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 مهر مشش -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 ششم

در مجلس شورای ملی  وثوق الدولهنظمی نمایندگان طر بیبه خا ۱۲۸۶روز دوشنبه ششم مهر سال  

در مجلس ساعت به غروب مانده آمد  ۴ دیرتر ازاز میان نمایندگان که  سهرک قانونی گذاشت که بر مبنای آن 

شاهزاده امیراعظم حکمران شاهرود، سمنان و دامغان در  ۱۲۹۴شود یک تومان جریمه باید بدهد! در حاضر 

اهلل میرزا سپهساالر و برادرزاده تن از نوکرهای شخصی به قتل رسید. وی فرزند وجیه باغ خود توسط دو

  الدوله بود.عین

دکتر احمد متین  ، و در همین روزمراسم نامزدی شمس پهلوی و فریدون جم انجام گرفت  ۱۳۱۵در  

محمود  ۱۳۱۶در درست یک سال بعد  الوزرا به سمت وزارت دادگستری معرفی شد.دفتری از طرف رئیس

دادند. را تشکیل « کمسیون دائمی تهیه برنامه»اعضای شورا را تشکیل داد و  وزیر شورای اقتصادجم نخست

برای تهیه آمار و اطالعات الزم و سرعت بخشیدن به امور تهیه برنامه،  ۱۳۲۷همین نهاد یازده سال بعد در 

 . ی بعدی بودی سازمان برنامه و بودجهکه مقدمه ردک« سازمان موقت برنامه»اقدام به تاسیس نهادی به نام 

دولت آلمان با اتحاد جماهیر شوروی قراردادی امضاء کرد که بر اساس آن دولت شوروی  ۱۳۱۸در 

صدور همین کاالها بعدتر دستاویزی  داد که کاالهای آلمانی از طریق شوروی به ایران صادر شود.اجازه می

را متحد آلمان بدانند و به آن حمله کنند. در پی همین حمله بود که در ششم  شد برای آن که متفقین ایران

 ۱۳۲۴در روز ششم مهر سال  . ژنرال ویول فرمانده قوای انگلستان در هند وارد تهران شد ۱۳۲۰مهر سال 

امیر  هم ۱۳۴۰تاسیس کرد. در  انجمن ایرانشناسی( مدرن ایران را با نام NGOاولین سمن )پورداود  ابراهیم

 .پهلوی شدسازمان تازه تاسیس بنیاد اسداله اعلم مدیر عامل 
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 نبرد موهلدورف      پمپی

 ۴۸ساز گره خورده است. در سال های سرنوشتششم مهر در تاریخ جهان با جنگها و خونریزی

ونی مصر به پمپی سردار نامدار رومی پس از ورود به اسکندریه به دستور بطلمیوس شاه مقدپیش از میالد 

گرفت چون به همراه هیپولیت )رهبر مسیحیان پاپ پونتیان از مقام پاپی کنارهمیالدی  ۲۳۵. در سال قتل رسید

ای اشراف مجار به رهبری بولِسالو دسیسه هجری خورشیدی ۳۱۴. در رم( به معدنهای ساردینیا تبعیدش کردند

. درست پنجاه سال بعد در ولسالو را بر تخت نشاندندچیدند و شاهشان وِنچِسالو اول را به قتل رساندند و ب

شد، پس از به قدرت رسیدن اعضای خاندان فرزند بولسالو اول شاه مجار که بولسالو دوم نامیده می ۳۶۴

  .اشرافی اسالونیک را کشتار کرد

 ۶۱۷در  ،ها آغاز شدویلیام فاتح در ساحل انگلستان پیاده شد و فتح بریتانیا به دست نورمن ۴۴۵در 

لویی  ۷۰۱. در والنسیا که دولتشهری مسلمان بود پس از مدتها محاصره تسلیم جیمز اول شاه آراگون شد

در نبرد موهلدورف بر قوای فردریک اول شاه اتریش مشهور به لودویک بایاری چهارم امپراتور روم مقدس 

میدان فرستادند که در نتیجه فردریک در این نبرد هریک از دو طرف کمتر از دو هزار شهسوار به غلبه کرد. 

 به همراه هزار تن از اشراف همراهش اسیر شد.



