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 شهریور مدوو  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 دوم شهریور

. در اوکتای به مقام خاقانی ایل مغول رسید هجری خورشیدی ۶۰۸روز بیست و دوم شهریور سال 

ناصرالدین شاه تاجگذاری کرد. پنجاه و پنج سال بعد در سال  (ق۱۲۶۴شوال  ۱۵) ۱۲۲۷همین روز به سال 

چهار سال بعد در روز  میرزا علی اصغرخان امین السلطان از مقام صدراعظمی مظفرالدین شاه عزل شد.۱۲۸۲

دو هفته بعد مرگ خواه ایرانی سیاستمدار مشروطهمشیرالدوله  (ق۱۳۲۵شعبان  ۴) ۱۲۸۶شهریور  ۲۲جمعه 

درخوی به خانه حاج میرزا ابراهیم که خواه مشروطهیکی ازمجاهدان درگذشت. در همین روز اتابک همین 

وی همچنین آقاضیاء برادر امام جمعه را نیز  ،تل رساندبود رفت و او را به ق ی نامدار و هوادار استبدادمجتهد

 از پای در آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 پناه: مرتضی یزدان۲: رضا خان، ۱
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ها ( انگلیسی۱۲۹۷ی رسید. یک سال بعدش )سرهنگخان به مقام  رضا ۱۲۹۶در چنین روزی به سال 

ای را در ایران ایجاد که در جریان جنگ جهانی اول ایران را اشغال کرده بودند در شرایطی که قحطی پردامنه

ی همدان را به زور مصادره کردند و ی مرگ و میر میلیونها تن شده بودند، یک سوم غلهکرده بودند و مایه

 ن به جاهای متفاوت فرستادند. ی سپاهیانشابرای تغذیه

و  پس از چند روز زدو خورد سرانجام شیخ محمد خیابانی توسط قزاقان به قتل رسید ۱۲۹۹در  

با انگلیس و روس  ۱۳۲۰در . طلبی در خود داشت در آذربایجان خاتمه یافتهایی از تجزیهجریانی که رگه

خاک ایران در جریان جنگ جهانی دوم قراردادی سه زیرکی دولتمردان ایرانی ناگزیر شدند پس از اشغال 

جانبه با کشورمان منعقد کنند و آن را به عنوان یکی از کشورهای متحدشان در جنگ به رسمیت بشناسند. به 

الملل از موقعیت کشوری هوادار آلمان و شکست خورده و تسخیر شده این ترتیب ایران در بافت حقوق بین

کرد تبدیل شد، بی آن که انجام کاری خاص شان را پشتیبانی میا متفقین که سپاهیانناگهان به کشوری متحد ب

 را بر عهده گرفته باشد!

هیئت موسسان  ۱۳۲۴در  

 حزب دمکرات آذربایجان تشکیل شد

و به سبک کمونیستهای )تصویر روبرو( 

وری به سمت صدر فرقه پیشهآن دوران 

 یحزب تودهی شد و شعبهخاب نتا

الحاق خود را به حزب هم آذربایجان 

طالبان به کنسولگری آمریکا در هرات حمله کردند و دو پلیس نگهبان آنجا  هم ۱۳۹۲در  دموکرات اعالم کرد.

  .شهروند دیگر را زخمی کردند ۲۰را کشتند و 
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 الیچوئن   لویی شانزدهم   ژان کالون

 میالدی ۵۳۳در خارج از قلمرو ایران نیز این روز با حوادث سیاسی متنوعی قرین بوده است. در سال  

بلیزاریوس سردار بیزانسی با پانزده هزار سرباز در نبرد دِکیموم )نزدیک شهر کارتاژ در تونس امروزین( بر 

ناوگان پرتغال با شش تا  ی خورشیدهجر ۸۱۶در اش چیره شد. ها و ارتش یازده هزار نفرهگِلیمِر شاده وندال

هشت هزار سرباز به مراکش حمله کرد و کوشید طنجه را اشغال کند اما شکست خورد و ساکنان شهر به 

لویی شانزدهم ناگزیر شد مشروطه شدن فرانسه را  ۱۱۷۰. در اش را پس زدندرهبری صالح بن صالح حمله

ر بر مدافعان مصری پیروز شدند. در این نبرد هریک از دو نیرو ها در نبرد تل الکبیانگلیسی ۱۲۶۱و در  بپذیرد

ها ها از انگلیسیی مصریحدود پانزده هزار سرباز به میدان فرستاده بودند که تلفات حدود دو هزار نفره

 )تصویر زیر( افزونتر بود.
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ها شدید یونانینیروهای ترک چهار روز پس از غلبه بر مقاومت  ۱۳۰۱در بیست و دوم شهریور سال 

های مسیحیان در این شهر را به آتش کشیدند. در این هنگام چند صد هزار ها و فتح شهر ازمیر، محلهو ارمنی

های پناهنده به ازمیر بودند. سربازان ترک در جریان زدهشان جنگزیستند که بسیاریتن در این منطقه می

هزار شهروند ارمنی  ۱۰۰تا  ۲۵های متفاوت از نا به تخمینسوزی به کشتار مردم روی آوردند. در نتیجه بآتش

