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 شهریور مشش 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 ششم شهریور

سپاهیان سلجوقی که زیر فرمان قلیچ ارسالن  هجری خورشیدی ۵۵۵در چنین روزی به سال  

و فتوحات خود  جنگیدند در نبرد میریوکفالون بر قوای امپراتور مانوئل اول کومنِنوس بیزانسی پیروز شدندمی

ارتش عثمانی  خورشیدی ۹۹۹سال بعد، در  ۴۴۴. تقارن جالب آن که در آناتولی را به استواری حفظ کردند

 . در نبرد سِسورا بر قوای متحد لهستانی و لیتوانی پیروز شد

 

 نبرد سسورا

 

 

 

 

 

ستیار که د مجلس مشیرالسلطنه (ق۱۳۲۴رجب  ۲۹) ۱۲۸۵بیست و ششم شهریور سال سه شنبه روز  

 ۱۰) ۱۲۸۶بیست و ششم شهریور چهارشنبه مستبدین بود را از صدارت عزل کرد، درست یک سال بعد در 

که تا امضای متمم شدند قسم چادر زدند و هم بهارستانخواه در میدان مشروطهانجمن  چهل (ق۱۳۲۵شعبان 

پیروزی قرین بود و تا سال شاه به تحصن خود ادامه دهند. این کارها با به دست محمدعلی اساسی قانون
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مستبدین از بین رفته بودند. در این روز فرمانفرما با سپاهی که از سواران بختیاری و سربازان دولتی  ۱۲۹۱

 ها رویارو شود. های عثمانیاندازیتشکیل شده بود به کرمانشاه رفت تا با خطر دست

شان شده بود که از بسیاری رن جایگزینی مدها منقرض شده و دولت ترکیهتا ده سال بعد عثمانی 

شورش آرارات پس  ۱۳۰۹نمود. در چنین روزی به سال تر از دولت پیشین میها خونریزتر و خطرناکجنبه

از سه سال سرکوب شد. در جریان این شورش مردم مناطق کردنشین شرق آناتولی در برابر استیالی دولت 

ختی در برابر پیشروی قوای آتاتورک مقاومت کردند. ترکها در جدید ترکیه سر به شورش برداشتند و به س

هزار نفره را گسیل کردند و عالوه  ۶۶شد، ارتشی برابر قوای شورشیان که به پنج تا هشت هزار تن بالغ می

هزار تن از مردم  ۴۷بر شورشیان بخش بزرگی از مردم غیرنظامی منطقه را کشتار کردند. در این نبرد حدود 

 .وارد تهران شدندبه نمایندگی از متفقین اشغالگر قوای روس هم  ۱۳۲۰. در سال قه به قتل رسیدندکرد منط

  

 

 

 

 

 دکتر مصدق در دادگاه      شورشیان آرارات

 

که به هواداری از دکتر به دستور سپهبد زاهدی تظاهرات بازار تهران  ۱۳۳۲در همین روز به سال 

و عده زیادی در این رابطه دستگیر شدند و قسمتی از سقف  به شدت سرکوب شدمصدق انجام شده بود 

سرتیپ آزموده و خدیو بازپرسی از دکتر محمد مصدق توسط سرهنگ کیهان همزمان خراب شد.هم بازار 
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در پایان جلسه بازپرس قرار  و . این بازپرسی مجموعا چهار ساعت به طول انجامیدشددادستان ارتش آغاز 

دکتر مصدق بالفاصله به قرار بازداشت خود اعتراض  و به تأیید دادستان ارتش رساندبازداشت دکتر مصدق را 

در ماجرای ترور رستوران میکونوس چند رهبر کرد ایرانی )صادق شرفکندی، فتاح هم  ۱۳۷۱به سال  کرد.

