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 شهریور مه ن 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 نهم شهریور

هریور به ویژه در تاریخ ایران زمین از آن رو مهم است که مبدأ تاریخ هجری روز بیست و نهم ش

حضرت محمد و ابوبکر به مدینه رسیدند و هجرت قرار گرفته است. چرا که در این روز در سال صفر هجری 

 . ی اورشلیم را آغاز کردالدین ایوبی محاصرهصالح ۵۶۶. در همین روز به سال پایان یافت

شورش هندیان بر  رخ داد و آن زمانی بود که ۱۲۳۶ش مهمترین رخداد این روز به سال در قرن پی

ها دوباره دهلی را فتح کردند. ضد حکمیت انگلستان با سرکوب شدید استعمارگران خاتمه یافت و انگلیسی

دایت ی ارتش گورکانی هیعنی بازمانده« هاسپاهی»این شورش که یک سال و نیم به درازا کشید، توسط 

شد و از پشتیبانی مردمی بسیار نیرومندی برخوردار بود و هدفش به قدرت بازگرداندن بهادر شاه ظفر می

تبار شمال هند بود. کمپانی هند شرقی در سرکوب این گورکانی و احیای دولت قدیم پارسی زبان و ایرانی

ان هبه کرد و در نتیجه پس از سرکوب شورش ناکام ماند و در نتیجه متصرفات خود در هند را به دولت انگلست

این شورش هندوستان به صورت بخشی از امپراتوری انگلیس در آمد و دولت گورکانی هم به طور رسمی 

 منحل اعالم شد. 

 

 

 

 

 ی کشمیر در دهلیی دروازهویرانه    به توپ بستن جنگاوران هندی
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ها کشته شدند و یم به دست انگلیسیهای هندیان در جریان این شورش که به طور مستقشمار کشته

یا به دنبال آتش زدن کشتزارها و ویرانی روستاها از قحطی مردند بیش از هشتصد هزار تن بوده است. 

کردند. چنان که ها پس از فتح مجدد شهرها مردم غیرنظامی ساکن آن را به شکلی منظم کشتار میانگلیسی

ندی را کشتند که صد هزار نفرشان شهروندان غیرنظامی بودند. پس از فتح قلمرو اوده صد و پنجاه هزار ه

گری غریبی رفتار کردند و رسم اعدام از راه رحمی و وحشیها در جریان سرکوب این شورش با بیانگلیسی

شد. برای نخستین بار در این دوره به توپ بستن که پیش از این نوعی عقوبت نادر و وحشیانه قلمداد می

به مورخان انگلیسی ها باب شد، هرچند ار زیادی از سرداران سپاهی اسیر شده میان انگلیسیبرای کشتن شم

ها پس ی شورشیان مسلمان بودند، انگلیسیاند. از آنجا که بدنهنادرست آن را به دولت گورکانی نسبت داده

تر بودند، پیروان این از اشغال مجدد هندوستان و کشتار صدها هزار نفر از مسلمانان که جنگاورتر و سرکش

 ی امور دیوانی و اقتصادی را به هندوها سپردند.دین را به کلی از مقامهای دولتی کنار گذاشتند و اداره

ای که ایران در برابر دولتهای استعماری داشت همچنان تداوم یافت و در قرن کنونی تعادل شکننده 

جلوگیری به عمل آمد. با این همه ارتباط یاد شده پر  هاای مثل فتح دهلی به دست انگلیسیاز وقوع فاجعه

ایران بود امتیاز آن  نفت شمالبرداری از بهرهخواهان که استاندارد اویل شرکت  ۱۳۰۱تنش و پیچیده بود. در 

در ی روس به خشتاریا که مدعی تملک آن بود خرید، هرچند در نهایت راه به جایی نبرد. را از یک تبعه

هایی ی یاریو این از رده میلیون دالر بعنوان وام به ایران پرداخت ۱۲۷کهای خارجی امریکا اداره کم ۱۳۳۳

