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 مهر مرچها-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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 مهرچهارم 

در زمان سلطان مراد اول عثمانی سرداری عثمانی به  ری خورشیدیهج ۷۵۰روز چهارم مهر سال  

نام الال شاهین پاشا با یک سپاه کوچک هشتصد نفره در نبرد رود ماریتسا بر ارتش بزرگ شاه صربها ووکاشین 

در همین روز در مرنیاوچِویچ که بین بیست تا سی هزار سرباز داشت غلبه کرد و ووکاشین را به قتل رساند. 

علیقلی خان سردار اسعد دوم  ۱۲۸۵یخ معاصرمان به سال تار

. )عکس روبرو( الدوله به لقب سردار اسعد رسیداز طرف عین

ولی چون چشمش نابینا شده بود از  بعدتر به ایلخانی رسید 

اش شد. السلطنه جانشینگیری کرد و صمصماماین مقام کناره

ا در اروپا دانست و مدتی راو زبان عربی و فرانسوی را می

زیسته بود. برای درمان چشمش به پاریس رفته بود با شکراهلل 

خان معتمدخاقان همسفر بود. او در پاریس کتابهای پل و 

ی شرلی و هانری سوم را به ویرژینی، هرمس مصری، سفرنامه

 پارسی ترجمه کرد. 

مجاهدین اسیر و بازداشت ظل السلطان که چندی پیش وارد رشت شده بود و به دست ( ۱۲۸۸سه سال بعد )

ناصرالملک از لندی ابوالقاسم ( ۱۲۸۹سال بعد از آن )بود با پرداخت یکصد هزار تومان آزاد و به اروپا رفت. 

طی تلگرافی قبولی خود را برای نیابت سلطنت اعالم کرد، مشروط بر اینکه ماهیانه به وی ده هزار تومان 

( آخرین ۱۲۹۰سال بعدش )السلطنه سابق بود.لملک نایبداضحقوق ع ، که دو برابرحقوق پرداخت شود
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در باغشاه نوبران جنگ شدیدی بین قوای  بقایای نیروهای مستبدین هم از میان رفتند و این زمانی رخ داد که

 .وی ختم شدفرار و شکست به پس از چند ساعت و  دولتی و ساالرالدوله به وقوع پیوست

ی روزنامهنخستین شماره از االسالم میرزا خلیل خلخالی رکن ۱۲۹۶چهارم مهر سال پنجشنبه روز 

شد منتظر می در روزهای زوج هفته. این روزنامه کردی قطع بزرگ منتشر را در چهار صفحه« کوکب ایران»

تقریبا هوادار روسها و « رعد»و « وطن»ی هاروزنامهکوکب ایران به همراه ها بود. ارگان ضدتشکیالتیو 

کرد و در مقابل الدوله که گرایش به روسها داشت هواداری میاز دولت عینو  ها بودگلیسمخالف ان

 گرفت. قرار می« زنان آزاد»و « صدای ایران»، «تجدد ایران»های روزنامه

 

 

 

 

 

 صدر و شاهمحسن راست: ناصرالملک، میان: میکده، چپ: 

میرزا سلیمان  ۱۳۰۵قرین بوده است. در  در دوران رضا شاه روز چهارم مهر با عزل و نصبهایی فرعی 

وزارت فوائد عامه سی و نه محصل به  ۱۳۰۸شد. در اصفهان حاکم خواهان قدیمی از مشروطهخان میکده 

فیلیمتوف سفیر کبیر جدید دولت اتحاد جماهیر شوروی استوارنامه حود را تسلیم  ۱۳۱۸کرد و در اروپا اعزام 

به تهران های خصوصی را هکارخانبزرگ و روسای امالک دولت  ۱۳۲۰ی متفقین در کرد. پس از حمله

گروهی مشتمل از طرف دولت از آنها برای چرخش امور دولت وام بگیرد. همچنین در این روز  فراخواند تا

و  حسین عالء نصر الملک هدایت رئیس دیوان محاسبات، حاج سید نصراله تقوی رئیس دیوانعالی کشور،بر 
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هم در همین زاده سید حسن تقیبرداری کنند. را صورتجواهرات سلطنتی نتخاب شدند تا اابراهیم حکیمی 

  شد.به سمت وزیر مختار ایران در لندن تعیین روز 

فق را برای تصویب تسلیم نخست وزیر الیحه منشور ملل متمحسن صدر  ۱۳۲۴روز چهارم مهر سال  

های دولت گرفته بود پاسخ داد. در همین ی برنامهباره، و در آنجا به ایراداتی که دکتر مصدق درمجلس کرد

