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 شهریور مچهارو  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 چهارم شهریور

سپاهیان فاطمیون مصر در نبرد اروند بر ارتش  جری خورشیدیه ۳۷۳در چنین روزی به سال  

، هالکو از بستام به رودبار حمله کرد ۶۳۵روز چهارشنبه بیست و چهارم شهریور سال  بیزانسی غلبه کردند.

 . درگذشت تهراندر گوی دوران ترین شاعران پارسیاز برجستهفروغی بسطامی  ۱۲۳۶شهریور  ۲۴و سه شنبه 

 ۱۲۴۹های مهم عصر مشروطه پیوندی جالب توجه داشته است. در ها و روزنامهاین روز با نامه

شاه نای که ناصرالدیدر نامهمال علی کنی  ۱۲۵۲تغییر داد. در  به روزنامه ملتیخود را روزنامه ملت سنیه اسم 

جمادی االول  ۲۰) ۱۲۷۹شهریور سال  ۲۴شنبه ابراز نفرت کرد! روز « آزادی ی قبیحهکلمه»نوشته بود از 

 شد.  ثریا توقیفی ( هم روزنامهق۱۳۱۸

آغاز شد. ده سال بعد  تبریزخواهان با مستبدین در اول مشروطهجنگ  ۱۲۸۷در چنین روزی به سال  

د شاه را به جای پدرش به سلطنت برگزیده بودند، این شاه جوان و خواهان چیره شده و احمکه مشروطه

العمر هزار تومان به او پرداخت ها درخواست کرد که در ازای خدماتش مادام( از انگلیسی۱۲۹۷نااهل )در 

گفت احمد شاه تا زمانی که زمامدار است ی انگلستان با این خواسته مخالفت کرد و میکنند. وزارت خارجه

زنی کند این حقوق را خواهد گرفت. سر پرسی کاکس هم در این چانهها رفتار میق دستور انگلیسیو طب

ای به وزارت خارجه انگلستان نوشت و گوشزد کرد که شاه جوان بسیار چاق وارد شد و در این روز نامه

 با او حساب کنند! العمراست و به احتمال زیاد زود خواهد مرد! بنابراین مانعی ندارد به صورت مادام

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 احمد شاه در استانبول، در آغازگاه سفرش به اروپا

 

ها باکو عثمانی آور بودند،های شرمها درگیر این معاملهدقیقا در همان روزی که احمد شاه و انگلیسی 

ن و دوستانش های باکو، آناستاس میکویان به زندان رفت و شاهومیارا تسخیر کردند. در گیر و دار سقوط چپ

ی راه به دست قوای ضد بلشویک افتادند و همگی جز را رهاند. این گروه با کشتی گریختند، اما در میانه

بیست و شش کمیسر »میکویان اعدام شدند. در تاریخ شوروی، این گروه را که همگی پیروان شاهومیان بودند، 

 . آورندو آنها را شهدایی مقدس به شمار می نامندمی« باکو

استخدام شد، و درست یک سال بعد  تبریز یعدلیه در سازمان کسروی احمد ۱۲۹۸یک سال بعد در  

یکی از آشنایان کسروی و همراهان نزدیک خیابانی به  ۱۲۹۹بیست و چهارم شهریور سال  چهارشنبهدر روز 

خیابانی به سرکشی ت بعد از شکسوزن و قافیه را در پارسی باب کند، کوشید شعر بیکه میرفعت  نام تقی

. درست خودکشی کرداز ترس نیروهای دولتی ایران آنجا در دیزج در نزدیکی تبریز گریخت و روستای قزل



4 

 

دستور داد پسیان آغاز شده بود. او در این روز کلنل محمد تقی خان ( سرکشی ۱۳۰۰یک سال بعد )در 

های ایرانی مخابره شود. فقط توسط تلگرافچیبه صورت غیررمز و  تلگرافهای کنسولگری و اتباع انگلیس باید

دو تن از صاحب منصبان ژاندارم خراسان که از جنگیدن با افراد طوایف خودداری  او همچنین در این روز

صدور بیانیه اعالم جمهوری خراسان را که از طرف حزب میلیون تهیه شده بود کرد و اعدام را کرده بودند 

 به بعد موکول کرد. 

