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 اول مهر-رام

 شروین وکیلی

معنادار برای ایرانیان، به شکلی که  رام )روزشمار ایرانیِ معنادار( کوششی است برای بازسازی تقویم روزشماری

ی امروزینی که روزهایمان را مناسبتها و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدوده

 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

جاع دهید و این نکته را شود. هنگام نقل آن به طرح ارتکمیل 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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 اول مهر

ی ایران زمین بسیار پر جنب و جوش و پرحادثه بوده اول مهر ماه در تاریخ دویست سال گذشته 

در )حاجی بیک( بِی ارتشِ جرار روس به فرمان کاترین کبیر شهر حاجی هجری خورشیدی ۱۱۶۸است. در 

هایش ان نابود کرد که بر ویرانهاوکراین امروزین را که در آن هنگام به عثمانی تعلق داشت فتح کرد و آن را چن

و امروز از آن شهر باستانی هیچ اثری باقی نماینده  شهری نو ساختند

ها و در جریان دومین دور نبردهای میان انگلیسی ۱۱۸۲است. در 

ی آسای بر قوای دولت ماراتا، سربازان کمپانی هند شرقی در منطقه

و راهشان برای گرفتن  ای آلمانی داشتند غلبه کردندهندی که فرمانده

 شهر احمدنگر گشوده شد

ها بر هند با واکنش هندیان و وامگیری از ی انگلیسیغلبه 

ها و همچون نهادهای مدرن نیز همراه بود که اغلب زیر نظر انگلیسی

آباد در هند تاسیس دانشگاه اهلل در این چارچوب ۱۲۶۶یافت. در اول مهر سال نهادی استعماری کارکرد می

 . دش

رانسه و ترجمه فارسی سراسپرینگ راس وزیر مختار بریتانیا در تهران متن ف ۱۲۸۶در اول مهر سال 

این قرارداد بدون  راکه مربوط به ایران می شد برای وزارت امور خارجه ایران ارسال داشت. ۱۹۰۷قرارداد 

تقسیم کرده بودند.  اطالع ایران بین روس و انگلیس بسته شده بود و در آن کشورمان را بین خود

خواهان ایرانی به زودی این قرارداد را به دست فراموشی سپردند و با این همه واکنش روسها تقویت مشروطه
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نیروی مستبدین بود که با فرمان محمدعلی شاه و پس از به توپ بسته شدن مجلس برای سرکوب آزادیخواهان 

عزت  (ق۱۳۲۶شعبان  ۲۶) ۱۲۸۷اول مهر سال  ارشنبهچهتبریزی به سوی این شهر به حرکت در آمدند. روز 

حمله به تبریز در خواست که نمیرا یکی از اهالی ماکو که یکی از سرداران اردوی مستبدین بود اهلل خان 

به سوی از صوفیان  ش راه برد و با این وضعجلوی سپاهشرکت کند دستگیر کرد و گوشش را برید و او را 

 گرفت )تصویر زیر(.ز را در محاصره پیشروی کرد و تبری تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس به به قدرت رسیدن مجدد  گوزلو ناصرالملکابوالقاسم خان قره ۱۲۸۹در اول مهر سال 

دست یافت. رقیب  نایب السلطنه خواهان و عزل محمدعلی شاه با رای مجلس شورای ملی به مقاممشروطه

 ه در برابر چهل رای او، بیست رای آورد. او برای رسیدن به این مقام مستوفی الممالک بود ک

اولین شمارة روزنامه عصر جدید به مدیریت عبدالحمید خان متین السلطنه در تهران انتشار  ۱۲۹۳در 

 و و به تصویب رسانیدکرد هیئت وزیران مقرراتی جهت ثبت احوال تدوین   ۱۲۹۷چهار سال بعد در  یافت.



4 

 

بایست برای اعضای بر این مبنا میها رخانواسرپرستان مه شد. اداره نظمیه مأمور اجرای این تصویبنا

اهلل خان نصر سجل احوال بگیرند. اولین کسی که در تهران شناسنامه دریافت کرد دکتر سید ولیشان خانواده

کار خود را آغاز کرد. دانشجوی داوطلب با سی تاسیس شد و مدرسه حقوق  ۱۲۹۸یک سال بعد در  بود.