4 

 

خیرالدین بارباروسا دریاساالر عثمانی در نبرد دریایی پرِوِزا که  هجری خورشیدی ۹۱۷در ششم مهر 

یا، پرتغال، کشتی بر قوای متحد اروپایی )اسپان ۱۲۰، یا دوازده هزار سرباز و )تصویر زیرین( در یونان درگرفت

ونیز، جنوآ، دولت پاپ، و مانتوآ( که شصت هزار نفر را در سیصد شناور به میدان فرستاده بودند، غلبه کرد و 

دیگو پیاده شد و خوان رودریگز کابریلو ماجراجوی پرتغالی در ساحل سن هم ۹۲۱در  سه هزار اسیر گرفت.

  «.کشف کرد»این منطقه را 

کودتای افسران سوری در  ۱۳۴۰و در  ارتش آلمان ورشو را گرفت ۱۳۱۸سال ی جدیدتر هم به در زمانه

 دمشق به عمر دولت نوپای جمهوری عربی متحد که از مصر و سوریه تشکیل شده بود خاتمه داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انقالبیون فرانسه تمام  ۱۱۷۰این روز در ضمن با وضع چند قانون مهم هم پیوند خورده است. در 

قدیمی این کشور را لغو کردند و به این ترتیب فرانسه اولین کشوری شد که یهودیان را به قوانین ضدیهودی 

را تصویب کرد که بر « آزادی زهدان»مجلس برزیل قانون  ۱۲۵۰. در عنوان شهروند عادی به رسمیت شمرد
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در  برده بودند. شد از قید بردگی آزاد بود، حتا اگر پدر و مادرشمبنای آن هر نوزادی که از مادر زاده می

ها یکای متر را برای سنجش درازا استانده کرد و آن را به صورت نخستین همایش عمومی وزنها و اندازه ۱۲۶۸

 ۱۳۳۷در  ای از آلیاژ پالتین و ایریدیوم کشیده شده بود.میلهکه بر تعریف کرد ی میان دو خط موازی فاصله

مجلس انگلستان  ۱۳۵۰. در جمهوری خود را آغاز کرد اش پنجمینفرانسه با بازنویسی قانون اساسیهم 

ی باختری ی داخلی کرانهنامهاسحاق رابین و یاسر عرفات توافق ۱۳۷۴، و در مصرف حشیش را ممنوع کرد

 و نوار غزه را امضا کردند.

الکساندر فلمینگ متوجه  ۱۳۰۷در قلمرو دانش و صنعت هم این روز مهم و بارآور بوده است. در 

ی آغازین کشف پنیسیلین اش به خاطر حضور کپکی از بین رفته و این نقطهشی از کشتهای باکتریشد بخ

کمپانی سی بی اس اولین تلویزیون رنگی را به بازار عرضه کرد، اما تولید آن به دالیلی یک ماه  ۱۳۳۰. در بود

 .زمین پرتاب شد ی خصوصی به نام فالکون یک به مداراولین سفینه هم ۱۳۸۷در . بعد متوقف شد

 

 پروسپر مریمهراست: 

 میان: ژرژ کلمانسو

 چپ: جوانشیر پارتی

 

 

 

سرداری  ،جوانشیرتولد پیش از میالد(،  ۵۵۱)کنفوسیوس  ششم مهر سالگرد تولد این افراد است:

(، میالدی ۶۱۶) بود و پس از فروپاشی دولت ساسانی به اولین شاه آلبانی تبدیل شدپارتی از خاندان مهران 
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ژرژ کلمانسو نخست وزیر فرانسه  هجری خورشیدی(، ۱۱۸۲)شناس فرانسوی پروسپر مِریمِه مورخ و باستان

اوغلو قهرمان و مربی بسکتبال اِفتیمیس کیومرث(، و ۱۳۱۸)شناس آمریکایی استوارت کافمن زیست (،۱۲۲۰)

 (.۱۳۳۱)یونان 

 

 

 

 

 

 پاستور    برتون   هابل   زیمل

گئورگ  (،۱۲۷۴): لویی پاستور (،۱۲۷۰)هرمان ملویل  اند:؛م در این روز درگذشتهاین نامداران ه

ویلیام بوئینگ  (،۱۳۳۲)ادوین هابل اخترشناس و دانشمند آمریکایی  (،۱۲۹۷)شناس آلمانی زیمل جامعه

الناصر جمال عبد (،۱۳۴۵)آندره برتون شاعر و ادیب فرانسوی  (،۱۳۳۵)بنیانگذار شرکت هواپیماسازی بوئینگ 

رئیس جمهور پیشین افغانستان محمد  هم ۱۳۷۵(. در سال ۱۳۸۲)الیا کازان کارگردان آمریکایی  (،۱۳۴۹)

 .نجیب اهلل پس از آن که چند روز به سختی شکنجه شد، به دست طالبان به قتل رسید

 


