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 اول آبان-رام

 شروین وکیلی

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

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 
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 اول  آبان

پ.م بوده که مردی به نام نیدینتو بعل وقتی خبردار شد گوماتا بردیا  ۵۲۲احتماال در این روز به سال  

به دست داریوش کشته شده، در بابل سر به شورش برداشت و ادعای سلطنت کرد. او به سرعت از داریوش 

د که اخترشناسی بابلی بسیار پیشرفت بزرگ شکست خورد و در دوران یکی از نوادگان همین شاه هخامنشی بو

بینی خورگرفت )کسوف( ها برای پیشکرد و شکوفا شد. طوری که در همین شهر یکی از کهنترین محاسبه

پ.م بگیرد. اما چنین نشد و  ۴۲۴بایست روز اول آبان سال انجام شد. بر مبنای این محاسبه خورشید می

 پذیر نبود.در این زمان رخ داد، از عرض جغرافیای بابل مشاهدهدلیلش هم آن بود که خورگرفتی که به واقع 

( یکی از فداییان ق۴۸۵رمضان  ۱۲) ۴۷۱اول آبان سال شنبه روز حدود هزار و پانصد سال بعد، در 

صدراعظم مقتدر دولت سلجوقی رفت الملک نظامدر دماوند به اردوی خواجه ابوطاهر ارانی  اسماعیلی به نام

 سب او را با کارد به قتل رساند و خود نیز به دست نگهبانانش کشته شد. و در فرصتی منا

هجری خورشید شورشی دیگر که در ایران زمین رخ داده بود به  ۱۱۰۱بعد در اول آبان پنج قرن 

افغان رفت و تاج خود را به او خان شاه سلطان حسین صفوی به اردوی محمود پیروزی رسید و در این روز 

به این ترتیب آشوبی در ایران برخاست که  .ه این ترتیب دودمانم صفوی قدرت را از دست دادو ب هدیه کرد

این کشمکها با تثبیت دودمان قاجار بر تاج و تخت ایران به سرانجام رسید.  ۱۱۷۳دو نسل به درازا کشید. در 
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که به دست آغا محمد در حدود اول آبان همین سال بود که مهمترین رقیب قاجارها یعنی لطفعلی خان زند 

 خان قاجار نابینا شده و بسیار آزار دیده بود، در تهران به امر او کشته شد.

 

 

 

 

 

 لطفعلی خان زند    الملکابوطاهر ارانی و قتل نظام

فتحعلی شاه قاجار دومین حاکم ( ق۱۲۵۰الثانی جمادی ۱۹) ۱۲۱۳اول آبان سال پنجشنبه روز 

شکستی که او از روسها خورده بود تا سالگی در اصفهان درگذشت. در شصت و هشت  ی قاجارسلسله

روسها به دنبال اولتیماتومی که برای  ۱۲۹۰ در اول آبان سالهای بعد هم دامنگیر ایرانیان بود. چنان که دهه

ل بیرون راندن مورگان شوستر به ایران داده بودند، قوای خود را از خط مرزی گذراندند و خراسان را به اشغا

خود در آوردند و در مشهد به کشتار مسافران و زایران دست گشاندند. کشتار روسها در مشهد تا سه روز 

سرباز روس به قتل رسیدند. روسها از حرم امام رضا به  ۱۱زن و  ۱۴مرد و  ۵۶۴ادامه داشت و در این مدت 

دم مشهد انجام دادند. در نهایت هم عنوان آخور اسبهایشان استفاده کردند و جنایتهایی باورنکردنی در حق مر

روسها در افغانستان بود با دو هزار نفر مسلح آمد و  مزدوری به نام یوسف خان هراتی که خبرنگار ارتش

رخ داد و باز به شمال ایران زمین  ۱۳۹۰شهر مشهد را تصرف کرد. رخداد ناخوشایند دیگر این روز به سال 
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تن و زخمی  ۵۸۲ریشتری وان به مرگ  ۲/۷ی زلزله ت. در این روزشد و تلفاتی مشابه هم داشمربوط می

 .شدن هزاران تن انجامید

 

 

 

 

 ی وانزلزله

سپاهیان متحد مارک آنتونی  پ.م ۴۲اول آبان در تاریخ سیاسی جهان نیز پر حادثه بوده است. در سال 

انده و قاتل سزار را در جنگ و اوکتاویانوس که به خونخواهی سزار برخاسته بودند ارتش بروتوس پسرخو

دوم فیلیپی در مقدونیه به سختی شکست دادند. در این نبردها هریک از دو طرف حدود دویست هزار تن 

 نیروی جنگی و پشتیبانی داشتند. بروتوس پس از این شکست خودکشی کرد.

