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 آبان مه دازدو -رام

 شروین وکیلی

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

ی امروزینی که روزهایمان را مناسبتها و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدوده

 ادار تبدیل کند. ای معنادار از سالگردِ رخدادهای معنپوچ 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

شود. هنگام نقل آن به طرح ارجاع دهید و این نکته را تکمیل می ۱۳۹۶پایان سال ( محتوای روزشمار رام نهایی نیست و تا 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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 دوازدهم آبان

 

مهمترین رخداد تاریخی دوازدهم آبان  

هجری  ۲۳آن است که در این روز به سال 

پیروز که  خورشیدی دالوری پارسی به نام

اعراب به خاطر سپیدی پوستش به او ابولؤلؤ 

پس از دیدن صف گفتند، )پدر مروارید( می

، م را در مدینه به قتل رساندی دوعمر بن خطاب خلیفهپسران نوجوان ایرانی که به بردگی گرفته شده بودند، 

  .ای )تصویر باال( همچنان در همان شهر قرار داردکه مقبره

پرسی  ۱۲۹۵ای و فرعی بوده است. در باقی رخدادهای این روز در تاریخ ایران زمین به نسبت حاشیه 

او را به امیر دولت ای با عبداهلل بن جاسم ثانی نوشت و ی انگلستان در خلیج پارس عهدنامهزاخاریاس نماینده

گرفت که در برابر ستان بر عهده میتاسیس قطر تبدیل کرد. بر اساس این عهدنامه انگل ی تازهنشانده دست

ی ایران به این منطقه از شیخ عبداهلل دفاع کند، و در مقابل قرار شد این کشور نوپا حق نداشته باشد با حمله

  دولتهای دیگر مکاتبه کند و قرارداد ببندد، مگر آن که نخست تایید انگلستان را گرفته باشد!

وف غیرنظامی را که از کلنل محمدتقی خان حمایت میکردند قزاق ها کلیه انقالبیون معر ۱۳۰۰در 

ولیعهد ایران تاسیس رژیم حسن میرزا  محمد ۱۳۰۲، در دستگیر و عده ای از آنها را به چوخه اعدام سپردند

منشی اول شورای  که میرزا باقر اوغلو حسینوف ۱۳۱۲تبریک گفت، و در  آتاتورک در ترکیه را به جمهوری
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بود و سه سال از طرف بلشویکها در این سرزمین کشتار کرده بود از کار  تاجیکستان نیستمرکزی حزب کمو

 برکنار شد.

 

 قمرالزمانمحمد راست: 

 احمدتاج الدین چپ: 

 

 

ی مردان بالغی نشین نوار غزه حمله کردند و همهسربازان اسرائیلی به روستاهای فلسطینی ۱۳۳۵در 

 ۱۳۵۴در  نفر از مردم غیرنظامی به قتل رسیدند. ۱۱۱نفر و در رفاح  ۲۷۵یونس کشتند. در خان را که یافتند، 

الرحمان الدین احمد، محمد منصور علی و شیخ مجیبسید ناظراالسالم، ابوالحسنات محمد قمرالزمان، تاج

ن وزیران سابق این کشور بودند به دست کودتاچیان در زنداشان نخستکه رهبران سیاسی بنگالدش و برخی

 . داکا به قتل رسیدند

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۱۰، سال روستای خان یونس در فلسطین
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 سوزی در تونل سالَنگ در افغانستان به مرگ بیش از دو هزار تن انجامید. این تونل راآتش ۱۳۶۱در 

ه با کدولت شوروی در زمان اشغال افغانستان در کوهستان کتل سالنگ ساخته بود و در جریان حوادثی 

وخت نظامی روسها دید کمونیستها تا به امروز مبهم مانده، احتماال به دنبال برخورد چند تانکر سپنهانکاری ش

 ۱۳۶۵در  ند.در این تونل هفتصد سرباز شوروی و حدود دو هزار شهروند افغان در آن گرفتار ماندند و سوخت

شان در لبنان به هفت گروگان ها برای رهاییاع در گزارشی افشا کرد که آمریکاییی لبنانی الشرروزنامههم 

هم  ۱۳۶۷ترا بود. در و این سرآغاز رسوایی سیاسی موسوم به ایران کن فروشندطور پنهانی به ایران سالح می

ا ساقط کنند. رکوشیدند با کودتایی دولت مالدیو  ،مزدورهای تامیلی که از سریالنکا به حرکت درآمده بودند

ساعت خطر کودتا  ۲۴ها کمک خواست و ارتش هند طی لقیوم از هندیاما رئیس جمهور مالدیو مأمون عبدا