استاد ایرانی شش پنج استاد فرانسوی و بود و لف پرنی مستشار وزارت عدلیه وبا آدد آموزشی این نهاریاست 

در تهران به دستور سیدحسن مدرس و امام جمعه خوئی اجتماع در همین روز ند. ردکتدریس میآن در 

 ن هنگامدر همی از دولت لغو قرارداد را خواستند.سخنرانان و شد تشکیل  ۱۹۱۹پرشوری بر ضد قرارداد 

درگیری در شمال ایران تا سال بعد باال گرفت و در  اردوی دولتی بار دیگر میرزا کوچک خان را شکست داد.

حسن رود نزدیک را ترک کنند و به  رشتکه شکست خورده بودند ناگزیر شدند  یکهابلشو ۱۲۹۹اول مهر 

لی ها وارد رشت شدند و امنیت را در میان استقبال مردم و بدون مقاومت جنگقزاقها عقب بنشینند.  خمام

 همه جا برقرار کردند. 

 -ی ادبینامهملک الشعرای بهار نخستین شماره از هفته خورشیدی ۱۳۰۱اول مهر دوشنبه روز 

را منتشر کرد. او در همین روز با همکاری احمد کسروی، رشید یاسمی و اقبال آشتیانی  نوبهاراجتماعی 

رات ایران را نیز آغاز کرد. طی سالهای بعد هم در این روز رخدادهایی نوشتن تاریخ حزب سوسیال دموک

، ر ایران بر اثر سکته قلبی درگذشتحامد خلوصی بیک وزیر مختار دولت مصر د ۱۳۰۸متنوع واقع شد. در 

شد نام خود را ها در عربستان که زیر نظر خاندان آل سعود اداره میی انگلیسیقلمرو دست نشانده ۱۳۱۱در 

ریش در تعهد نامه مودت و حکمیت بین ایران و ا ۱۳۱۵، و در ه دولت پادشاهی عربستان سعودی تغییر دادب

اش مشتمل ی دست یافت و کابینهنخست وزیربه مقام محمود جم  ۱۳۱۶یک سال بعد در آنکارا به امضا رسید.

بدر و حسین عالء رای اعتماد بر علی اصغر حکمت، مجید آهی، عنایت اهلل سمیعی، دکتر متین دفتری، محمود 

  گرفت.
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دکتر عیسی صدیق رئیس دانشسرای عا لی ورئیس دانشکده ادبیات وعلوم به ریاست اداره کل انتشارات  ۱۳۱۹در 

عهده بر و ریاست دانشسرا ودانشکده های ادبیات وعلوم را اجای ه دکتر سید ولی اله خان نصر بد و وتبلیغات منصوب ش

در شهرهای ساری و شاهی بین اهالی و افراد حزب توده زد و خوردی به وقوع  (۱۳۲۴در همین روز ) گرفت. پنج سال بعد

 . اماگسیل شدبه این شهرها از طرف دولت دویست ژاندارم برای ایجاد امنیت  .شدنددو طرف زخمی پیوست عده زیادی از 

آنها را گرفت و اجازه حرکت به سمت شمال را نداد. جلوی در فیروزکوه زد که این اغتشاشها را دامن میشوروی ارتش سرخ 

درست در همین روز کنفرانس کار که محل  بالفاصله وزیر امور خارجه یادداشتی در این مورد تسلیم سفارت شوروی کرد.

و مدعی ها بود در پاریس آغاز به کار کرد. از ایران دو گروه به این کنفرانس رفتند ها و سوسیالیستگردهمایی مارکسیست

نمایندگی کارگران ایرانی بودند که در میانشان ایرج اسکندری و حزب توده که زودتر رسیده بودند برنده شدند و مانع حضور 

ی ( در ادامه۱۳۲۵کرد. یک سال بعد )ها و مستقل از حزب توده فعالیت مییوسف افتخاری شدند، که مخالف شوروی

عشایر یاغی جنوب، شهر بوشهر را به تصرف خود درآورند. عده زیادی رخاسته بود اغتشاشهایی که در جریان اشغال ایران ب

  از نظامیان و اهالی مقتول شدند.

