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 مهر مه ن -رام

 شروین وکیلی

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

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

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 



2 

 

 مهر نهم

مهمترین رخداد نهم مهر ماه در تاریخ جهان، فروپاشی دولت هخامنشی به دست اسکندر مقدونی 

است که کل سیر تاریخ تمدنها را یکسره دگرگون کرد و رشد و شکوفایی سیاسی و اجتماعی عصر پارسیان 

رمانش در نبرد اسکندر و مقدونیان زیر ف پیش از میالد ۳۳۱را با بریدگی روبرو کرد. در این روز به سال 

و وی  گوگامل )در نزدیکی بابل( بر سپاهیان پارسی به فرماندهی شاهنشاه هخامنشی داریوش سوم غلبه کرد

 گریخت. خورد و میاین نخستین بار بود که شاهنشاهی پارسی از دشمنی شکست می .را به گریز وا داشت

 

 

 

 

 

 

 

 .م۱۸کاری روی عاج، قرن گریز داریوش از گوگامل، کنده

 

هجده قرن پس از این واقعه، یکی از شخصیتهایی که ساخت سیاست ایرانشهری را بار دیگر بازسازی 

. بر تخت نشست هجری خورشیدی ۹۶۷بود که در نهم مهر شاه عباس بزرگ صفوی  کرد به قدرت رسید و او
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. تا یک قرن بعد پای استعمارگران اروپایی به سلطان احمد سوم عثمانی از قدرت برکنار شدهم  ۱۱۰۹در 

ایوان پاسکِویچ سردار روس ایروان را گرفت و غارت کرد  ۱۲۰۶شمال و جنوب ایران زمین باز شده بود. در 

سپاهیان انگلیسی استان بلوچستان ایران را اشغال کردند. بخش  ۱۲۶۶، و در و به قتل شهروندانش روی آورد

 ی کشور پاکستان را ایجاد کردک قرن بعد در دستشان باقی ماند و در نهایت بدنهی این سرزمین تا یعمده

ها از همان زمان کوشیدند تا استانهای کابل و هرات را هم از ایران جدا کنند . انگلیسی)تصویر دو صفحه بعد(

این منطقه به  در حبیب اهلل خان ۱۲۸۰. در به این شکل خلق کردندبه تدریج کشور کنونی افغانستان را و 

قدرت را در  در هراتکه افضل خان  محمدمرگ عبدالرحمن خان پسر قدرت رسید و این مصادف بود با 

 دست داشت.

 

 

 

 

 

 راست: شاه عباس بزرگ صفوی، چپ: سلطان احمد سوم عثمانی

 

 

چند اتفاق کوچک افتاد که سیمای سیاست در این سالها را به دست  ۱۲۸۶نهم مهر سال پنجشنبه روز  

سعدالدوله وزیر امور خارجه در مجلس گزارش مفصلی از حمله عثمانی ها به خاک ایران دهد در این روز می

داد و متذکر شد دولت های روس وانگلیس به نفع متجاوزین دخالت می کنند. وی افزود فرمانفرما با اختیارات 
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اختالف شدیدی خاطر به  با این همه ل برای مقابل و جلوگیری از تجاوز به آذربایجان اعزام شده است.کام

 و کارمندان دست به اعتصاب زدند ،که بین وزیر امور خارجه و کارکنان آن وزارتخانه پیدا شده بود

را برگزید. در  السلطنهءجایش عالو به  کندسعدالدوله را از کار برکنار شد ناگزیر صدراعظم مشیرالسلطنه 

خواه او را و انجمن مشروطه آدمیتخان عباسقلی ای نوشت و در آن نامهاسکندری میرزا سلیمان همین روز 

 بسیار ستایش کرد. سلیمان میرزا بعدها به پدر معنوی بنیانگذاران حزب توده تبدیل شد. 

( پس از فرو نشستن بحران کودتای محمدعلی شاهی، صدراعظم تازه برگزیده شده ۱۲۸۸دو سال بعد )

 ،)تصویر زیر( الوزراء و وزیر جنگسپهدار تنکابنی رییس ی خود را به این ترتیب معرفی کرد:وزیران کابینه

 ،مستوفی الممالک وزیر مالیه ،وثوق الدوله وزیر عدلیه ،ناصر الملک وزیر خارجه  ،سردار اسعد  وزیر داخله

( هم ۱۲۸۹درست یک سال بعد ) سردار منصور وزیر پست و تلگراف. ، وصنیع الدوله وزیر معارف و اوقاف

