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 مهر مپنج -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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 مهر پنجم

نخستین جنگ آزادیخواهان تبریزی با مستبدین با پیروزی ستار خان و باقرخان  ۱۲۸۷روز پنجم مهر  

( در دوشنبه روزی محمدعلی شاه پس از آن که ناصرالملک ۱۲۸۸. یک سال بعد ))تصویر زیر( به پایان رسید

، این مقام را به همراه وزارت جنگ به خواهان از مقام صدراعظمی استعفا کرددر حمایت ضمنی از مشروطه

پیوست. باز یک خواهان میخبر از این که او نیز به زودی به صف مشروطهمحمدولی خان تنکابنی داد، بی

هزنان ی رامورد حملهتریاک بود در نزدیکی کنگاور بارشان بزرگ که  یقافلهچهار ( بود که ۱۲۸۹سال بعد )

 رفت. غارت قرار گرفت و به 

 

 

 

 

 

 

 

الدوله قحطی و کمبود نان را در تهران حل کرد و در رأس اداره نان یک بلژیکی به نام وثوق ۱۲۹۷در 

خاتمه  ،بودی قبلی را سرنگون کرده و کابینهکه از یک سال قبل آغاز شده  نان قرار داد و بحران« مولیتور»

زیر امور خارجه میرزا صمدخان ممتازالسلطنه را از سفارت ایران در پاریس الدوله ونصرت  ۱۲۹۸در یافت. 
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گذار هالل احمر در برابر صلیب سرخ که بنیانممتازالسلطنه  ای معرفی کرد ولیعزل کرد و وزیر مختار تازه

ادامه داد با پشتیبانی وزارت خارجه فرانسه فرمان برکناری خود را قبول نکرد و کماکان به کار خود هم بود، 

 !سفیر تازه ناچار دفتری اجاره کرد و ایران در پاریس صاحب دو سفارتخانه شد

پنجاه و هفت نفر محصل  ۱۳۰۵ها با فراز آمدن رضا شاه از بین رفت و در نظمیتا چند سال بعد این بی

توتون و  موسسه انحصار دخانیات و کارخانه ۱۳۱۶. در وزارت جنگ به اروپا اعزام شدندنظامی از طرف 

نخستین دسته داوطلبان هواپیمائی کشور فارغ  هم ۱۳۱۸در  سیارت در بیرون دروازه قزوین دائر و افتتاح شد.

اما تا دو  التحصیل شده گواهینامه گرفتند. این دسته ده نفر بودند که سه نفر از آنها زن و هفت نفر مرد بودند.

به اتفاق که خلع شده بود شاه این روز رضا بامداد در متفقین ایران را گرفته بودند و  (۱۳۲۰سال بعد )

 و به تبعید رفت.  شدکشتی بندر عباس سوار اش در خانواده

ها در شمال ایران به فعالیت شدیدی ی نفوذ شورویکمونیستهای ایرانی که در منطقه ۱۳۲۴در پنجم مهر 

طلبی مجلس نطق تندی کرد و جدایی درسیف پور فاطمی نصراهلل مشغول بودند، باعث واکنش دولت شد. 

دانست و حزب توده ی سیاست نتیجهآتش سوزی بازار قزوین را  را ومازندران  و خراسان و آذربایجاندر 

ای از اهالی و عده وریپیشه دموکراتی فرقهبین برخورد قاطع با آنها را داشت. در همین روز درخواست 

 . ای از اهالی منتهی شدرگ عدهکه به مدرگرفت زد و خورد شدیدی زنجان 

 

 راست: ممتازالسلطنه

 چپ: سیف پورفاطمی
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طلبان ابخازی به شهر سوخومی حمله کردند و آنجا را جدایی ۱۳۷۲در دوران جدید، در پنجم مهر 

های شهر روی آوردند. نزدیک به پنجاه هزار شهروند گرجی از سوخومی فتح کردند و بعد به کشتار گرجی

 ۱۳۷۵در  گرا کشتار شدند.ین ده تا سی هزار تن که در شهر مانده بودند به دست سپاهیان قومگریختند و ب