 

 

 

 

 

 

 ای به همکارانشمصوررحمانی در حال توضیح نقشه    عبدالعلی لطفی
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کرد و به ستاد ارتش  که هوادار مصدق بود به بغداد سفرغالمرضا مصور رحمانی  افسری به نام ۱۳۳۱در اول مهر سال 

امرداد به نتیجه رسیده بود و  ۲۸شود. درست یک سال بعد کودتای ان آماده میحمله به ایردارد برای ارتش عراق خبر داد که 

دادگاه نظامی . در همین روز ترفیع درجه یافتندشان در این روز پاداش کوششزیادی از افسران ارتش به  یعدهدر این روز 

مور رسیدگی به اتهامات دکتر مصدق و همدستان او به ریاست سرلشکرغالمحسین افخمی تشکیل شد و دادگاه عادی ویژه مأ

به اتفاق آراء قرار بازداشت مصدق را تأیید نمود. سرتیپ حسین آزموده دادستان ارتش کیفرخواست خود را علیه دکتر مصدق 

 ۱۳۳۳یک سال بعد در  .دانستاعدام سزاوار ن اساس حکومت با زدبر هم جرم ایشان را به و سرتیپ نقی ریاحی صادر کرد و 

در دولت دکتر مصدق ساعت یازده بامداد یک اتوبوس حامل پنجاه نفر در مقابل منزل عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری در 

ه همسر و زخمی کردند و بضرب چوب و چماق ه او را بوی شده وارد منزل ش و سرنشینانکرد توقف خیابان خلیلی دربند 

کوشیدند از پیرمرد هفتاد ساله دفاع کنند هم رحم نکردند و آنان را هم کتک زدند و بعد خانه را ترک کردند. دخترانش که می

 چند استخوان بدن لطفی شکست و در اثر این حمله بینایی یک چشمش را از دست داد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر مصدق در دادگاه نظامی
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 ، و در مقابل عبدالحسین حجازی رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران درجه ارتشبدی گرفت سپهبد ۱۳۴۱روز اول مهر سال 

شاهی قهارقلی شاهرخ علی کیا، مهدیقلی علوی مقدم، فضل اله زاهدی، پنج نفر از سپهبدها باز نشسته شدند که عبارتند از

تش ایران رخ داد. از همین جا اختالف تیمور ی باالی ار. به این ترتیب با پشتیبانی شاه چرخشی نسلی در الیهروتیمور بختیا

ی نهادهای پژوهشی و دانشگاهی ایران نیز ادامه داشت و در همین روز به سال بختیار و شاه علنی شد. در این میان توسعه

 دانشگاه صنعتی آریامهر )بعدتر ۱۳۴۵در کرج تاسیس شد و دو سال بعد در  انستیتو دفع آفات و بیماریهای گیاهی ۱۳۴۳

 صنعتی شریف( تاسیس شد.

دومین  ۷۸۸روز اول مهر در تاریخ جهان هم پر حادثه بوده است و جنگهایی خونین در این روز رخ داده است. در 

در  ی رود خِرلِن در شرق مغولستان آغاز شد و به پیروزی مغولها انجامید.نبرد بزرگ دودمان مینگ چین و مغولها در کرانه

اولین درگیری بزرگ در جریان جنگ رُزها بود، در انگلستان بین دو خاندان یورک و لنکستر درگرفت.  نبرد بلور هیث که ۸۳۸

در این جنگ ریچارد نِویل رهبر یورکها با پنج هزار سرباز در برابر ده هزار سرباز صف آراست که زیر فرمان جیمز تاچت 

ناوگان آسیایی ایاالت متحده در نبرد اولونگاپو بر  ۱۲۷۸در  جنگیدند، و در نهایت بر ایشان پیروز شد.رهبر لنکسترها می

ی کارلستاد سوئد و نروژ طی عهدنامه ۱۲۸۴، در ناوگان جمهوری فیلیپین غلبه کرد

فریدریش پاولوس  ۱۲۶۹و در  از هم جدایی گزیدند و به دو کشور تبدیل شدند

لمانی در استالینگراد ی قوای آ. او فرمانده)تصویر روبرو( سپهساالر آلمانی زاده شد

بود و در همان روزی که به مقام فیلدمارشالی رسید در عملیاتی ضربتی به دست 

ها اسیر شد. او بر خالف انتظار هیتلر خودکشی نکرد و به همکاری با شوروی

هزار سرباز آلمانی اسیر روسها شدند که روسها  ۹۱روسها پرداخت. در استالینگراد 

شان به سیبری و نیمی دیگر را در سیبری کشتند و اه فرستادننیمی از آنها را در ر

  تنها شش هزار نفرشان تا پایان جنگ زنده ماندند.
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ی جمهوری ها دولت دست نشاندهآلمانی ۱۳۲۲از رخدادهای سیاسی دیگر این روز آن که در  