 شد.گی چاپ میهفترا منتشر کرد که به شکل شفق  یروزنامهنخستین شماره از میرزا احمد سهییلی تبریزی 
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یه دهه بعد آشوب 

جنگ جهانی اول ایران زمین 

را در کام خود بلعید. در 

قبایل عرب که توسط  ۱۲۹۷

لورنس سردار انگلیسی 

شورانده شده بودند قوای 

عثمانی را تار و مار کردند و 

و در همین دمشق را گرفتند، 

سید عبداهلل آخرین خان روز 

ها ه بصره وارد شد و حکومت عراق را از طرف انگلیسیسر پرسی کاکس بهم  ۱۲۹۹. دو سال بعد در خیوه شد

 .در دست گرفت

ای شدید خورد و این زمانی بود که ایران از ها در قلمرو ایران زمین لطمهنفوذ انگلیسی ۱۳۳۰در  

را ترک کردند. چهار سال بعد در  ایرانبه ناچار مسئوالن انگلیسی شرکت نفت  کرد و خلع ید شرکت نفت

جیانگ( در غرب چین تشکیل شد. این ناحیه که مساحتی کیانگ )ماندارین: شینی خودمختار سینمنطقه ۱۳۳۴

برابر با ایران امروز دارد، بخشی از سپهر فرهنگ ایرانی است و مردمش مسلمان هستند و خطشان هم پارسی 

نند. نام اصلی این منطقه ختا و خُتَن، خوااند و هنوز نماز را به زبان پارسی میاست و بیشترشان مسلمان حنفی

جیانگ که بیرونی اند. نام شینکاشغر بودهیارکند و اش آلتیشهر و تاتارستان بوده و مراکز اصلیو ترکستان، 

یا « سرزمینهای باختر»، «مرزهای نو»دهد، به معنای بودن این منطقه نسبت به قلمرو فرهنگی چین را نشان می

است که به تازگی از دو قرن پیش برای اشاره به این منطقه در دیوانساالری « زه فتح شدههای کهنِ تاسرزمین»
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مردم این منطقه از آن روز تا به امروز در شرایطی بسیار ناگوار و زیر یوغ  دولت چین کاربرد پیدا کرده است.

 کنند.ها زندگی میستم عیان چینی

انقالبیون فرانسه بلژیک امروزین  ۱۱۷۴بوده که در  تاریخ سیاسی جهان در روز نهم مهر به این شکل

ی لوئیزیانای آمریکا را اسپانیا منطقه ۱۱۷۹، در را که بخشی از امپراتوری اتریش بود به قلمرو فرانسه افزودند

ی اروپا ی وین آغاز شد و نقشهکنگره ۱۱۹۳، در ی سان ایلدِفونسو به فرانسه واگذار کردطی سومین عهدنامه

بمب نیرومندی که یک کارگر کمونیست در ساختمان  ۱۲۸۹، و در شکست ناپلئون را از نو ترسیم کرد پس از

تن و زخمی شدن صد  ۲۱ی لس آنجلس تایمز کار گذاشته بود این بنا را ویران کرد و به کشته شدن روزنامه

 .نفر انجامید

اسپانیا به زنانش حق  ۱۳۱۰، در شدی اتحاد جماهیر شوروی اعالم ی پنج سالهاولین برنامه ۱۳۰۱در 

لند را به آلمان سودت ۱۳۱۷و در  فرانسیسکو فرانکو به رهبری دولت ملی اسپانیا رسید ۱۳۱۵، در رای داد

 یک ماه محاصره شهر ورشو را هم گرفت.  پس از (۱۳۱۸و یک سال بعد در همین روز ) خود ملحق ساخت

 

 

 

 

 

 

 افسران آلمانی پس از فتح ورشو
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)تصویر زیر( و در همین روز به  متفقین ناپل را گرفتند ۱۳۲۲پاتک متفقین به سرعت آغاز شد و در 

ها ناقوس پایان عصر کردند. با این همه جنبش آلمانیدر دادگاه نورنبرگ محاکمه را رهبران نازی  ۱۳۲۵سال 

دولت  ۱۳۵۸و در  ن مستقل شدنیجریه از انگلستا ۱۳۳۹استعمار را به صدا درآورده بود. به همین خاطر در 

 .دنمالکیت کانال پاناما را به دولت پاناما منتقل کناگزیر شد آمریکا 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین کشتی بخاری که در رود  ۱۱۹۰چندین رخداد علمی و فنی نیز در این روز واقع شده است. در 