الدین ربانی را به فرار واداشت. طالبان پس از طالبان شهر کابل را گرفت و رئیس جمهور افغانستان برهان هم

 .اهلل دولتمرد نامدار را دستگیر کردندگرفتن شهر محمد نجیب

اریخ جهان با چند جنگ مهم پنجم مهر در ت

ویلیام هجری خورشیدی  ۴۴۵قرین بوده است. در 

ی رود سُم به حرکت فاتح و سربازانش از دهانه

 ۹۰۸. در درآمدند و فتح انگلستان را آغاز کردند

سپاهیان سلطان سلیمان اول عثمانی شهر وین را 

ها ونیزی ۱۰۴۸)تصویر روبرو(. در  محاصره کردند

ی کَندی را یک سال محاصره قلعهپس از بیست و 

ها تسلیم کردند و به این ترتیب عثمانی به عثمانی

. در دوران جدید ی کرت را گرفتسراسر جزیره

هم رخدادهای سیاسی مهمی در این روز واقع شده 

ایاالت متحده دولت جمهوری چین  ۱۳۰۷است. در 

پیمان سه جانبه میان  ۱۳۱۹، در را به رسمیت شمرد

ی خلق کنگره ۱۳۲۸، در ایتالیا و ژاپن امضا شد و محور متحدین را در جنگ جهانی دوم پدید آورد آلمان و

 .جمهوری عربی یمن تاسیس شد ۱۳۴۱بخشید و در رسمیت را چین پرچم کنونی کشور چین 
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 لوفمیت    شامپولین   اوربان هفتم

 ها تاسیس شدی ژزوئیتفرقه ۹۱۹. چون در این روز در ضمن در تاریخ دین مسیح هم اهمیت داشته است

ی کمترین زمان منصب پاپ اوربان هفتم سیزده روز پس از دستیابی به مقام پاپ درگذشت و دارنده ۹۶۹و در 

 . پاپی شد

ژان  ۱۲۰۱پنجم مهر ماه سالگرد چندین رخداد علمی و فنی هم هست. در چنین روزی به سال 

اولین خط راه آهن  ۱۲۰۴، در خط هیروگلیف را رمزگشایی کرده استفرانسوا شامپولیون اعالم کرد که 

 ۱۲۸۴، در کرد گشایش یافت و استاکتون را به دارلینگتون متصل کردعمومی که با لوکوموتیو فخاری کار می

پیشنهاد شده   ²E=mc ی ین دریافت کرد که در آن معادلهای از انشتمقاله« ی فیزیکسالنامه»ی آلمانی مجله

ی راشل نوشته« بهار خاموش»کتاب  ۱۳۴۱، در اولین خودروی فورد مدل تی ساخته شد ۱۲۸۷در  ود.ب

کارسون منتشر شد و جریانی از هواداران محیط زیست را برانگیخت تا آژانس حفاظت از محیط زیست 

 .به کار کردموتور جستجوی گوگل آغاز  بود که ۱۳۷۷. همچنین در همین روز به سال آمریکا را تاسیس کنند

موریس  (،۱۲۵۶) زادهسید حسن تقی(، ۷۶۸)کازیمو د مدیچی زادگان نامدار پنجم مهر عبارتند از 

ایوان گونچاروف ادیب و  ۱۲۷۰(. در ۱۳۲۶)ی راک میت لوف خواننده(، و ۱۲۸۶)بالنشو فیلسوف فرانسوی 

والتر بنیامین هنگام عبور از  مه ۱۳۱۹ند. در ادگار دگا نقاش فرانسوی درگذشت هم ۱۲۹۶و در منتقد روس 
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عبداهلل  هم ۱۳۳۱. در شود و به همین خاطر خودکشی کردمرز آلمان به اشتباه فکر کرد به زودی دستگیر می

 فوت کرد. وثوق السلطنه

 

 

 

 

 

 ایوان گونچاروف   ادگار دگا  موریس بالنشو   والتر بنیامین