چهارم شهریور در سطح جهانی با چندین رخداد سیاسی و نظامی مهم مصادف بوده است.  بیست و

 )تصویر روبرو( کنستانس دوم امپراتور روم شرقی هجری خورشیدی ۴۷در سال 

ناپلئون پس از  ۱۱۹۱. در هنگامی که در سیراکوز به گرمابه رفته بود به قتل رسید

برای نخستین بار در جنگ سُم )از  ۱۲۹۵، و در فتح مسکو به کرملین وارد شد

. این نبرد دو ماه و نیم به درازا کشید و طی )تصویر زیر( نبردهای جنگ جهانی اول( تانک به میدان وارد شد

ها هزار و انگلیسی ۲۰۰آن یک و نیم میلیون تن در هر جبهه وارد میدان شدند و آلمانیها پانصد هزار، فرانسویها 

 نفر تلفات دادند. ۴۲۰
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نیکیتا خروشچف اولین رهبر شوروی  ۱۳۳۸، در سازمان ملل اریتره را به اتیوپی واگذار کرد ۱۳۳۱در 

رمزناو روسی پتولوا به سوی کوبا حرکت کرد و بحران موشکی کوبا  ۱۳۴۱، و در بود که از آمریکا دیدار کرد

وزیر اسرائیل استعفا مناخیم بگین نخست هم ۱۳۶۲در  را آغاز کرد.

 کرد

  ۸۱۹رخداد جالب توجه دیگرِ این روز آن بود که در سال  

( که از اولین قاتالن Gilles de Raisژیل دو ری )بارون 

ای شناخته شده در تاریخ است، به دنبال شکایت اسقف زنجیره

ی برتانی در فرانسه و از نانت دستگیر شد. او از حاکمان منطقه

را پس از تجاوز به قتل سرداران مهم ژاندارک بود و صدها کودک 

 )تصویر روبرو( رسانده بود.

ی اروپا که اولین مدرسه ۹۹۵اند. در رخدادهای فرهنگی و اجتماعی این روز هم چشمگیر بوده

. در ی کودکان باز بود در فراسکاتی ایتالیا تاسیس شدی فرزندان اشراف نبود و درهایش به روی همهویژه

کشتی بیگل و داروین به جزایر گاالپاگوس  ۱۲۱۴، و در اندازی شدنچستر راهآهن لیورپول به مخط راه ۱۲۰۹

ترین سینمای نیوامپایر که قدیمی ۱۲۹۴و در  دانشگاه سنت جوزف در فیالدلفیا تاسیس شد ۱۲۳۰. در رسیدند

 . سینمای هنوز فعال در استرالیاست آغاز به کار کرد

بعیت از یهودیان آلمان ستانده شد، پرچم آلمان ق قوانین نورمبرگ حق شهروندی و تابط ۱۳۱۴در 

یک گردباد در جنوب فلوریدا پایگاه هوایی  ۱۳۲۴. ده سال بعد در تغییر کرد و با صلیب شکسته آراسته شد

محمدعلی کلی پس از غلبه بر لئون  ۱۳۵۷، و در هواپیما را از بین برد ۳۶۶ریچموند را در هم کوبید و 
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شرکت برادران هم  ۱۳۸۷. در رسیدگین وزنی شد که سه بار به قهرمانی میزن سناسپینکس نخستین مشت

 لِهمان اعالم ورشکستگی کرد، و این بزرگترین اعالم ورشکستگی در تاریخ آمریکا بود.

 ۶۰۱بیست و چهارم شهریور از نظر دینی برای شیعیان از این رو اهمیت دارد که در این روز به سال  

که از بنیانگذاران  سایچو راهب و مفسر بودایی ژاپنی  جالب آن کهشده است. میالدی حضرت علی زاده 

( هم در همین روز ۱۶۵)ی عباسی مأمون خلیفههجری خورشیدی( و همچنین  ۱۴۶بودیسم ژاپنی است )

( ۶۳۳)مارکوپولو اند، که همگی در تاریخ دین اهمیت دارند. زادگان نامدار دیگر این روز عبارتند از زاده شده

اورینا ( و ۱۳۵۷)ی سالح و هواپیما ویلی مسراشمیت مهندس آلمانی و سازنده(. ۱۲۶۹)آگاتا کریستی و 

 اند.( هم در این روز از دنیا رفته۱۳۸۵مشهور )نگار فاالچی روزنامه

 

 

 

 

 

 

 

 آگاتا کریستی     ویلی مسراشمیت   اوریانا فاالچی

 