 ای از تیره شدن روابط،هم پس از دوره ۱۳۳۸ر د .کردامرداد به ایران می ۲۸بود که آمریکا پس از کودتای 

قطع  یمقدمهو  شد ماه دوری از ایران با پیام خاص خروشچف وارد تهران ششپگوف سفیر شوروی پس از 

 .را فراهم کردجنگ تبلیغاتی بین دو کشور 
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را  انجمن آثار ملیکه نخست وزیر بود،  محمدعلی فروغی ۱۳۱۲در این میان در همین روز به سال 

ی ساخت پارسی و برنامه فرهنگستان زبانی تاسیس کرد و طرح تاسیس دانشگاه تهران را تدوین کرد. شالوده

 هم در این روز رسمیت یافت.  دیحافظ و سع آرامگاه

با تحریک اوستیای جنوبی  ۱۳۶۹رخدادهای پرتنش و پرتلفات هم در این روز کم نبوده است. در 

گذار انتحاری در مقابل سفارت آمریکا در یک بمب ۱۳۶۳در  ،استقالل خود را از گرجستان اعالم کردروسیه 

انفجار یک کامیون پر از مواد منفجره در برابر هتل  ۱۳۸۷و در  تن را کشت ۲۲بیروت خود را منفجر کرد و 

 .تن انجامید ۵۴آباد به مرگ ماریوت در اسالم

 

 

 

 

 

  جان کالریج پترسون  لئو اشتراوس  آنی بسانت

 نبرد آلما

مردم پروس  ۶۳۹در تاریخ جهان بیست و نهم شهریور ماه با چندین جنگ مصادف بوده است. در  

هسواران تُتُنی سر به شورش برداشتند و تا چهارده سال بعد در برابر قوای این فرقه مقاومت در برابر استیالی ش

ی قوای متحد ضدانقالبی دولتهای اروپایی را در نبرد سپاهیان انقالبی فرانسه نخستین حمله ۱۱۷۱، در کردند

فته به شصت هزار تن بالغ قوای متحد انگلستان، فرانسه و عثمانی که روی هم ر ۱۲۳۳، و در والمی پس زدند

ی روس پیروز شدند و به این ترتیب جنگ کریمه با شدند در نبرد آلما بر قوای سی و سه هزار نفرهمی



5 

 

اش از آغاز جنگ با ترور سخن جورج دبلیو بوش در سخنرانی هم ۱۳۸۰. در شکست روسیه پایان یافت

 .گفت

جان کالریج پترسون اولین اسقف  ۱۲۵۰، در غاز کردفردیناند ماژالن سفر خود به دور دنیا را آ ۸۹۸در  

چارلز دوریا و برادرش برای نخستین بار  ۱۲۷۲، و در مالنزی در این سرزمین به دست بومیان کشته شد

 اولین جشنواره سینمایی کن در فرانسه برگزار شدهم  ۱۳۲۵. در خودرویی با سوخت بنزین را آزمایش کردند

 

 

 

 

 

 

 الدین ربانیبرهان  ژون پرسسن  ن سیلیوسژا   یاکوب گریم

 

لئو اشتراوس فیلسوف و میالدی(، و  ۵۲۴)کان باهالم شاه مایا زادگان نامدار این روز عبارتند از  

هجری خورشیدی(. از میان رفتگان این روز هم این شخصیتها شهرت  ۱۲۷۸)متفکر علوم سیاسی آمریکایی 

آنی (، ۱۲۴۲)یاکوب گریم (، ۷۰۷)یمیه فقیه و بنیانگذار مذهب سلفی الدین احمد ابن تتقیبیشتری دارند: 

سن ژون پرس شاعر (، ۱۳۳۶)ژان سیِلیوس موسیقیدان و آهنگساز فنالندی (، ۱۳۱۲)بسانت مبلغ تئوسوفیسم 

 (.۱۳۹۰)الدین ربانی دهمین رئیس جمهور افغانستان برهان( و ۱۳۵۶)فرانسوی 

 