هبری یوسف به رهزار نفر نیرو داشت  ۴۸که به روایتی مرابطون ارتش هجری خورشید  ۴۶۵در سال 

شده هزار تن می ۶۰ساگرایاس )معرکه زالقه( بر قوای آلفونس ششم شاه کاستیل که گویا بن تاشفین در نبرد 

تن است(. نام این جنگ از آن زالقه )به عربی  ۲۵۰۰غلبه کردند )تخمینهای جدید شش هزار تن در برابر 

گِل و لغزان شده بود و جنگاوران بر آن لیز  یعنی زمینِ لیز و لغزان( نهاده شده که خاک از خون جنگاوران
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ای نوشتند تا در برابر توسعه طلبی ها در پاریس عهدنامهها و فرانسویاسکاتلندی هم ۶۷۴در  خوردند.می

 ها به طور هماهنگ عمل کنند.انگلیسی

 

 

 

 ی مرابطون، راست: بروتوس، باال: سکه   

 کلود فرانسوا دو مالهچپ: 

 

طلبان و هیل که اولین جنگ داخلی مهم انگلستان است میان سلطنتاِج دنبر ۱۰۲۱ در اول آبان

هزار  ۱۵طلبان با فرماندهی چارلز اول در برابر تن از سلطنت ۱۲۴۰۰خواهان آغاز شد. در این نبرد جمهوری

در  خواه زیر فرمان ارل اسکس جنگیدند و هیچ یک از دو طرف به پیروزی قاطعی دست نیافت.جمهوری

ژنرالی فرانسوی به نام کلود فرانسوا دو ماله از  ۱۱۹۱و در  اولین نشست پارلمان انگلستان برگزار شد ۱۰۸۶

ای چید و با اعالم این که امپراتور در روسیه کشته شده، خود را حاکم غیبت ناپلئون استفاده کرد و دسیسه

  .ت و او را اعدام کردپاریس خواند. کودتای او شکست خود و ناپلئون کمی بعد بازگش

 

 

     نگو دین دیم راست:

 سربازان انگلیسی  چپ:

 در نبرد العلمین
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نبرد کومانُوو میان صربها و دولت عثمانی در والیت کوسُوو آغاز شد که  ۱۲۹۱صد سال بعد در 

 ۱۳۲ها بود و به ترتیب جنگ اصلی دور اول نبردهای بالکان بود. در این جنگ شمار صربها دو برابر عثمانی

هزار نفر نیرو داشتند. هر  ۶۵هزار تن و 

کشته و بیش از  ۴۵۰۰ طرف هم در پایان

سه هزار زخمی داد، اما روی هم رفته این 

جنگ برای صربها پیروزی محسوب 

     شد.می

 چپ: ولیهد صربستان پرنس الکساندر و کنارش سرهنگ پیتر بویوویچ     

 

 

 

 

 

 مارشال ژوکوف و سرداران پیروزمند متفقین در آلمان

 

قوای نظامی روسیه را بر عهده گرفت تا از ورود سپهبد گرگوری ژوکوف فرماندهی کل  ۱۳۲۰در 

نبرد دوم العلمین در شمال مصر آغاز شد و نیروهای متفقین به  ۱۳۲۱، در ها به مسکو جلوگیری کندآلمانی

 هم ۱۳۲۳. در ای بزرگ را برای راندن نیروهای آلمانی به رهبری رومل آغاز کردندرهبری مونتگومری حمله

که بزرگترین نبرد دریایی تاریخ است در نزدیکی فیلیپین میان آمریکا و ژاپن آغاز  (Leyteجنگ خلیج لیتی )
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شد. این جنگ سه روز طول کشید و در جریان آن سیصد کشتی آمریکایی و انگلیسی با نزدیک به هفتاد 

 .ل رساندندها را به قتتن از ژاپنی ۱۲۵۰۰کشتی ژاپنی درگیر شدند و خود بیش از سه هزار نفر تلفات دادند و 

 

 

 

 

 

 انهدام رزمناو یو اس اس پرینستون    برخورد بمب به رزمناو یاماتو

 

پرسی بر امپراتور دائو دای غلبه نگو دین دیم نخست وزیر ویتنام در یک همه ۱۳۳۴در اول آبان سال 

