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 شهریور موس و  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 سوم شهریور

 ۱۶۵ برخی از مورخان شب بیست و سوم شهریور سال

نامند. چون در این شب می شب سه خلیفههجری خورشیدی را 

الرشید پس از مرگ برادرش هادی به خالفت رسید و در هارون

دوران معاصرمان در در . همین روز پسرش مأمون هم زاده شد

مخبرالسلطنه والی آذربایجان به پاس  ۱۲۹۹چنین روزی به سال 

خیابانی بنابه پیشنهاد ختم قضایای آذربایجان و قتل شیخ محمد 

، مشیرالدوله از احمدشاه نشان درجه اول اقدس با حمایل گرفت

  ای عرب در جنوب ایرانشیخ خزعل رئیس قبیله۱۳۰۳در 

ها سودای خودمختاری )تصویر روبرو( که با پشتیبانی انگلیسی

و سید حسن مدرس  خان بختیاری و امیر مجاهدقلیداشت، با همدستی غالمرضا خان امیر جنگ و مرتضی

ی عشایری را در برابر رضا خان تشکیل دادند و به سرکشی در برابر دولت مرکزی پرداختند. رضا اتحادیه

  خان بالفاصله با ارتشی شصت هزار نفری به جنوب لشکرکشی کرد.

و در همین روز  ویندل ویلکی نماینده مخصوص روزولت رئیس جمهور آمریکا وارد تهران شد ۱۳۲۱در 

کنفرانس کشورهای نفت خیز خاورمیانه  ۱۳۳۹را به بانک ملی داد. در اجازه انتشار سه میلیارد ریال اسکناس  ی مجلسیحهال

در بغداد به مذاکرات خود خاتمه داد. به موجب تصمیم این کنفرانس سازمانی به نام سازمان کشورهای صادر کننده نفت با نام 

سیاست نفتی کشورهای عضو این سازمان هم آهنگی ایجاد نماید و از نوسانات قیمت  اختصاری )اوپک( تشکیل گردید، تا در
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اهلل امین کشته شد و امین به نورمحمد ترکی به دستور حفیظ ۱۳۵۸در  کند.خرید جلوگیری 

)تصویر بشیر جمیل رئیس جمهور لبنان  هم ۱۳۶۱. در جای وی رئیس جمهور افغانستان شد

 .ترور شدروبرو( 

جهانی این روز با چندین رخداد سیاسی و نظامی مصادف بوده است. در سال  در سطح

امپراتور  و در سال هشتم هجری خورشیدی دومیتیان پس از مرگ برادرش تیتوس امپراتور روم شد میالدی ۸۱

ن انقالبیون فرانسه آوینیو ۱۱۷۰. در هراکلیوس پس از پیروزی و صلح با ساسانیان به کنستانتینوپل بازگشت

ارتش فرانسه با رهبری ناپلئون وارد مسکو  ۱۱۹۱و در  را گرفتند و قوای وفادار به پاپ را از آنجا بیرون کردند

شد. ارتش روس در راستای سیاست زمین سوخته پیش از خروج از شهر کاخ کرمیلین و بناهای مهم دیگر 

ق بزرگ مسکو منتهی شد که کل شهر سوزی ساعاتی بعد به حریرا منهدم کردند و به آتش کشیدند. این آتش

 )تصویر زیر(. را با خاک یکسان کرد
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، ی آدریانوپل را امضا کردند و جنگ میانشان خاتمه یافتعثمانی و روسیه عهدنامه ۱۲۰۸در سال 

ای خاندان سلطنتی نپال را کشتار کردند و قدرت را به دست جنگ بهادر رانا و برادرانش طی دسیسه ۱۲۲۵در 

 .ی رانا را در نپال تاسیس کردتند. جنگ بهادر سلسلهگرف

ویلیام مک کینلی رئیس جمهور آمریکا پس از هشت روز با  ۱۲۸۰در بیست و سوم شهریور سال 

روسیه رسما  ۱۲۹۶. در اش شدزخمی که از یک تروریست برداشته بود کشته شد و تئودور روزولت جانشین

کو دیکتاتور خونریز کنگو با پشتیبانی سازمان سیا با کودتا در این سِموبوتو سِسه ۱۳۳۹و در  جمهوری شد

ی اروپا پرسی به اتحادیهاستونی با همه هم ۱۳۸۲. در کشور به قدرت رسید و نظام پارلمانی را از میان برد

 .پیوست

 

 

 

 

 

 

 

 مک کینلی هنگام سخنرانی اندکی پیش از ترور شدن  جنگ بهادر رانا   سکوموبوتو سسه

 

گئورگ  ۱۱۲۰فرهنگ و دین هم به خاطر این رخدادها اهمیت دارد: در علم و این روز در تاریخ 

تقویم گریگوری در امپراتوری بریتانیا رسمیت  ۱۱۳۱، در اوراتوریوی مسیح را تکمیل کردفردریک هَندل 
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د و اولین دست هنگام فرود بر ماه دچار نقص فنی شد و منهدم ش ۲-فضاپیمای روسی لونا ۱۳۳۸، در یافت

الیزابت آن سِتون که در ابتدای قرن نوزدهم میالدی  هم ۱۳۵۶. در رسیدی بشر بود که به سطح ماه میساخته

اولین  ۱۳۹۴در نهایت در  .د که توسط پاپ پل ششم مشروعیت یافتش یزیست اولین قدیس آمریکایمی

 .ثبت موج گرانشی گزارش شد

 

 

 

 

 

 

 

 

  الکساندر فون هومبولت   آن ستون الیزابت   دمیتری مدودوف

 

الکساندر فون (، ۲۱۷)صاحب به عباد دانشمند و سیاستمدار ایرانی زادگان نامدار این روز عبارتند از 

(. در ۱۳۴۴)دمیتری مدوِدِف سومین رئیس جمهور روسیه (، و ۱۱۴۸)هومبولت کاشف و جغرافیدان آلمانی 

دهان یوحنای زرین میالدی ۴۰۷، و در مر حاکم رومی شهر اعدام شدبه اسیپریان اسقف کارتاژ  میالدی هم ۲۵۸

دی آخرین امپراتور گونگ. چند از رفتگان نامدار دیگر این روز عبارتند از )جان کریزوستوم( درگذشت

به دست که عمادالدین زنگی حاکم سوریه و بنیانگذار دودمان زنگی میالدی(،  ۶۱۹)ی سوئی در چین سلسله
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جان هاروارد نیکوکار آمریکایی و بنیانگذار دانشگاه هجری خورشیدی(،  ۵۲۵) نگی کشته شدیک غالم فر

 (.۱۲۱۵)آرون بِر سیاستمدار آمریکایی ( و ۱۰۱۷)هاروارد 

 

 

 

 

 

 

 یوحنای زرین دهان )راست(، جان هاروارد )میان( و سیپریان قدیس )چپ(


