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 آبان مه دسیز-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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 سیزدهم آبان

شود. در سیزدهم آبان سال ترین رخداد تاریخی ثبت شده در این روز به ایران زمین مربوط میقدیمی

را که رهبر شورشیان شهر بود ارخه و بابل را گشود سردار داریوش بزرگ شهر ر ندافَوِپیش از میالد  ۵۲۲

 اسیر کرد و به صلیب کشید. 

 ۱۲۷۰سیزدهم آبان سال چهارشنبه در تاریخ معاصرمان هم رخدادهایی در این روز واقع شده است. مثال روز 

عبدالحسین میرزا فرمانفرما که حاکم کرمان و بلوچستان بود آخرین کسی بود که لقب ساالر لشکر را در نظام 

راعظم ایران به دنبال کودتایی عزل ناصرالملک صد ۱۲۸۵ارتشی قاجارها گرفت. روز دوشنبه سیزده آبان سال 

القدس توقیف خواه روحی مشروطهگرفت روزنامهشنبه قرار میشد،  و سال بعدش در همین روز که در سه

ها شاهسون( ۱۲۸۸شد و اولین دادگاه مطبوعاتی در تاریخ معاصر ایران برایش تشکیل شد. دو سال بعد )

سولگری روس را محاصره و تسلیم بعضی از متحصنین را مطالبه اردبیل را تصرف و غارت کردند. یاغیان قن

گروهی از دانشجویان پیرو خط امام به سفارت  هم ۱۳۵۸در  نمودند. قنسول تقاضای کمک فوری نمود.

 . آمریکا حمله کردند و دیپلماتهای آمریکایی را گروگان گرفتند
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مجازات  یکمیتههم  ۱۲۹۶دارد. در  جالب آن که این روز با ترورهای سیاسی پیوندی تنگاتنگ

را ترور کرد و به قتل رساند. سی و دو سال بعد در  سردار مظفر چهاردولیو التجار حاجی میرزا علی ملک

هم  ۱۳۷۴در را ترور کنند که ناموفق ماند و شاه جان به در برد.  شاهکوشیدند فداییان اسالم گروه  ۱۳۲۸

 ، دست یک یهودی تندرو ترور شد و به قتل رسید اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل به

 

 

 

 

 

 

 ها شورش چارتیست     توپاک آمارو

تبار هم مصادف است. در این روز با مقاومت نظامی سرخپوستان در برابر استعمارگران اروپایی 

ها اسپانیاییتوپاک آماروی دوم رهبر انقالبیون سرخپوست در پرو در برابر حاکمیت  ۱۱۵۹سیزدهم آبان سال 

ی قبایل سرخپوست غرب آمریکا در نبرد واباش بر دولت ایاالت اتحادیه ۱۱۷۰، در سر به شورش برداشت

شورش نیوپورت به رهبری جان فراست و حدود پنج  هم ۱۲۱۸در  متحده پیروزی بزرگی به دست آورد.

ت مرکزی در بریتانیا بود و با هزار چارتیست )لیبرال تندرو( آغاز شد که آخرین طغیان بزرگ بر ضد حکوم

 .خشونت سرکوب شد

نلی تیلور راس در  ۱۳۰۳، در هارا تاکاشی نخست وزیر ژاپن در توکیو به قتل رسید ۱۳۰۰در 

سپهساالر اروین رومل به دنبال متراکم شدن نیروهای  ۱۳۲۱، و در وایومینگ اولین فرماندار زن در آمریکا شد
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. در نشینی قوایش را صادر کردبرای مقاومت را نادیده گرفت و فرمان عقبدشمن در العلمین فرمان هیتلر 

 .ارتش سرخ وارد بلغارستان شد و شورش ضدکمونیستی مردم را سرکوب کردهم  ۱۳۳۵

 

 

 

 

 

 

 جنگ خیابانی با کمونیستها در بوداپست    اروین رومل در العلمین

دوایت آیزنهاور  ۱۳۳۱در این روز با فراز آمدن رئیس جمهورهای نامدار هم مصادف بوده است.  

سالوادور آلنده به ریاست جمهوری  ۱۳۴۹در و  سی و چهارمین رئیس جمهور آمریکا شد)تصویر زیر راست( 

کارتر غلبه کرد و ریگان بر  ۱۳۵۹، در در آمریکای التین شد تشیلی رسید و نخستین رئیس دولت مارکسیس

باراک اوباما اولین رئیس جمهور آمریکا شد که خون آفریقایی  ۱۳۸۷، و در به ریاست جمهوری آمریکا رسید

 )تصویر زیر چپ(. داشت
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 رونالد ریگان   نلی تیلور راس    جیمز سیمپسون

 

 ۳۶ی سمفونی شماره ۱۱۶۲سیزدهم آبان با چندین رخداد فرهنگی و علمی نیز قرین است. در 

ی کلروفرم توسط پزشکی اسکاتلندی به نام اثر بیهوش کننده ۱۲۲۶، در موتسارت در لینتس اتریش اجرا شد

هوارد  ۱۳۰۱. در اولین قطار زیرزمینی لندن آغاز به کار کرد ۱۲۶۹، و در جیمز یانگ سیمپسون کشف شد

ی شاهان مصر ورودی کارتر باستانشناس انگلیسی در دره

 ۱۳۳۹، در )تصویر روبرو( آمون را یافتآنخامگاه توتآر

ی شامپانزه در جین گودال برای نخستین بار در یک قبیله

تانزانیا رفتار ابزارسازی این جانوران را ثبت کرد، که اولین 

طغیان  هم ۱۳۴۵در  گزارش در این مورد از جانوران بود.

انجامید و  متر ۷/۶رود آرنو به باال آمدن سطح رودخانه تا 

در نتیجه شهر فلورانس زیر آب رفت و هزاران هزار اثر 

 هنری و کتاب کمیاب در این فاجعه از میان رفت
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 منصور پورحیدری    حاج موالنا غوثوی   خلیل سلطان

 

حاج موالنا غوثوی شاه مرشد صوفیان جنوب ( و ۱۱۶۷) شجاع شاه درانیسیزدهم آبان روز تولد 

خلیل ( است. درگذشتگان این روز از قلمرو ایران زمین هم عبارتند از ۱۳۳۴)نگار هند و شاعر و روزنامه

ی مجدیه ی رساله(، مجلد الملک سینکی نویسنده۷۹۰)سلطان پسر میرانشاه پسر تیمور لنگ و حاکم هرات 

نادیا  (،۱۳۸۱) رضا علوی شوشتری (،۱۳۱۱) مرگ نجم السلطنه(، ۱۲۶۰)ی خط شکسته نستعلیق و آفریننده

ژیل در میان اهل فرنگ هم (. ۱۳۹۵)منصور پورحیدری فوتبالیست ( و ۱۳۸۴)انجمن خبرنگار و شاعر افغان 

ی داستانهای علمی شناس و نویسندهمایکل کرایتون انسان( و ۱۳۷۴فیلسوف فرانسوی )تصویر زیر( )دلوز 

 اند.هدرگذشت( در این روز ۱۳۸۷)تخیلی 

 

    

 

 