 شان نوری دهکردی( به دنبال یک ترور سیاسی کشته شدند.عبدولی، همایون اردالن و مترجم

، و جنگهای بزرگش به شکل جالبی در در تاریخ جنگ به نسبت آرام و بی سر و صدا بوده این روز 

مانفرد فون  ۱۲۹۵در یک نمونه از رخدادهای خارج از قلمرو هند آن که است.  هندوستان متمرکز شده

یی خال خلبانان آلمانی بود، نخستین جنگ هواهوفن که بعدتر با لقب بارون سرخ شناخته شد و تکریشت

ی جنوب . اما جنگهای اصلی دوران معاصر ما در این روز به قلمرو هندوستان و گوشهخود را تجربه کرد

نظام حیدرآباد  ۱۳۲۷شود که امروز به کشور پاکستان تبدیل شده است. در سال شرقی ایران زمین مربوط می

ر دولت گورکانی بود پس از مرگ تسلیم قوای هندی شد و قلمروش در هند ادغام شد. حیدرآباد که استانی د

الملک جاه( همچنان لقب قدیمی نظامزیب به دولتی مستقل تبدیل شد که فرمانروایانش )دودمان آصفاورنگ

شدند. دولت حیدرآباد که ثروتمندترین شناخته می« نظام»را حفظ کرده بودند و از این رو نزد اروپاییان با نام 

طرف ماند و ی جنگ با پاکستان هم بیهند به این قلمرو نپیوست و درباره بخش از هند بود، پس از استقالل

الملک اعالم کرد که دولتی مستقل است. اما ارتش هند در شهریور ماه به این قلمرو حمله کرد و آخرین نظام

 )میرعثمان علی خان( را برکنار کرد.

ترین جنگ تانکها پس از جنگ جهانی نبرد چاوینا بین هند و پاکستان درگرفت که بزرگ هم ۱۳۴۴در  

دوم بود. در این جنگ که پنج روز به درازا کشید، ارتش هند با رهبری سپهبد پَت دان و سرتیپ اردشیر 

ها قوایی نیمِ هند ی وزیرآباد حمله کرد. پاکستانیتانک به منطقه ۲۲۵تاراپور با بیش از صد هزار سرباز و 

ا در اختیار داشتند که زیر فرمان سپهبد ابرار حسین و سرتیپ نثار احمدخان تانک( ر ۱۵۰)پنجاه هزار سرباز و 
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هندیان در این نبرد چند روستا به مساحت بیش از پانصد کیلومتر مربع را گرفتند اما شکست جنگیدند. می

 حدود نیمی از تانکهایشان را از دست دادند.سنگینی خوردند و 

 

 

 

 

 

 

 

 جاه نظام حیدرآباد آصف  هاتوسط پاکستانی تانک هندی به غنیمت گرفته شده

 

های سیاسی و تغییر قلمروها پیوندی چشمگیر داشته بیست و ششم شهریور طی تاریخ با مرزبندی 

ی فورت پیت نخستین قرارداد رسمی بین دولت عهدنامه ۱۱۵۷، در شهر بوستون تاسیس شد ۱۰۰۹است. در 

ای امضا کرد و قلمروی که سوئد با روسیه عهدنامه ۱۱۸۸، در امضا شدی لِناپِه(، آمریکا و سرخپوستان )قبیله

مردی فقیر و نیمه دیوانه به نام جوشوا  ۱۲۳۸، در شود را به این کشور واگذار کردامروز فنالند نامیده می

 ها فرستاد و در آن ادعا کرد که امپراتور ایاالت متحده است!هایی به روزنامهنورتون در آمریکا نامه

ی سری به لهستان حمله بردند و ی شوروی و آلمان نازی پس از نوشتن عهدنامهروسیه ۱۳۱۸در  

. این دیوید را امضا کردندی کمپنامهمصر و اسرائیل توافقهم  ۱۳۵۷، در این کشور را بین خود تقسیم کردند

