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 شهریور مپنج 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 پنجم شهریور

شاه ( محمدعلی دولتشاه پسر مهتر فتحعلیق۱۲۳۶ذیحجه  ۱۸) ۱۲۰۰ریور سال روز بیست و پنجم شه 

با سپاهی پانزده هزار نفری به میانرودان لشکر کشید و محمود پاشا کهیا و داود پاشا والی عثمانی بغداد را 

ف ای از طرشکست داد و در عمل کشور کنونی عراق را فتح کرد. او در پی این پیروزی برای عراق والی

 ایران تعیین کرد، اما در راه بازگشت به ایران بود که در اثر بیماری درگذشت. 

بهادر بختیاری و یپرم خان ارمنی و طرفداران حاج  بین قوای دولتی به سرکردگی سردار ۱۲۸۸در  

مالقربانعلی مجتهد منتفذ و مستبد زنجان در منطقه خمسه جنگ سختی رخ داد. سرانجام قوای دولتی فاتح 

سه سال بعد  شد و حاج مالقربانعلی مجتهد نود ساله فرار کرد. علمای نجف حکم به تکفیر حاجی دادند.

با سپاه که همدست محمدعلی شاه و ضدمشروطه بودند ساالر الدوله و یار محمدخان کرمانشاهی  (۱۲۹۱)

د و در مقابل برخی از ی این نیروهای ضد مشروطه از بین رفته بودنهمه ۱۲۹۸در  خود روانه سنندج شدند.

با خان رضا شان شده بودند. در چنین روزی در این سال سرکشان محلی که آزادیخواه تندرو بودند جایگزین

خان جنگلی اتمام حجت کرد و خواست که تسلیم شود و چون چنین نکرد با شبیخونی رشت  میرزا کوچک

 را از دستش گرفت.

گشتند تا دودمان پهلوی را ای میها دنبال گزینهن انگلیسیپس از فتح ایران به دست متفقی ۱۳۲۰در 

گفتگویی  قاجارمیرزا حمید در این روز با هارولد نیکولسون  برکنار و کسی دیگر را شاه کنند. در این راستا

گرای کرد، اما دریافت که او توانایی دستیابی به تاج و تخت را ندارد. یک سال بعد سازمان مارکسیستی قوم

 ک توسط یازده نفر در کردستان تاسیس شد که بعدتر به حزب دموکرات کردستان تبدیل شد.  ک ژ
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برای شرکت در نفری که  ۹۱ی همه امرداد ۲۸در پی کودتای  ۱۳۳۲در بیست و پنجم شهریور سال  

و ، پس از ورود به بندر پهلوی دستگیر از ایران به کشورهای کمونیستی سفر کرده بودفستیوال بخارست 

در هم پرویز خطیبی مدیر روزنامه فکاهی حاجی بابا  دو روز به تهران انتقال یافتند. بازداشت شدند و پس از

سرلشکر مهنا معاون سابق وزارت جنگ و حسن صدر مدیر روزنامه قیام ایران در همین روز  آن جمع بود.

به قلعه فلک ماجرای کودتا گان یکصد و پنجاه نفر دیگر از بازداشت شداز سوی دیگر  بازداشت شدند.هم 

 .حضور داشتند ناظرزاده کرمانی، خلیل ملکی و مهندس قاسمیکه در میانشان  االفالک انتقال یافتند

 

 

 

 

 

 

 کشتار صبرا و شتیال      شاورش

شاوَرش کارپتیان  ۱۳۵۵ی دیگری هم در این روز در ایران زمین رخ داده است. در رخدادهای پراکنده 

ی زلزله ۱۳۵۷، در ای ارمنی بیست نفر را که در سد ایروان در حال غرق شدن بودند نجات دادقهرمان شن

، در ریشتر این منطقه را در هم کوبید و دست کم پانزده هزار تن کشته به جا گذاشت ۴/۷طبس با شدت 

یحی فاالنژ که به کشتار صبرا و شتیال آغاز شد. در این فاجعه که دو روز به درازا کشید، نیروهای مس ۱۳۶۱

شدند، در دو اردوگاه صبرا و شتیال پناهندگان فلسطینی حزب کتائب وابسته بودند و متحد اسرائیل محسوب می

و ساکنان بومی منطقه که اغلب شیعه بودند را طی دو روز کشتار کردند، بی آن که سربازان اسرائیلی که مامور 
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 ۳۵۰۰تا  ۷۶۲کنند. در این واقعه به روایتهای گوناگون بین  ایحفظ امنیت منطقه بودند در کارشان مداخله

 نفر غیرنظامی کشته شدند.

