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 شهریور مو یک  سی-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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 سی و یکم شهریور

قوای متحد یونانی که زیر فرمان تمیستوکلس سردار  پیش از میالد ۴۸۰روز سی و یکم شهریور سال 

ها تمیستوکلس ی ناوگان هخامنشی را پس زدند. اندکی بعد یونانیجنگیدند در نبرد ساالمیس حملهآتنی می

. این واقعه که در جهان باستان و نزد خشایارشا پناهنده شد را به همدستی با پارسها متهم کردند و او گریخت

ساز که اروپا را از تهدید اقتدار اهمیتی نداشته، در قرون اخیر همچون سالگرد جنگی بزرگ و سرنوشت

 شود.پارسیان رهاند، گرامی داشته می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبرد ساالمیس
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زکریا التمایی در خراسان شورش  ابی بن هجری خورشیدی ۳۱۰سی و یکم شهریور سال شنبه روز 

و یکی از جنبشهای اعتراضی دینی مهم دوران  کرد و مردم را به دین مزدیسنی فرا خواند و ادعای خدایی کرد

 خود را ایجاد کرد. 

 حزب اجتماعیون عامیون (ق۱۳۲۵شعبان  ۱۵) ۱۲۸۶شهریور  ۳۱ دوشنبهدر دوران معاصرمان در روز 

ستارخان و باقر  ۱۲۸۷اعالم موجودیت کرد. یک سال بعد در  آزادی و برابری ،عدالتی مشهد با شعار شعبه

خواهی ی نظامی مشروطهبه مهمترین جبههخان با بیست و یک هزار مجاهد و بیست و پنج کرور فشنگ 

 کردند. شاه مقاومت میتبدیل شدند که در برابر کودتاهی محمدعلی

شدند و منتشر میکه در مشهد  «بهار»و  «شرق ایران»های روزنامه ۱۳۰۰در همین روز به سال 

السلطنه و دولت انگلیس را مورد انتقاد و حمله به شدت قوامکرد، الشعرای بهار مدیریت میشان را ملکدومی

به جدید  یهایطرح اسکناسپسیان حاکم خراسان به دستور کلنل محمدتقی خان  در همین روزقرار دادند. 

 غارت و کشتاربه  ترکها در ارمنستاندر همین روز پانامضایشان کرد. ار دارائی خراسان پیشکو  تصویب رسید

عثمان نوری کوپتاگِل، جاوید  ،کاظم پاشاعبارت بودند از مهم در این ماجرا سرداران ترک  مردم سرگرم بودند.

 شاننام و نشان سرداراند که کردندر مقابلشان نیروهای ارمنی مقاومت میاردل، کاظم اوربای و خالد کرسیاالن. 

ی ها در جبههها و ترکچنین بود: آرمین دانیال، بیک پیرومیان، آرمین هاروتیون، و موسی سِلیکیان. ارتش ارمنی

ها بعد از شکست دادن سپاهیان جنوبی کمابیش برابر بود و از حدود بیست هزار سرباز تشکیل شده بود. ترک

عام اهالی غیرنظامی دست گشودند. ون ارمنستان به کشتار منظم مردم و قتلارمنی همزمان با پیشروی در در

ی اول این نسل کشی شصت هزار تن بوده و سی هشت هزار تن دیگر نیز شمار مردم کشتار شده در مرحله

 های ترکان به شدت زخمی یا علیل شدند. در اثر شکنجه
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که از نظر زمان و  جنگ تحمیلی آغاز شد عراق به ایران حمله کرد و ۱۳۵۹در همین روز به سال 

گذاری پیشاور کلیسایی مورد حمله در بمب هم ۱۳۹۲تلفات یکی از بزرگترین جنگهای قرن بیستم است. در 

 .نفر کشته شدند ۷۵قرار گرفت و 

جرج سوم شاه تاجگذاری  ۱۱۴۰تاریخ سیاسی جهان در این روز با چند رخداد پراکنده روبرو بود. در 

ارتش سرخ و ورماخت همراه هم  ۱۳۱۸، و در بلغارستان اعالم استقالل کرد ۱۲۸۷، در انگلستان شدکرد و 

جنگ دوم هند و پاکستان بر سر کشمیر  هم ۱۳۴۴در  در برست لیتوفسک پس از پیروزی بر لهستان رژه رفتند!

 .با حکم سازمان ملل به پایان رسید

 

 

 

 باال: الواح جوزف اسمیت

 های قدیمی چپ: از شماره

 «جغرافیای ملی» یمجله

 پایین: بن جانسون

 

 

 

 ۹۷۷در این روز چند رخداد جالب توجه دیگر هم در سطح اجتماعی و فرهنگی رخ داده است. در  

ی انگلیسی در دوئل گابریل اسپنسر را کشت و به این خاطر به جرم قتل دستگیر بن جانسون ادیب و نویسنده
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جوزف اسمیت  ۱۲۰۲، و در جادوگری در شهر سالم آمریکا به دار آویخته شد آخرین متهم به ۱۰۷۱، در شد

ی مسیحی خود را که بعدتر به آیین مورمون ادعا کرد الواحی زرین متعلق به تمدنی باستانی را یافته و فرقه

و در  ی نشنال جئوگرافیک منتشر شداولین شماره از مجله ۱۲۶۷. در تبدیل شد برای مبنای آن بنیان نهاد

 .برای نخستین بار الواح بحرالمیت برای عموم به نمایش درآمد هم ۱۳۷۰

ی ژائو زونگ امپراتور سلسله( زاده شد و این نامداران در گذشتند: ۱۱۷۰)مایکل فارادی در این روز  

کم ابوالحسن علی حا(، ۸۹۹)سلطان سلیم اول عثمانی (، ۶۳۲)دوگِن راهب بودایی ژاپنی (، ۲۸۳)تانگ چین 

(. جالب آن که در سالهای اخیر شمار زیادی از شخصیتهای فرهنگی ۱۲۰۷)شاکا شاه زولوها (، و ۱۱۳۵)تونس 

پرداز پاکستانی حکومت نظریهابواالعلی مودودی اند. مثال ایران زمین نیز در همین روز جان سپردهو سیاسی 

 طبسیاهلل علینقی آیت ۱۳۷۹، در (۱۳۵۸ت )در تهران درگذش طالقانیاهلل آیت همزمان بادر نیویورک اسالمی 

 حاجیپور حمیدای به نام شاعرد و نویسنده ۱۳۷۷ی کشکول طبسی در مشهد فوت کرد و در نویسندهحائری 

ای در تهران کشته به همراه پسر خردسالش به شکلی فجیع در جریان قتلهای زنجیرهسحر  متخلص به زاده

 شد.

 

 شاکا شاه زولوهاراست: 

 دوگن پیشوای بوداییچپ: 

 

 


