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 شهریور و یکم بیست-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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 بیست و یکم شهریور

کشتیهای پارسی به پشتیبانی از هیپیاس حاکم  پیش از میالد ۴۹۰روز بیست و یکم شهریور سال 

ها چنان که هیپیاس پیشین آتن با او همراه شدند و در دشت ماراتون سربازانی پیاده کردند، اما وقتی دیدند آتنی

گفته بود سر به شورش برنداشتند و به او نپیوستند، پس از چند روز به کشتیهای خود سوار شدند و بازگشتند. 

  ای آن را جنگ بزرگ ماراتون نامیدندهای حاشیهآمیز پنداشتند و درگیریواقعه را معجزه ها اینآتنی

 

 

 دشت ماراتون

 

 

 

 کاپیتان لویس پِلی انگلیسی ی باامضای قراردادبعد از محمد بن ثانی  هجری خورشیدی ۱۲۴۷در سال 

ای برای جدایی کشوری به این نام چیده شد. قطر تا به عنوان امیر قطر اعتبار یافت و به این ترتیب مقدمه

ی کوچکی در ساحل جنوبی خلیج فارس بود که برای هزاران سال بخشی از ایران محسوب منطقهپیش از آن 

در نبرد سراگَره یک ستون  هم ۱۲۷۶شد و طی قرن قرن پیش از آن بخشی از دولت عثمانی شده بود. در می

ی های قبیلهی پشتونی خیبر پیشروی کردند ولی با حملههای متحدشان به سوی تنگهسرباز انگلیسی و سیک

 کشته شدند.اوراکزی همگی 
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 های متحدسیک

 هابا انگلیسی

 

 

 

 

( اهمیت ق۱۳۲۵شعبان  ۵) ۱۲۸۶در تاریخ معاصرمان روز بیست و یکم شهریور به ویژه در سال 

گذاری مجلس نظارت کنند را انتخاب کرد داشته است. در این روز مجلس پنج مجتهدی که قرار بود بر قانون

 ،حاج سید اسداهلل قزوینی، شیخ اسماعیل محالتی ،حاجی میرزا زین العابدین قمیو ایشان عبارت بودند از 

واهان دستیابی به این مقام بود پس از دو . سید حسن مدرس که خبهبهانی محمدسید  و ثقه االسالم اصفهانی

 گیری تنها یک رای به دست آورد!بار رای

شاه در همین روز سپهدار تنکابنی که تا پیش از آن از مخالفان مشروطه بود از عهدشکنی محمدعلی 

ین روز خواهان پایبند بماند. در همای به او نوشت و خواست که به قول و قرارش با مشروطهبرآشفت و نامه

که فرمان استبداد و اولین رئیس الوزرای مشروطه دوران میرزا نصراهلل خان مشیرالدوله آخرین صدراعظم 

به طور ناگهانی درگذشت و مرگ وی دراذهان عمومی شایعاتی اش امضا شده بود، مشروطه در زمان زمامداری

 .اش را بررسی کردتمال به قتل رسیدنو اح بوجود آورد. مجلس در این زمینه به تالش و ریشه یابی پرداخت

خواهان پس از غلبه بر مستبدان ساختار کشوری و مشروطه ۱۲۸۸درست دو سال پس از این روز، در 
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ظهیر الدوله به حکومت کرمانشاه، سردار جنگ بختیاری به حکومت یزد  لشکری را بازآرایی کردند. در نتیجه

شاه از تهران در همین روز به دنبال تبعید محمدعلی شدند. و سردار معتمد رشتی به حکومت گیالن منصوب

 ی شهر را بر عهده گرفت. یک هیأت مدیره اداره

 «پرورش طبیعت» شعر نوی خود با نام ی چهارم آزادیستان ر شمارهدکسمائی  شمس ۱۲۹۹در  

 را منتشر کرد که بندهایی از آن چنین بود: 

 این شدت گرمی و روشنایی و تابشاز  ز بسیاری آتش مهر و ناز و نوازش

 خراب و پریشان شد افسوس    گلستان فکرم

 صفا و طراوت ز کف داده مایوس  های افسرده افکار بکرمچو گل

کمیسیون خارجه مجلس به  ۱۳۲۳وزیری رسید، در  به مقام نخست محمدعلی فروغی ۱۳۱۲در  

 عمل آید.ه ریاست دکتر مصدق تصمیم گرفت در سال جاری از صدور تذکره و مسافرت حجاج جلوگیری ب

رادیو مسکو تبلیغات خود را علیه ایران قطع کرد و اعالم نمود به زودی سفیر شوروی به تهران  هم ۱۳۳۹در 

 کار کرد.ه آغاز برود وکارخانه سیمان دهم  ۱۳۳۸در  عزیمت خواهد کرد.