واتر بودند، هنگام سربازان مزدوری که در استخدام شرکت امنیتی بلک ۱۳۸۶طی سالهای اخیر در  

نفر را  ۱۷اسکورت یکی از اعضای سفارت آمریکا در میدان نیسور بغداد به سوی مردم آتش گشودند و 

ی کردنشین کوبانی حمله برد و با مقاومت داعش به منطقه ۱۳۹۳، و در نفر را زخمی کردند ۲۰کشتند و 

 شدید زنان و مردان مسلح کرد روبرو شد

 

 

 

 

 

 پرون   کی   هیدالگو    نوریگا

 

 طلبانه و سرنگونی دیکتاتورها پیوندی دارد.این روز در سطح جهانی با پیروزی جریانهای استقالل 

کودتای  ۱۳۳۴، در کشیشی به نام میگوئل هیدالگو جنگ برای استقالل مکزیک از اسپانیا را آغاز کرد ۱۱۸۹در 

کشور مالزی با اتحاد فدراسیون  ۱۳۴۲در ، نظامی در آرژانتین به عزل رئیس جمهور خوان پرون انجامید

، و در پاپوا از استرالیا مستقل شد یگینه ۱۳۵۴در ، ماالیی، سنگاپور، ساراواک و بورنئوی شمالی تشکیل شد

مانوئل نوریِگا دیکتاتور پیشین پاناما در آمریکا به جرم پولشویی و قاچاق مواد مخدر محاکمه شد و به  ۱۳۷۱

 .چهل سال زندان محکوم شد
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فرانسیس اسکات کِی سرود  ۱۱۹۳اند: در رخدادهای فرهنگی و اجتماعی این روز هم جالب توجه 

کریستوفر روبرت که یک  ۱۲۴۲، در سرود ملی آمریکا شد ۱۳۱۰را تکمیل کرد که در « راقدرفش اختران ب»

ها در خارج از خاک آمریکا را تاسیس کرد. این نهاد کالج ی آمریکاییدوست آمریکایی بود اولین مدرسهانسان

 ۱۲۹۹در  ، وشرکت جنرال موتورز تاسیس شد ۱۲۸۷. در روبرت نام داشت و در استانبول گشایش یافت

تن را  ۳۸استریت منفجر شد و بمبی که در یک گاری جاسازی شده بود در برابر ساختمان مورگان در وال

 .تن را زخمی کرد ۴۰۰کشت و 

در یک  ۹۱۴-از اولین دستگاه فتوکپی کارآمد به نام زیراکس ۱۳۳۸در بیست و پنجم شهریور سال  

ر عبدالسالم کمیسیون پژوهش فضا و فراز جو را در پاکستان دکت ۱۳۴۰، در برنامه ی تلویزیونی رونمایی شد

ها اعالم حکومت نظامی کرد و ملک حسین شاه اردن پس از هواپیماریایی فلسطینی ۱۳۴۹و در  تاسیس کرد

ی مونترآل برای عهدنامه ۱۳۶۶. در نظامی سپتامبر سیاه را تشکیل دادندها گروه شبهدر مقابل فلسطینی

راه آهن چین به قزاقستان با افتتاح ایستگاه دوستیک  ۱۳۶۹و در  ی اوزون منعقد شدالیه جلوگیری از گسست

 تکمیل شد.

 

 

 عمر مختار و پیروانش

 

 

 

 



6 

 

که تباری یهودی زاده شد ناتان مایر روچیلد بانکدار مهم اروپایی  ۱۱۵۶در چنین روزی به سال  

، زادگان نامدار روچیلد را در اروپا پدید آوردند یکی از پنج برادری بود که امپراتوری بانکی خاندانو داشت 

کارل دونیتس دریاساالر آلمانی و رئیس (، و ۱۲۳۸)کای رئیس جمهور چین یوآن شیدیگر این روز عبارتند از 

 (. ۱۲۷۰)جمهور آلمان و جانشین هیتلر 

ها و سنوسیعمر مختار پیشوای دینی عمر بن فرهاد منافی مشهور به  ۱۳۱۰در همین روز به سال  

. از میان رفتگان نامدار دیگر این روز ها کشته شدرهبر مقاومت لیبی در برابر استعمار ایتالیا به دست ایتالیایی

هلندی و بنیانگذار واحد دمای  -دانیل گابریل فارنهایت دانشمند لهستانیتوان از این کسان نام برد: هم می

 (.۱۳۵۹)ن پیاژه ژاو  (،۱۲۰۳)لویی هجدهم  (،۱۱۱۵)فارنهایت 

 

 

 

 

 

 

 ناتان مایر روچیلد    کاییوآن شی   کارل دونیتس