تخابات آرژانتین به قدرت خوان پرون در ان ۱۳۵۲و در  سوسیالیستی ایتالیا را در این قلمرو تاسیس کردند

« تاجر سلطنتی»کشتی  هجری خورشیدی ۱۰۲۰. یک رخداد جالب دیگر اول مهر آن است که به سال رسید

(Merchant Royal) ای عظیم از ثروتِ غارت شده از سرخپوستان آمریکا را به انگلستان حمل که گنجینه

تن ظرفیت داشت و صد هزار پوند طال،  ۷۰۰سرنشین و  ۵۸کرد، در اثر توفان غرق شد. این کشتی می

ی گرانبهای این کشتی تا به کوشش برای یافتن الشهکرد. را حمل می چهارصد شمش نقره و نیم میلیون سکه

 های جویندگان گنج است.امروز یکی از بزرگترین برنامه

این روز از نظر 

فرهنگی و اجتماعی هم 

آبستن وقایع مهم بوده 

ال است. در اول مهر س

اولین مراسم  ۱۰۲۱

التحصیلی در کالج فرغ

باشگاه بیسبال  ۱۲۲۴، و در اولین نامه با پست هوایی دولتی آمریکا جا به جا شد ۱۱۹۰، درهاروارد انجام شد

 ۱۲۲۵در  .)تصویر باال( کردنیکِرباکرز اولین تیم بیسبال جهان شد که قوانین امروزین این بازی را رعایت می

ری سه اخترشناس )اوربان ژان ژوزف دو وِریر، جان کوچ آدامز و یوهان گوتفرید گالِه( ی همکادر نتیجه

 .ی نپتون کشف شدسیاره
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دو را تاسیس تِنیک کارآفرین ژاپنی به نام فوساجیرو یامائوچی شرکت نین ۱۲۶۸در اول مهر سال  

این شرکت امروز به یکی از نیرومندترین  فروخت.کرد و میهای بازی هانافودا را تولید میکرد و در آن کارت

 ۱۳۵۹، در گاستون لورو کتاب شبح اپرا را منتشر کرد ۱۲۸۸در  ای تبدیل شده است.سازندگان بازی رایانه

 Mozilla Firefoxافزار اولین نسخه از نرم ۱۳۸۱، و در باب مارلی در آخرین کنسرت پیتسبورگ آواز خواند

 به بازار عرضه شد.

  

 

 

 

 

 

 

 قوبیالی قاآن   رابرت بوش  د حسنین هیکلمحم

اهلل اهلل روحآیت ۱۲۸۱ی تمدن ایرانی بوده است. در اول مهر زادروز چندین شخصیت مهم در حوزه 

ی صبا اختر خواننده ۱۳۰۹، در نگار مصریمحمد حسنین هیکل روزنامه ۱۳۰۲خمینی به دنیا آمد و در 

متنبی شاعر مشهور عرب  هم ۳۴۴ند. در زاده شد ی بحرینیدهخالد الشیخ خوانن ۱۳۳۷، و در پاکستانی

 ۶۳)آگوستوس اولین امپراتور روم در میان انیرانیان این اول مهر زادروز این نامداران بوده است:  .درگذشت

روبرت بوش موسس شرکت آلمانی لوازم خانگی هجری خورشیدی(،  ۵۹۱)قوبیالی خان پیش از میالد(، 



10 

 

ی آمریکایی بروس اسپرینگستین خواننده( و ۱۳۲۲)ی اسپانیایی ایگلِسیاس خواننده خولیو(، ۱۲۴۰)بوش 

(۱۳۲۸.) 

 

 

 

 

 

 

  بروس اسپرینگستین    متنبی    باب مارلی

به همان ترتیبی که در روز اول مهر تمرکزی از زاده شدن شاعران و خوانندگان را داریم، این روز با  

اوربان لو وریر اخترشناس فرانسوی و کاشف نپتون ن زیادی هم هست: سالگرد مرگ ادیبان و نویسندگا

( همگی ۱۳۵۲)پابلو نرودا ( و ۱۳۱۸)زیگموند فروید (، ۱۲۶۸)نویس انگلیسی ویلکی کالینز داستان(، ۱۲۵۶)

 اند.در این روز درگذشته





 

 





 ویلکی کالینز     خولیو ایگلسیاس   پابلو نرودا


