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 آبان مه دپازن-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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 پازندهم آبان

اوگبارو سردار نامدار کوروش بزرگ و فاتح بابل در این روز درگذشت. اوگبارو دولتمردی سالخورده  

ی گوتی )لرستان امروز( بود که حایلی بین دولت ماد بود و در دوران حکومت نبونید شاه بابل فرماندار منطقه

کوروش به او پیوست و رهبری سپاهیانش را بر عهده  شد. او پس از فراز آمدنو دولت بابل محسوب می

 گرفت و نبونید را شکست داد.

اوژن بوره به نام کشیش الزاری فرانسوی یک  ۱۲۱۷در تاریخ دوران قاجار، در چنین روزی به سال 

تی میرزا جوادخان سعدالدوله که مد ۱۲۹۱رفت و هیأت میسیونری الزاری این شهر را ایجاد کرد. در  تبریزبه 

در خارج از کشور بسر می برد با حمایت روس و انگلیس وارد ایران شد. از طرف قاطبه مردم استقبال 

پانزدهم ۱۵شنبه سهروز  شکوهمندی از او به عمل آمد. وی خود را کاندیدای نیابت سلطنت ایران نموده است.

و با اعتراض شدید مالهای  رسید چاپ اندر تهر جمالزاده« یکی بود یکی نبود»هم متن  ۱۳۰۱آبان سال 

اعالم کردند چون در  مهدورالدمبست نشستند و جمالزاده را  مسجد جامعتهران روبرو شد. روحانیون در 

 در بافتی مدرن دفاع کرده بود.  زناناز حقوق  «بیله دیگ بیله چغندر»داستانی به نام 

در حدود چنین روزی دکتر محمد مصدق که به دستور رضا شاه به بیرجند تبعید شده  ۱۳۱۹در سال  

 یخبرنامهنخستین شماره از ساعی  مهندس ۱۳۲۸بود، پس از یک و نیم ماه آزاد شد و به تهران بازگشت. در 

نخستین بخش از  ۱۳۵۴ بود. در منابع طبیعی یفارسی درباره ی اولین مجله را منتشر کرد که بنگاه جنگل

 از تلویزیون پخش شد  علی حاتمیی ساختهقسمتی سلطان صاحبقران  ۱۳سریال 
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 لینکلن   الیوتجرج     جان کارول

، ی آمریکا شدآبراهام لینکلن شانزدهمین رئیس جمهور ایاالت متحده ۱۲۳۹در چنین روزی به سال  

داری خواهان جدایی از کنفدراسیون که به خاطر هواداری از بردهایاالتهای  ۱۲۴۰درست یک سال بعد در 

ی جنگ داخلی آمریکا و این مقدمه آمریکا بودند جفرسون دیویس را به ریاست جمهوری خویش برگزیدند

نزدیک  ۱۳۱۸، در گاندی به خاطر مشارکت در شورش معدنکاران آفریقای جنوبی دستگیر شد ۱۲۹۲بود. در 

، های کار فرستاده شدندنشگاه لهستانی در کراکو به دست نازیها دستگیر شده و به اردوگاهبه سیصد استاد دا

مجمع عمومی  هم ۱۳۴۱. در کیف را گرفتشهر ارتش سرخ شوروی آلمانیها را شکست داد و  ۱۳۲۲و در 

این دولت را سازمان ملل نژادپرستی نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی را محکوم کرد و از کشورها خواست تا 

 تحریم کنند.

خواهند از این هایی که میدولت کوبا و آمریکا توافق کردند که کوبایی ۱۳۴۴در پانزدهم آبان سال 

هزار کوبایی از  ۲۵۰کشور خارج شوند بتوانند با هواپیما از مرزها بیرون بروند. در نتیجه تا شش سال بعد 

آوریل  ۱۹جنبش کمونیستی  ۱۳۶۴، و در رئیس جمهور شد ریگان برای بار دوم ۱۳۶۳، در کشورشان گریختند

ی قضائیه را در اختیار گرفت و حاضران را به گروگان گرفت. در نهایت هم در بوگوتای کلمبیا ساختمان قوه
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باراک اوباما برای بار  از سویی ۱۳۹۱. در نفر را کشت که یازده نفرشان قاضیان دیوان عادی کشور بودند ۱۱۵

د ش ایعلنی گرایتامی بالدوین اولین همجنس و از سوی دیگر ت جمهوری آمریکا انتخاب شددوم به ریاس

 رسید.در آمریکا به سناتوری میکه 

پاپ پیوس ششم جان  ۱۱۶۸در این روز چند  رخداد پراکنده اما مهم دیگر هم وقوع یافته است. در  

سیلی مهیب سن پترزبورگ را به کام خود فرو  ۱۲۰۳، در کارول را به مقام اولین اسقف آمریکا منصوب کرد

متر باال سانتی ۴۳۱ین سیل سطح آب در این شهر تا برد و جان افزون بر دویست تن را گرفت. در جریان ا

 آمد!

 ۱۳۲۳، و در انتشار یافت« اندازهای زندگی روحانیچشم»اولین اثر جرج الیوت به نام  ۱۲۳۵در 

تمی ناکازاکی پلوتونیوم الزم برای ساخت بمب ا

 .در پژوهشگاه اتمی هنفورد آمریکا به دست آمد

 

 

 

 

 

 

 

 

  زادهشرف رشید

 نگارگری عثمانی قرن شانزدهم، ی سلیمان باشکوه به نخجوانحمله 
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مسعود ییلماز (، ۸۷۳) سلطان عثمانی سلیمان باشکوهزادگان این روز در قلمرو ایران زمین عبارتند از: 

شرف رشیدزاده )شاروف راشیدوف( (. ۱۳۰۱) کاوه دهگان( و ۱۳۲۶)بیست و یکمین نخست وزیر ترکیه 

که زاده شد،  ۱۲۹۶هم در این روز به سال رهبر حزب کمونیست ازبکستان و رئیس دولت شوروی ازبکستان 

الکساندر  زمان یافته پیدا کرده است.نامش در میان ازبکهای امروزین معنایی مترادف با فساد مالی و جنایت سا

نام که با اقدس خاوری ( و ۱۲۲۵و بنیانگذار شعر رمانتیک گرجی )چاوچارادزه شاعر و دولتمرد گرج 

اند. از میان ( هم در این روز درگذشته۱۳۸۷بیشتر شهرت دارد ) خاطره پروانه اش در مقام خواننده یعنیهنری

پیوتر ایلیچ و در این روز زاده شده ( ۱۲۱۴)شناسی در ایتالیا چزاره لومبروزو بنیانگذار دانش جرماروپاییان 

 درگذشته است.( در این روز ۱۲۷۲)چایکوفسکی موسیقیدان روس 

 

 

 

 

 

 

 

 چاوچارادزه    چایکوفسکی   لومبروزو

  

  