از چند هفته اعتصاب در پس  ۱۳۵۹روز در ضمن با جنبشهای اعتراضی مردمی هم پیوندی دارد چنان که در 
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نوار گفتگوی خصوصی فرنک  ۱۳۸۵، در لهستان، نهضت ضدشوروی همبستگی در این کشور شکل گرفت

گیورشانی نخست وزیر مجارستان لو رفت و از آنجا که در آن اعتراف کرده بود حزب سوسیالیست در 

 ۱۳۹۰و در  ری را برانگیختانتخابات اخیر تقلب کرده و بدون پیروزی به قدرت رسیده، اعتراضی سراس

 .آغاز شدجنبش اشغال وال استریت 

 

 

 

 

 

 

 فریدا کالو    جوشوا نورتون  هریت تابمن

 

آنتوان  ۱۰۶۲این روز در ضمن با چندین رخداد فرهنگی و علمی و فنی هم پیوند خورده است. در  

کروسکپ و جانوران ریز درون ای به انجمن سلطنتی نوشت و در آن از کشف خود با میهوک نامهوان لیوون

فرانسیس اسکات کِی شعر  ۱۱۹۳. در یک قطره آب سخن گفت. این نخستین گزارش از کشف آغازیان بود

، در )سرود ملی آمریکا( خوانده شد« درفش اختران براق»را سرود که بعدتر در سرود « هنریدفاع از دژ مک»

بردگی گریخت و به یکی از رهبران مهم نهضت الغای ای به نام هریت تابمن از زن سیاهپوست برده ۱۲۲۸

ای که او بین بردگان مناطق جنوبی ایجاد کرده بود بردگی تبدیل شد. در جریان جنگهای داخلی آمریکا شبکه
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فریدا کالو در یک تصادف رانندگی به شدت زخمی  ۱۳۰۴، و در ها نقش مهمی ایفا کرددر پیروزی شمالی

 . باز ماند و به جای آن به نقاشی و هنر روی آورد شد و در نتیجه از تحصیل

اولین شاتل  ۱۳۵۵، در سوتا ساخته شداولین ورزشگاه با سقف گنبدی متحرک در مینه ۱۳۴۰در 

ی زیبایی سیاهپوست آمریکا وِنِسا ویلیامز اولین ملکه ۱۳۶۲، در فضایی به نام انترپرایز در آمریکا رونمایی شد

 .افزار لینوکس بر اینترنت نهاده شدنسخه از نرماولین  ۱۳۷۰و در  شد

 

 

 

 

 

 

 سوتاسقف ورزشگاه مینه     ونسا ویلیامز

 

(، ۱۲۲۲) اعتماد السلطنه دوم یا حسن خان صنیع الدوله حمدمیرزا مزادگان نامدار این روز عبارتند از 

همان ( که ۱۲۳۳)اتلندی دیوید دونبار بوئیک مهندس اسککه اولین رئیس مجلس ایران در عصر مشروطه بود، 

تیرکش و راهزن آمریکایی بیلی دِ کید هفت، کسی بود که در آمریکا شرکت خودروسازی بیوک را تاسیس کرد

 (. ۱۳۱۱)خلیفه بن حامد الثانی امیر قطر (، و ۱۳۳۸)

ای هنگام مسابقه دادن سوار ایرانی در اثر حادثهبهمن گلبارنژاد قهرمان دورچرخه ۱۳۹۵در سال  

برداری بود و از رزمندگانی بود که در جریان جنگ با عراق یک گذشت. او پیشتر در جوانی قهرمان وزنهدر
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سواری در مسابقات پای خود را از دست داد. اما بر این نقص چندان غلبه کرد که به قهرمان جهانی دورچرخه

( ۱۳۷۳)کارل ریموند پوپر ( و ۱۳۲۷)شناس آمریکایی روث بندیکت انسان. گذشته از او پاراالمپیک تبدیل شد

 اند.هدرگذشتهم در این روز 

 

 

 

 

 

 

 

 دیوید دونبار بوئیک   بهمن گلبارنژاد    روث بندیکت

 