شان هزاران بلغاری در اعتراض به ستم رژیم کمونیستی ۱۳۳۵. در شدکرد و این کشور به جمهوری تبدیل 

تظاهرات کردند. مقاومت مردم تا ده روز بعد در هم شکسته شد و شمار زیادی در این میان دستگیر و کشته 

حزب کمونیست بلغارستان موفق شدند ها بلغاری ۱۳۶۸. با این همه در نهایت مردم پیروز شدند و در شدند

شان ماتیاس زوروس در این کشور جمهوری و دموکراسی را جمهور تازه قدرت ساقط کردند و رئیسرا از 

پادگانهای نظامی آمریکا و فرانسه در لبنان با کامیونهایی پر از بمب مورد  ۱۳۶۲. در این میان به سال اعالم کرد
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ی انتحاری قرار گرفت و به حمله

 ۱۳۸۱در  کشته داد. ۵۸و  ۲۴۱ترتیب 

مبارزان چچن به اپرای مسکو حمله  هم

کردند و هفتصد تماشاچی داخلش را 

 .)تصویر روبرو( گروگان گرفتند

هجری  ۱۰۲۰اول آبان در ضمن با رخدادهای اجتماعی و جنبشهای حقوقی هم گره خورده است. در 

کوشیدند این شهر های حاکم بر ایرلند بود، های شهر اولستر که پایگاه انگلیسیگروهی از کاتولیک خورشیدی

با اولین کنوانسیون ملی حقوق زنان  ۱۲۲۹در  را بگیرند و آیین کاتولیک را بار دیگر در ایرلند تثبیت کنند.

نزدیک به سی هزار زن در نیویورک  ۱۲۹۴. در در ماساچوست برگزار شدرهبری پائولینا کلوگ رایت دیویس 

سقوط سهام نیویورک و فروپاشی وال استریت آغاز  هم ۱۳۰۸. در برای دستیابی به حق رای راهپیمایی کردند

 .شد

 

 

 

 

 

 

 

 آلبرتو سانتوس دومون  ی الروسفرهنگنامه   پائولینا کلوگ رایت دیویس
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آلبرتو سانتوس دومون برای  ۱۲۸۵این روز در ضمن با صنعت هوانوردی هم پیوندی دارد. در 

ی نظامی اولین استفاده ۱۲۹۰، در پرواز کردنزدیکی پاریس  درنخستین بار با هواپیمایی که سنگینتر از هوا بود 

از هواپیما انجام شد و یک خلبان ایتالیایی در جریان نبرد با عثمانی با هواپیما به آسمان رفت تا خطوط نظامی 

 ۱۳۱۸، و در ها در لیبی تماشا کندعثمانی

ی میتسوبیشی با موتور دوقلو هواپیمای جنگنده

 )تصویر روبرو(. کرد نخستین بار پرواز

ای هم این که در اول ی حاشیهیک نکته

برای اولین بار شخصیت داستانی  ۱۳۳۷آبان سال 

ی در مجله La flute à six schtroumpfsای( طی داستانی به نام رنگ افسانههای آبیاسمِرف )کوتوله

  اسپیرو انتشار یافت.

 

 

 

 

 

 

 هااسمورف   مایکل کرایتون    پله

اسلم فرخی (، ۱۱۹۶)نویس فرانسوی پیر الروس فرهنگنامه اول آبان زادروز این نامداران است:

پله فوتبالیست  (،۱۳۰۸)نگار بنگالدشی الرحمن شاعر و روزنامهشمس (،۱۳۰۲)پاکستانی  -زبانشناس هندی
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، از جمله پارک خیلیی داستانهای علمی تشناس و نویسندهمایکل کرایتون انسانو  (،۱۳۱۹)برزیلی زاده 

هجری  ۲۵۶)سراسقف بیزانتیوم ایگناتیوس اند: (. در این روز این شخصیتها نیز جان سپرده۱۳۲۱) ژوراسیک

ابوصلت دانشمند اندلسی  (،۳۰۹)گو امپراتور ژاپن دای(، ۲۸۱)ابراهیم دوم امیر اغلبی آفریقا  خورشیدی(،

 .(۱۳۹۱معاصر )پژوه دیناحمد قابل (، و ۱۲۴۶)فرانتس بوپ زبانشناس و دانشمند آلمانی (، ۵۱۳)

 

 

 

 

 

 

 

 فرانتس بوپ     ی امیر ابراهیم دومسکه

 