 

 

 

 جنگ وین
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 ۶۸۸این روز در تاریخ جهان با چند جنگ بزرگ میان مسیحیان و مسلمانان مصادف بوده است. در 

 ۱۲۶۲در  الطارق بر امیر مسلمان گرانادا غلبه کرد.ی جبلپادشاهی کاستیل در حین محاصره هجری خورشیدی

و لیتوانی، بلغارستان و ونیز( ی لهستان امپراتوری مقدس روم، اتحادیه)در جنگ وین نیروهای اروپایی   هم

ها در این نبرد خانهای کریمه و ها و سقوط اتریش را بگیرند. عثمانیمتحد شدند تا جلوی پیشروی عثمانی

ی خود داشتند. در این نبرد هر طرف حدود صد هزار سرباز وارد امیران مجارستان و مولداوی را در جبهه

  ها را پس بزنند.ی عثمانیمیدان کرد که در نهایت اروپاییان موفق شدند حمله

چهار هزار ارمنی که از کشتار ترکها جان سالم به در برده بودند در موسی داغ با سربازان  ۱۲۹۴در 

آدولف هیتلر به حزب کوچک  ۱۲۹۸. در فرانسوی برخورد کردند و از پشتیبانی ایشان برخوردار شدند

انگلستان رودزیای جنوبی  ۱۳۰۲. در ران آلمان پیوست و آن را به تدریج به حزب عظیم نازی تبدیل کردکارگ

از که حاال به رهبر آلمان تبدیل شده بود، هیتلر  ۱۳۱۷و در  شود را اشغال کردکه امروز زیمباوه نامیده می

یک گروه تکاور  هم ۱۳۲۲در  د.نشین سودتلند خودمختاری بدهی آلمانیدولت چکسلواکی خواست به منطقه

آلمانی به رهبری اوتو اسکورزنی موفق شدند موسولینی را که در ویالیی در گران ساسو زندانی بود رها 

 سازند.

 

 

 

 

 

 کارت عضویت هیتلر در حزب نازی اولیه    اسکورزنی و موسولینی پس از عملیات
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 ۱۳۵۳ی دولتمردان هم پیوندی داشته است. چون از یک سو در این روز در ضمن با کودتا و محاکمه 

 ۱۳۵۹و در  هایله سالسی امپراتور اتیوپی پس از پنجاه و هشت سال سلطنت با کودتایی از قدرت برکنار شد

ن توسط قوای دولتی آبیمائل گوزمن رهبر جنبش راه درخشا ۱۳۷۱، و از سوی دیگر در در ترکیه کودتا شد

رئیس جمهور پیشین فیلیپین جوزف استرادا به جرم غارتگری محاکمه و محکوم  ۱۳۸۶و در  پرو دستگیر شد

 .شد

اش را نوشت و به یک کشور فدرال سوئیس اولین قانون اساسی ۱۲۲۷در 

سالیزبری در رودزیا تاسیس  دولتی محلی و استعماری به نام ۱۲۶۹، در تبدیل شد

ی ده گوستاو ماهلر در مونیخ اجرا اولین اجرای سمفونی شماره ۱۲۸۹. در شد

لئو زیالرد فیزیکدان در حالی که پشت چراغ قرمز ایستاده بود  ۱۳۱۲، و در شد

 ۱۳۱۹. در ای را دریافتای و امکان ساخت  بمب هستهزنجیرهی واکنش ایده

وود در ویرجینیای غربی گزارش شهرک فلت چند نفر از اهالی ۱۳۳۱، و در های غار السکو کشف شدنقاشی

ی ناشناخته در آسمان، هیوالیی دو متری را با چشمان درشت کردند ساعتی پس از دیدن یک شیئ پرنده

پژوهشهای بعدی نشان داد که )تصویر روبرو( اند. ای پوشیده در نوعی دامن مشاهده کردهتنهدرخشان و پایین

حوالی به زمین برخورد کرده و به احتمال زیاد گزارش دهندگان که از  در این تاریخ شهابسنگی در همان

 ۱۳۳۲در  اند.دیدن آن برانگیخته شده بودند، یک جغد را دیده و آن را با تخیل خود به این شکل وصف کرده

 .جان اف کندی که هنوز سناتور بود با ژاکلین لی بوویر ازدواج کرد هم
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 لئو زیالرد   آبیمائل گوزمن   های غار السکونقاشی

  

ی موریس شوالیه هنرپیشه(، ۸۷۱)لورنزو دمدیچی : انداین نامداران در بیست و یکم شهریور زاده شده 

ی داستانهای علمی تخیلی نویسندهاستانیسالو لم (، ۱۲۹۲)ی آمریکایی جسی اونز دونده(، ۱۲۶۷)فرانسوی 

ایلیا چاوچارادزه شاعر ( هم در این روز درگذشت و ۸۱۸)یری سیدی الهواری پیشوای دینی الجزا(. ۱۳۰۰)

 .به دست شش تروریست در نزدیکی تفلیس کشته شد ۱۲۸۶در چنین روزی به سال و ادیب گرج 

 

 

 

 

 

 موریس شوالیه   ایلیا چاوچارادزه  مراسم تدفین چاوچارادزه  استانیسالو لم