سوزی به قتل رسیدند. از میان بازماندگان هم صد هزار مرد که توانایی جنگیدن و یونانی ازمیر در جریان آتش

شان به خاطر شرایط چین شدند و به مناطق مرکزی آناتولی تبعید شدند که بین نیمی تا همهداشتند دست

های سربازان در راه یا در مقصد کشته شدند. باقی جمعیت مسیحی ازمیر که بری و بدرفتاریدشوار ترا

شد از این شهر کوچیدند و به این ترتیب این منطقه یکپارچه شمارشان به سیصد چهارصد هزار تن بالغ می

د که به طور مستقیم در ی نیروهای ترکی که این اعمال را انجام دادند نورالدین پاشا بونشین شد. فرماندهترک

 .برداین مورد از مصطفی کمال پاشا )آتاتورک( فرمان می

 

 

 

 

 

 

 نشین )چپ(های مسیحیهای محلهازمیر هنگام سوختن در آتش )راست( و ویرانه
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نیکیتا خروشچف به  ۱۳۳۲، در میگوئل پریمو دِ ریوِرا در اسپانیا کودتا کرد و دیکتاتور شد ۱۳۰۲در 

لین  ۱۳۵۰. در آلبانی از پیمان ورشو خارج شد ۱۳۴۷، و در حزب کمونیست شوروی برگزیده شددبیر اولی 

کوشید همراه بیائو دومین مقام چین بعد از مائو، وقتی فهمید به زودی تصفیه خواهد شد هنگامی که می

گترین تظاهرات بزر ۱۳۶۸. در اش از چین بگیریزد به خاطر سقوط هواپیمایش در مغولستان کشته شدخانواده

اسحاق رابین و یاسر عرفات  ۱۳۷۲و در  ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی با رهبری دزموند توتو برگزار شد

 .در کاخ سفید به دنبال توافق اسلو دست همدیگر را فشردند

کومب الیزابت مک ۱۳۱۲این روز در ضمن برای زنان سیاستمدار هم فرخنده بوده است. چون در 

مارگارت چیس اسمیت اولین زنی بود که  ۱۳۲۷و در  بود که در نیوزلند به نمایندگی مجلس رسید اولین زنی

 دست یافت.در آمریکا به نمایندگی مجلس و مقام سناتوری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاندان برجیا، از چپ به راست: چزاره برجیا، لوکرس برجیا و پاپ الکساندر ششم
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میکالنژ  هجری خورشیدی  ۸۸۰اند. در رخدادهای جالب توجه دیگری نیز در این روز واقع شده

ژان کالون پس از سه سال تبعید به ژنو بازگشت و جریانی برای  ۹۲۰، در ی داوود را آغاز کردکار بر مجسمه

رودی رسید و کشف هنری هادسن به  ۹۸۵، و در اصالح کلیسا به راه انداخت که به کالونیسم شهرت یافت

یک هم  ۱۲۲۷. در سال شودی هادسن نامیده میآن را گزارش کرد. این روز امروز به نام خودش رودخانه

اش ای آهنی به جمجمهآهن به نام فینئاس گِیج در جریان انفجاری دچار آسیب مغزی شد و میلهکارگر راه

 .شناسی مغزی تبدیل شدی آسیبوهشی مدرن دربارههای پژفرو رفت. اما زنده ماند و به یکی از اولین نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اش پس از مرگای که در سرش فرو رفت، در زمان حیاتش و جمجمهفینئاس گیج و میله
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هنری  ۱۲۷۸، در هانیبال گودوین فیلم عکاسی سلولوئید را اختراع کرد ۱۲۷۷در چنین روزی به سال 

برای اولین بار  ۱۲۸۵، و در غربی به خاطر تصادف رانندگی کشته شدی بلیس اولین کسی بود که در نیمکره

ام برای نخستین بار  شرکت آی بی ۱۳۳۵. در هواپیماهای دارای بال ثابت در نبرد هوایی به کار گرفته شدند

 Super Marioبازی برادران سوپر ماریو ) ۱۳۶۴و در  ی اطالعات استفاده کرداز دیسک برای ذخیره

Bros. )های بعد چهل میلیون نسخه از این ی شیگِرو میاموتو در ژاپن به بازار عرضه شد. طی دههساخته

 .بازی فروش رفت

 

 

 

 

 

 شروود اندرسون   بازی برادران سوپر ماریو  هانری بلیس

  

(، ۸۸۱)جان لِالند شاعر و اولین مورخ انگلیسی (، ۸۵۴)زاره برجیا چزادگان نامدار این روز عبارتند از 

(. مردگان مشهور این ۱۲۵۵)نویس آمریکایی شروود اندرسون داستان(، و ۱۲۵۳)آرنولد شوئنبرگ موسیقیدان 
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میشل دو میالدی(،  ۸۱)تیتوس امپراتور روم هم عبارتند از روز 

لودویگ هجری خورشیدی(،  ۹۷۱)مونتنی فیلسوف فرانسوی 

محمد بن عوض بن الدن بنیانگذار شرکت بن (، و ۱۲۵۱)فوئرباخ 

 (.۱۳۴۶)الدن 

 

 

 

 

 

 

 تیتوس   میشل دو مونتنی    آرنولد شوئنبرگ
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