 .را فرو نشاند

ترک عبداهلل چاتلی رهبر گروه پاندر ترکیه افتضاحی سیاسی به پا شد و این زمانی بود که  ۱۳۷۵در 

سوسورلوک کشته شد. این  یی رانندگی در منطقهان یک حادثهدر جری (یرز )تصویر افراطی گرگ خاکستری

اند و با حادثه به رسوایی بزرگی منتهی شد، چون نشان داد که چاتلی و گروهش در خدمت دولت بوده

ای بود اند. چاتلی در ابتدای کار یک آدمکش حرفهدادهپشتیبانی دولتمردان ترکیه جنایتهای خود را انجام می

رهبری گرگهای خاکستری را بر عهده گرفت که گروهی  کرد و بعدترکه در خدمت دولت ترکیه فعالیت می

 کردند. ترکهای افراطی بود که به قتل و ترور فعاالن کرد و ارمنی و ترکهای مخالف نژادپرستی اقدام میاز پان

 

 

 

 گرگهای خاکستری انهوادار     عبداهلل چاتلی
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نظامی و نژادپرست است است و گروهی شبهگروه گرگهای خاکستری در اصل همان مافیای ترکیه 

کند. با این همه که با ایدئولوژی برتری نژاد ترک برای سرکوب مخالفان و به ویژه کردهای ترکیه فعالیت می

سازمان اصلی توزیع مواد مخدر و بردگان جنسی و جنایت سازمان یافته در ترکیه نیز همین سازمان است. 

گیری در اروپا تحت تعقیب و باججنسی به خاطر قاچاق مواد مخدر، تجاوز گ هم در زمان مرعبداهلل چاتلی 

پشتیبانی گروه از این ده بود که کربه طور رسمی اعالم المللی دولت ترکیه زیر فشار افکار عمومی بینبود. 

نمود. اما در جریان این تصادف کسانی که در خودروی جنایتکاری فراری میبه ظاهر و خود چاتلی کند نمی

چاتلی بودند و همراه او کشته شدند پیوندهایش را با دولت ترکیه نمایش دادند. این افراد عبارت بودند از 

که  ی زیبایی ترکیه و دوست دختر چاتلیی پلیس، غنچه اوج ملکهداغ، از فرماندهان بلندپایهحسین خوجه

ی بوجاق و عضو مجلس اعالی ملی ترکیه و در تصادف کشته شدند، و سعادت ادیب بوجاق رهبر عشیره

ی شکسته از تصادف جان به در برد. فاش شدن این که رهبر مافیای دشمن بزرگ کردها، که با پا و جمجمه

رگی منتهی شد، اما به ی مجلس دوستی چنین نزدیکی داشته به رسوایی بزترکیه با رئیس پلیس و نماینده

دنبال استعفای وزیر کشور ترکیه دستگاه قضایی ترکیه از پیگرد همدستان دیگر این جنایتکار سر باز زد و 

تفسیر »به و کشتار مخالفان نژادپرستی کمی بعد کتابی به قلم دخترش منتشر کرد که در آن جنایتهای چاتلی 

 منسوب شده بود.« ت ترکمتفاوت او از عدالت و شور و اشتیاقش برای مل

 

 

 نامنتانبرد 
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مبارزان در کیل در حال تیراندازی به انقالبیون کمونیست ت گاریبالدی و قوای وفادار به پامیان نیروهای ناسیونالیس جنگ منتانا

 اسپارتاکیست

 ۳۶۱در سطح جهانی دوازدهم آبان ماه با چندین رخداد مهم سیاسی و نظامی مصادف بوده است. در  

کنستانتیوس دوم امپراتور روم در کیلیکیه در اثر بیماری درگذشت و در بستر مرگ پسرعمویش  میالدی

مجلس انگلستان هنری هشتم شاه انگلستان را  هجری خورشیدی ۹۱۳، در یولیانوس را به جانشینی برگزید

جوزپه گاریبالدی و  ۱۲۴۶، در به ریاست کلیسای آنگلیکن انتخاب کرد و مرجعیت پاپ را نامشروع دانست

 پیروانش در نبرد مِنتانا از نیروهای پاپ شکست خوردند و به این ترتیب از راندن وی از رم بازماندند.

