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 شهریور امسی-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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 ام شهریورسی

 

الملک که توسط ایوان زینوویف و مؤتمنآخال به دنبال عقد قرارداد  ۱۲۶۰سال  در چنین روزی به 

ربیع الثانی  ۱۲) ۱۲۷۵ام شهریور سال را گرفتند. روز یکشنبه سی روسها سمرقند و بخاراامضا شده بود، 

 دولهامین ال برگزار کرد که میرزا رضای کرمانیمرگ چهلم  ی برایآبادی مراسمشیخ هادی نجم( هم ق۱۳۱۴

کنی مستبدین که در پی ریشه ۱۲۸۷خواه نیز در آن شرکت کرد. در همین روز به سال سیاستمدار مشروطه

ساعت به  ۴۸الدوله فرستاده بودند. عینالدوله به شهر تبریز عین مشروطه بودند سپاهی به فرماندهی

به  و خواستمحل اقامتش غ باخواهان شورشی شهر مهلت داد تا تسلیم شوند و رهبرانشان را به مشروطه

 موعظه و نصیحت پرداخت تا از جنگ دست بردارند.

 یملکه اش در مقامرا چاپ کرد و درباره فوزیهملکه روی جلد خود عکس  Lifeی مجله ۱۳۲۱در  

الیحه قرارداد نفت و کنسرسیوم بین  امرداد ۲۸هم به دنبال کودتای  ۱۳۳۳مطالب زیادی منتشر کرد. در  ایران

هم فیلمبرداری  ۱۳۵۲ام شهریور سال روز جمعه سی للی از طرف دولت تسلیم مجلس شورای ملی شد.الم

های مشهوری بود که با دستگیر شد. او از چریک تلویزیون مشهد یعباس سماکار در ادارهساله به نام  ۲۷

ین روز به سال ی شاه را داشتند. در همخسرو گلسرخی محاکمه شد و قصد گروگانگیری اعضای خانواده

 .ارمنستان از شوروی استقالل یافتهم  ۱۳۷۰
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ارتش انگلیس پس از غلبه بر استقالل  ۱۱۵۵این روز در تاریخ جهان هم پرماجرا بوده است. در  

کنوانسیون انقالبی فرانسه الغای  ۱۱۷۱، درخواهان آمریکایی و فتح نیویورک بخشهایی از شهر را آتش زد

طی جنگهای دوم تریاک سپاهیان متحد  ۱۲۳۹، در ول فرانسه را اعالم کردسلطنت و تاسیس جمهوری ا

نیروهای انگلیسی پس از شکست  هم ۱۲۷۵در ها غلبه کردند. کائو بر چینیانگلیسی و فرانسوی در نبرد پالی

 .اش را کشتار کردنددادن قوای مهدی سودانی شهر دونگوال را تصرف کردند و شمار زیادی از اهالی

 

 

 

 

 

 

 

 «نبرد آزاد»گیران کشتی   آرماند کالینسکو    اچ. جی ولز

 

نخست وزیر رومانی آرماند کالینِسکو به دست گروه راست افراطی  ۱۳۱۸ام شهریور سال در سی 

بحرین و بوتان و قطر به سازمان  ۱۳۵۰، و در مالتا از انگلستان استقالل یافت ۱۳۴۳، در گارد آهن ترور شد

فردیناند مارکوس نخست وزیر فیلیپین حکومت نظامی اعالم کرد و به دیکتاتور  ۱۳۵۱. در دملل متحد پیوستن

بوریس یلتسین با انحالل پارلمان روسیه  ۱۳۷۲. در بلیز از انگلستان استقالل یافت هم ۱۳۶۰و در  تبدیل شد
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کنیا حمله بردند و اعضای گروه الشباب به بازاری در نایروبی  ۱۳۹۲، و در بحرانی سیاسی در کشور آفرید

 .نفر را به قتل رساندند ۶۷

 

 

 

 

 

 

 

 عبدالحمید دوم  گوستاو هولست   تالکین  لئونارد کوهن

 

ی غله به خاطر واکنشهای شیمیایی غلبه با رطوبت یک سیلوی ذخیره ۱۳۰۰در چنین روزی به سال  

سالوادور لوتِروث مسابقات  ۱۳۱۲در . و گرما در اوپاو آلمان منفجر شد و پانصد ششصد نفر را به قتل رساند

ج.ر.ر تالکین کتاب  ۱۳۱۶و در  ( را در مکزیک بنیان نهادLucha Libre« )نبرد آزاد»کشتی کچ موسوم به 

 .ها بود را به چاپ رساندکه اولین جلد از ارباب حلقه «هاهابیت»

سلطان عبدالحمید دوم ( و ۱۲۱۹)سلطان مراد پنجم نامدارانی که در این روز به دنیا آمدند عبارتند از  

گوستاو هولست آهنگساز آلمانی (، ۱۲۴۵نویس آمریکایی )داستاناچ جی ولز ، عثمانیهای ( سلطان۱۲۲۱)

فریدون (، ۱۲۹۸)الرحمن مالک اندیشمند پاکستانی فضل(، ۱۲۸۸)قوام نکرومه سیاستمدار اهل غنا (، ۱۲۵۳)
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سردار چچن و رئیس  (مشهدوفمشهدزاده )اصالن ( و ۱۳۱۳)لئونارد کوهن آهنگساز (، ۱۳۰۶)مشیری 

 (.۱۳۳۰)جمهور جمهوری چچنی ایخکریا 

ادیب والتر اسکات پیش از میالد(،  ۱۹)سال ویرژیل شاعر رومی رفتگان مهم این روز هم عبارتند از  

 (.۱۲۳۹)آرتور شوپنهاور (، و ۱۲۱۲انگلیسی )

 

 

 

 

 

 

 ن مشهدزادهاصال    ی الشباب به بازار نایروبیحمله

 