منتشر « داری بانو بیتونخانهراهنمای »کتاب  ۱۲۴۰، درسیپی به حرکت درآمده بود به نیو اورلئان رسیدمیسی

 شود!شد و در سال نخست شصت هزار نسخه فروش کرد. این کتاب هنوز هم به طور منظم چاپ می

دانشگاه استنفورد  ۱۲۷۰، در ی برق برای تولید روشنایی توسط ادیسون تاسیس شداولین کارخانه ۱۲۵۹در 

دالر  ۸۲۵ه از خودروی مدل تی خود را با بهای فورد نخستین نمون ۱۲۸۷، و در در کالیفورنیا گشایش یافت

هایی تازه را در این . استفاده از خودرو چندان باب شد که تا نیم قرن بعد ساخت جادهبه بازار عرضه کرد

. برداری قرار گرفتاولین اتوبان آمریکا که بزرگراهی در پنسیلوانیا بود مورد بهره ۱۳۱۹کشور رقم زد و در 

 اعی اروپایی بود و در دوران حاکمیت هیتلر برای نخستین بار در آلمان ساخته شده بود.اتوبان البته ابد
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عبارت  ۱۳۳۶ها عالوه بر اتوبان در این روز چندین نهاد دولتی مهم را تاسیس کردند. در آمریکایی

 ۱۳۴۰، و در سازمان ناسا تاسیس شد ۱۳۳۷بر اسکناسهای آمریکایی افزوده شد، در  «به خداوند اعتماد داریم»

 . )دیا( تاسیس شد« اداره آگاهی دفاعی»اولین سازمان جاسوسی متمرکز در دولت آمریکا با نام 

هواپیمای کنکورد برای اولین بار  ۱۳۴۸های جالب توجه دیگر نهم مهرماه آن بود که در نوآوری

 ۱۳۶۱، در کس گرفته شداز مغز با اشعه ای( CAT Scan)اسکن  کَتاولین  ۱۳۵۰، در دیوار صوتی را شکست

دانمارک اولین کشوری بود که ازدواج  ۱۳۶۸و در  کمپانی سونی اولین سی دی )دیسک فشرده( را تولید کرد

 !گرایان را قانونی کردهمجنس

 

 

 

 

 

 

 الکساندر سوروس    لیاقت علی خان   عبدالرحمن خان

الکساندر سوروس  پیش از میالد(، ۸۶): سالوست مورخ رومی زادگان نامدار این روز عبارتند از

(، ۱۲۶۰)ویلیام بوئینگ هجری خورشیدی(،  ۱۲۲۶)آنی بسانت مبلغ تئوسوفیسم  میالدی(، ۲۰۸)امپراتور روم 

لیاقت علی خان حقوقدان و دولتمرد هندی و اولین نخست  (،۱۲۷۲)لی  کار چینی و استاد بروسمن رزمیایپ

 (.۱۲۹۸)سرای هندی وری شاعر و ترانهمجروح سلطانپ (، و۱۲۷۴)وزیر پاکستان 
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 ۱۲۸۰اند. در ساز ایران زمین هم در نهم مهر درگذشتهشمار چشمگیری از شخصیتها تاریخ

ی انگلیسیها بود و به نمایندگی از ایشان شورشهای مردمی نشاندهدستکه افغانستان عبدالرحمن خان امیر 

کرد، درگذشت. او سنی متعصبی بود که بسیاری از آثار استانهای ایرانی هرات و کابل و بلخ را سرکوب می

مردم هزاره را  ٪۶۰فرهنگی و تاریخی بودایی و نورستانی را از بین برد و تنها در جریان یکی از شورشها 

سالگی  ۵۲عبدالحسین تیمورتاش وزیر سابق دربار در زندان قصر در سن  ۱۳۱۲. در کشت یا به تبعید فرستاد

قهرمان میرزا  هم ۱۳۲۴در  به وضع مرموزی از بین رفت. همانروز جنازه او را تحویل خانواده اش دادند.

ترین خاطرات در میان رجال که برای مدتی در قزوین از مردم کناره گرفته بود و مفصلالسلطنه عین سالور

اعدام  در فیروزآبادرا روخان قشقایی خس ۱۳۶۱درگذشت. در سرطان معاصر را نوشته است، به خاطر بیماری 

 .هادی نوروزی فوتبالیست ایرانی درگذشت ۱۳۹۴در  و کردند

 

 

 

 

 

 

 

 ایپ من    خسرو خان قشقایی  قهرمان میرزا عین السلطنه

 

 


