد تشکیل دادند. ۱۳۳۹میان برد. در 
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اسقفهای قلمرو ویزیگت  میالدی  ۵۰۶این روز در تاریخ مسیحیت از این رو اهمیت دارد که در سال   

گروهی از مبلغان ژزوئیت اسپانیایی در ساحل  هجری خورشیدی ۹۴۹و در  در شورای آگدِه گرد آمدند

 . ای تاسیس کردند که به زودی با شکست روبرو شدویرجینیا پیاده شدند و مرکز تبلیغی

 ۱۲۹۷در  ،سیمون بولیوار رئیس جمهور پرو شد ۱۲۰۲رخدادهای سیاسی این روز چنین بود که در   

انگلستان  ۱۳۲۱، در اعالن جنگ داد و به متفقین پیوستکانادا به آلمان  ۱۳۱۸، در ارتش سرخ غازان را گرفت

ی بیسائو از گینه ۱۳۵۳. در گرفتندبه طور کامل ها رم را آلمانی ۱۳۲۲و در  در ماداگاسکار نیرو پیاده کرد

حمیده جندوبی که مرد کشاورزی از اهالی تونس بود و دختری را در مارسی  ۱۳۵۶و در  پرتغال مستقل شد

 .شکنجه کشته بود، آخرین کسی بود که با گیوتین در فرانسه اعدام شد دزدیده و پس از

 

 

 

 

 

 

 

 چین شی هوانگ      آببه بیکیال
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 اشالیاس هوو و ماشین خیاطی

 

، الیاس هوو ماشین خیاطی را اختراع کرد ۱۲۲۵در نوزدهم شهریور سال  

، و در لندن برگزار شداولین مسابقات جهانی موتورسیکلت سواری در  ۱۳۱۵در 

رم آبِبِه بیکیال اولین قهرمان ماراتون شد که سراسر مسیر  ۱۳۳۹المپیک تابستانی 

که  CERNی بزرگ دهندهشتاب هم ۱۳۸۷. در کفش دویدرا با پای برهنه و بی

بزرگترین ماشین پژوهشی و بزرگترین آزمایش علمی انسانی است در ژنو 

 .اندازی شدراه

( )تصویر ۱۲۱۸)چارلز سندرز پیرس فیلسوف و ریاضیدان آمریکایی  

ژرژ باتای ( )تصویر پایین( و ۱۲۶۹)الزا شیاپارلی طراح مد ایتالیایی باال( و 

چین شی هوانگ اولین امپراتور چین اند و ( در نوزدهم شهریور زاده شده۱۲۷۶)

 ه است.درگذشتپیش از میالد وز  ۲۱۰در این روز به سال 


