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 آبان مه دچهار-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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 چهاردهم آبان

ی محمدرضا شاه پهلوی روزی پر دردسر بود. در این برای خانواده ۱۳۳۳روز چهاردهم آبان سال  

ی زیادی به هنگام شاه و همسرش ثریا برای سه ماه به اروپا و آمریکا سفر کرده بودند و به خصوص عالقه

فتند و عکاسی از ملکه ها قرار گرها داشتند. شاید به خاطر همین در مرکز توجه رسانهمعاشرت با هنرپیشه

گرفت که بازتاب بدی در میان مردم ایران پیدا  ثریا وقتی که مشغول اسکی بر آب بود عکسی در لباس شنا 

دار شده است. این ادعا البته کرد. در همین روزها بود که زنی ادعا کرد دوست دختر شاه بوده و از او بچه

ی اش پولی به او پرداخت کنند، که احتماال انگیزهاکت کردننادرست بود اما باعث شد از طرف دربار برای س

 ی چنین ادعایی بوده است. اولیه

این روز در سالهای اخیر با تنشهایی سیاسی در کشورهای مستقر در قلمرو ایران زمین مصادف بوده  

پاکسازی کرد و مهمترین این  ز ارتشرا اهواداران آیت نخست وزیر موسوی  میرحسین ۱۳۶۵است. در سال 

رئیس جمهور پاکستان فاروق لیغاری مجلس را  ۱۳۷۵بودند. در  سید احمد کاشانی و آگاه ،کتیبه افراد آقایان

منحل کرد و نخست وزیر بینظیر بوتو را 

صدام  ۱۳۸۵، و در از قدرت عزل کرد

حسین، برزان ابراهیم تکریتی عواد حامد 

لدجیل به ی االبندر در جریان محاکمه

اعدام محکوم شدند، بی آن که در 
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  .ای شده باشدشان به جنایتهایشان بر ضد مردم ایران اشارهدادخواست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای چیده بود گای فاوکس که برای سرنگونی پارلمان انگلیس توطئه ۹۸۴روز چهاردهم آبان سال 

بر ارتش متحد فرانسه و امپراتوری مقدس )تصویر باال( فردریک کبیر در نبرد روسباخ  ۱۱۳۶، در دستگیر شد

کشیشی به نام خوزه ماتیاس دِلگادو زنگهای کلیسایش را به صدا در آورد و مردم  ۱۱۹۰، و در روم پیروز شد

 .را به شورش فرا خواند و به این ترتیب جریان استقالل سان سالوادور آغاز شد

وودرو ویلسون به ریاست  ۱۲۹۱، در از دولت عثمانی گرفتایتالیا طرابلس و سیرنائیک را  ۱۲۹۰در 

اولین  هم ۱۳۰۴. در فرانسه و انگلستان به عثمانی اعالن جنگ دادند ۱۲۹۳، و در جمهوری آمریکا رسید

فرانکلین  ۱۳۱۹. جاسوس نامدار قرن بیستم که سیدنی ریلی نام داشت در شوروی گرفتار شد و اعدامش کردند
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نیروی هوایی متفقین  ۱۳۲۲و در  نایی برای سومین بار به ریاست جمهوری برگزیده شدروزولت به طور استث

 .واتیکان را بمباران کرد و به آثار تاریخی این منطقه آسیب رساند

 

 

 

 

 

 سوزان آنتونی   وودرو ویلسون   فاروق لیغاری  سیدنی ریدلی

ی نامهکاتولیکون که همزمان نخستین واژه ۸۷۸این روز در تاریخ فرهنگ هم اهمیتی داشته است. در 

سوزان آنتونی  ۱۲۵۱، و در دانشگاه صنعتی دانمارک تاسیس شد ۱۲۰۸، در فرانسوی و برتون بود انتشار یافت

  از فعاالن مدافع حق رای زنان بر خالف قانون رای داد و صد دالر جریمه شد!

ی مهنورد اولین سفینه ۱۳۸۶، در ی تولید خودرو را در آمریکا دریافت کردسِلدِن اولین پروانه جرج ۱۲۷۴در 

افزار گوشی همراه آندروئید شرکت گوگل نرم و در همین روز در مدار ماه قرار گرفت ۱ای چینی به نام چانگ

 .را رونمایی کرد

 

 

 

 

 چیان همدستشدسیسهگای فاوکس و    اشسلدن و خودروی چهارچرخه جرج
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در میان مردم زادگان این روز دو نفر را داریم  

که به خارج از قلمرو ایران زمین تعلق شدند و در 

غازان کشورمان به موقعیتی درباری دست یافتند. یکی 

 ( بود )تصویر روبرو( و دیگری ملکه۶۵۰)خان مغول 

(. در همین روز به ۱۳۰۰)فوزیه شاهزاده خانم مصری 

با خوراندن زهر خارک  هاری سینگ نالوا ۱۲۱۹سال 

ها را از بین برد و خود جانشینش سینگ رهبر سیک

( هم در این روز ۱۲۶۴)ویل دورانت شد. در ضمن 

( هم ۱۲۵۸)جیمز کلرک ماکسول فیزیکدان زاده شده و 

 ه است.درگذشت

 

 

 

 

 

 

 

 فوزیه   جیمز کلرک ماکسول   ویل دورانت

  