جان ویلیس مِنارد اولین سیاهپوستی بود که در انتخابات کنگره رای آورد. اما به خاطر  ۱۲۴۷در 

، لهستان استقالل خود را از روسیه اعالم کرد ۱۲۹۷، در ها هرگز به کنگره راه نیافتتعصبات نژادی آمریکایی
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چهل هزار ملوان آلمانی بندر کیِل را گرفتند و به این ترتیب انقالب کمونیستهای اسپارتاکیست  ۱۲۹۷و در 

 .در آلمان آغاز شد ولی پس از ده روز با مقاومت ارتشیان و داوطلبان مردمی به شکست انجامید

 

 

 

 

 

 

 

 هنری هشتم   ویلیس مناردجان    هیرو هیتو

 

، در فرانکلین روزولت برای بار دوم به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد ۱۳۱۵در دوازدهم آبان 

شاوِن در آلمان را آغاز کردند. در جریان این افکن آمریکایی حمله به بندر ویلهلمپانصد هواپیمای بمب ۱۳۲۲

، اش کشته شدندن شد و بخش بزرگی از ساکنان غیرنظامیبمبارانها دو سوم ساختمانهای شهر با خاک یکسا

تنفیذ هیرو هیتو ی ژاپن توسط امپراتور قانون مشروطهپس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم  ۱۳۲۵در 

نیکسون در رادیو و تلویزیون  ۱۳۴۸. در لیندون جانسون به ریاست جمهوری آمریکا رسید ۱۳۴۳، و در شد

ی نظامی در ویتنام بودند و از اکثریت خاموشی که در نظر او هوادار مداخلهبا مردم آمریکا سخن گفت 

فدراسیون میکرونزی از آمریکا استقالل  هم ۱۳۶۵و در  خواست تا فعال شوند و از سیاست او پشتیبانی کنند

 .یافت
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 المپ دو گوژ    ی تایمز در بمبئیساختمان روزنامه

بانوی خبرنگار  ۱۱۷۲دوازدهم آبان در تاریخ مطبوعات هم اهمیتی دارد. چون در این روز به سال  

ی تایم هند که در میان روزنامه ۱۲۱۷، و در فرانسوی و فعال حقوق زنان المپ دو گوژ با گیوتین اعدام شد

ته )و دارد( در بمبئی آغاز به ی توزیع و شمار مخاطبان را داشترین دامنهزبان گستردههای انگلیسیروزنامه

 انتشار کرد. 

ترین بانک کانادا در مونترآل گشایش قدیمی ۱۱۹۶هایی هم در این روز رخ داده است. مثال در نوآوری

، ی نخستین خودروهای خود وارد رقابت با خودروهای مدل تی فورد شدشورولت با عرضه ۱۲۹۰، در یافت

سگی به نام –ک را پرتاب کردند و به همراه آن برای نخستین بار جانوری ی اسپوتنیروسها سفینه ۱۳۳۶و در 

 نیز به فضا فرستاده شد.  -)تصویر زیر( الیکا
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 اورنگ زیب بر تخت طاووس

 آندره مالرو   اشتیاق حسین قریشی  زیب بر تخت طاووساورنگ

(، ۹۸۳)عثمان دوم سلطان عثمانی اند: ماه زاده شده در قلمرو ایران زمین این کسان در دوازدهم آبان 

ی تاریخ پاکستان اشتیاق حسین قریشی وزیر کشور پاکستان و نویسنده (،۹۹۷)زیب شاه گورکانی هند اورنگ

مان هم در این (. رفتگان سرزمین۱۲۸۲)زدایی از تاریخ این قلمرو پارسیسیاست استعماری جدید و متصدی 

فاضل احمد پاشا صدراعظم (، ۶۰۲): ابن قدامه مقدسی امام حنبلیان دمشق ۱۲/۸/۶۰۲جمعه روز عبارتند از 

(، ۱۳۴۰ها در آذربایجان و پیشگام شعر نو )کسمائی از فعاالن سیاسی هوادار بلشویک (، شمس۱۰۵۵)عثمانی 

 (.۱۳۹۴)احمد چلبی دولتمرد عراقی و 

 

 

 

 

 

 احمد چلبیی   عثمان دوم    شمس کسمائی
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وینچنزو میالدی(،  ۳۹)لوکان شاعر رومی اند: در میان انیرانیان این نامداران در این روز زاده شده 

(، و ۱۲۸۰)آندره مالرو (، ۱۲۳۱)میجی امپراتور ژاپن هجری خورشیدی(،  ۱۱۸۰)بلینی آهنگساز ایتالیایی 

سولومون (، ۱۳۰۵)تیرکش آمریکایی آنی اوکلی بانوی تیرانداز و هفت(. ۱۳۰۰)چارلز برونسون هنرپیشه 

( ۱۳۳۶)اتریشی -ویلهلم رایش روانکاو اوکراینی(، و ۱۳۲۸)گوگنهایم بازرگان آثار هنری و مبلغ هنر مدرن 

 اند.هدرگذشتهم در این روز 

 

 

 

 

 

 

 

 ویلهلم رایش    سولومون گوگنهایم

 