ای از اقدام حزب دموکرات آذربایجان درباره استقالل داخلی طی اعالمیهدر مجلس نمایندگان آذربایجان روز 

و بر رسمیت زبان پارسی در این استان و گرایش مردم به آن  و ترویج زبان ترکی اظهار نارضایتی کردند

 .پافشاری کردند

شان را در و انتشارات مخفی ی حزب تودهمحل چاپ روزنامهاعالم کرد فرمانداری نظامی  ۱۳۳۳در سال 

هنرمندان شوروی در تهران  ۱۳۴۰کشف کرده است. هفت سال بعد هم در ودیه ودا ساختمانی در زمینزیر

 !سیرک بر پا ساختند

 

 

 

 

 

 

 وتتی اس الی    ی معزالدین اهللسکه   جورج سانتایانا

 هجری خورشیدی ۱۰۶۶چهارم مهر در سطح جهانی با چند جنگ و ویرانی مصادف بوده است. در 

های مهاجم به معبد پارتنون در آتن توسط بمبهایی که مهاجمان ونیزی بر آن پرتاب کردند ویران شد. ونیزی
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فته بودند این بنای تاریخی کردند و در پارتنون سنگر گرآتن برای غلبه بر سپاهیان عثمانی که از شهر دفاع می

شورای شهر آمستردام به پشتیبانی از ویلیام اورانژ برای حمله به انگلستان در همین روز  را بمباران کردند.

در جریان جنگهای  ۱۱۵۶. نود سال بعد در رای داد و این جریان به انقالب شکوهمند در انگلستان انجامید

طلبان به پیروزی رسیدند . اما در نهایت استقاللطلبان گرفتندرا از استقالل ها فیالدلفیااستقالل آمریکا انگلیسی

طلب تقسیم ی آمریکا به این ترتیب بین رهبران استقاللمناصب کلیدی دولت نوپای ایاالت متحده ۱۱۶۸و در 

لین وزیر شد: توماس جفرسون اولین وزیر امور خارجه، جان جِی اولین رئیس قوه قضاییه، ساموئل آزگود او

 .پست و تلگراف

نیوزلند و نیوفاندلند به قلمرو  ۱۲۸۶ی خود را رها نکرد و در طلبانهانگلستان اما سیاست توسعه

 ۱۳۳۹، و در به سازمان ملل متحد پیوستکه تازه استقالل یافته بود اندونزی  ۱۳۲۹. در انگلستان منضم شدند

ری در شیکاگو برای عموم پخش شد. در این بحث اولین بحث تلویزیونی میان نامزدهای ریاست جمهو

 .نیکسون در برابر کندی جدل کرد و شکست خورد

 

 

 

 

 

سر فرانسیس دریک  ۹۵۹این روز در ضمن با کردارهای چند ماجراجو هم پیوند خورده است. در  

کِلی »آمریکایی گانگستر مشهور  هم ۱۳۱۲در  .)تصویر باال( ی زمین را خاتمه دادسفر دریایی اش به دور کره
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ی نسبیت اش دربارهاولین مقاله ۱۲۸۴در آلبرت انشتین . در این میان هم خود را تسلیم پلیس کرد« مسلسل

 !کردخاص را منتشر 

 

 

 

 

 

 نقاشی مشهور تئودور ژریکو    کلی مسلسل و مردان مسلحش

جانی اپلسید کشاورز  (،۳۱۱)سی ی عبامعزالدین اهلل چهارمین خلیفهزادگان نامدار این روز عبارتند از 

تئودور ژِریکو نقاش (، ۱۱۵۳)ی پنسیلوانیا رواج داد نامدار آمریکایی که کاشت درختان سیب را در منطقه

مارتین هایدگر (، و دو فیلسوف نامدار: ۱۲۶۷)تی اس الیوت  (،۱۲۲۸)ایوان پاولوف  (،۱۱۷۰)فرانسوی 

اند. چند شخصیت متفاوت هم در این روز جان باخته (.۱۲۷۰)هانس رایشنباخ فیلسوف آلمانی  ( و۱۲۶۸)

اگوست فردیناند (، و بعد از او ۷۰۷)این تیمیه اندیشمند سلفی و موسس بنیادگرایی اسالمی پیش از همه 

 (.۱۳۳۱)جورج سانتایانا فیلسوف اسپانیایی (، و در نهایت ۱۲۴۷)موبیوس دانشمند و ریاضیدان آلمانی 

 وسموبیفردیناند راست: 

 میان: هانس رایشنباخ

 چپ: ایوان پاولوف

 


