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 آبان مه دازنش-رام

 شروین وکیلی

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

یمان را ی امروزینی که روزهامناسبتها 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

شود. هنگام نقل آن به طرح ارجاع دهید و این نکته را تکمیل 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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 شازندهم آبان

شاه  گلین خانم دختر احمدعلی میرزا پسر فتحعلی شاه با ناصرالدین ۱۲۳۹روز شانزدهم آبان سال 

را هم زایید که در دو  -سلطان محمود میرزا–اش بود و اولین ولیعهدش ازدواج کرد که اولین زن عقدی

کرد. در همین سالگی درگذشت، و اگر زنده مانده بود این روز اهمیتی فراوان در تاریخ معاصر ایران پیدا می

را صادر کرد و حکم کرد که خواه فتوای قتل چند مالی مشروطهدر باغشاه فضل اهلل  شیخ ۱۲۸۷روز به سال 

 اسالم در تضاد است.  شریعتبا  مشروطه

 

 

 

 

 

 

 

 ی کارآفرین خسروشاهیخانواده

در هیاهوی بعد از اشغال ایران به دست متفقین چند رخداد همزمان  ۱۳۲۰در چنین روزی به سال  

راهزنان فارس که امنیت را درآن منطقه به مخاطره  زیادی از اشرار و یعدهدر کشور رخ داد. یکی آن که 

کردند. اعدام ین روز و شانزده نفرشان را در همانداخته بودند پس از دستگیری تسلیم دادگاه نظامی شدند 
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انگلیس پیمان  شوروی وایران با  اعالم کردنگاران روزنامهای با مصاحبهدیگر آن که فروغی نخست وزیر در 

ی یکی از کشورهای و به این ترتیب ایران از وضعیت کشوری اشغال شده به مرتبهد کرسه جانبه تنظیم خواهد 

برای جلوگیری از قحطی که در جریان دولت عضو در جناح متفقین رسمیت خواهد یافت. در همین روز 

کرد و کاالبرگ بندی جیرهدر تمام کشور اشغال مشابه ایران طی جنگ جهانی اول رخ داده بود، خوراک را 

نمایندگان هم برای نخستین بار  ۱۳۲۷در را در اختیار مردم قرار داد. چای وخواربار  قند وشکر، ،نان

اولین سکوی استخراج  ۱۳۲۸وزیر به دربار دعوت شدند، در ی سیاسی کشور برای انتخاب نخستفراکسیونها

خسروشاهی شرکت مینو علی  ۱۳۳۸در ، و اندازی شدنفت بر دریا در صد کیلومتری باکو در دریای خزر راه

  کرد.تاسیس را 

 

 

 

 

 

 نبرد پاسندیل     کانوینبرد تیپه  

ی کانوی که در ایندیانا درگرفت، سربازان ارتش آمریکا بر سرخپوستان قبیلهدر نبرد تیپِه ۱۱۹۰در 

نبرد پاسِندِیل  ۱۲۹۶، یک قرن بعد در تِنسکواتاوا غلبه کردند و نزدیک صد تن از آنها را کشته یا زخمی کردند

که در جریان جنگ جهانی اول رخ داد با ورود سربازان کانادایی به پایان رسید. در این نبرد که در روستای 

پاسندیل بلژیک درگرفت، شش لشکر آلمانی دو هفته در برابر چهارده لشکر انگلیسی و بلژیکی و فرانسوی 

ند، در حالی که هریک از دو طرف حدود ده هزار قوای متفقین مقاومت کردند و در نهایت شکست خورد
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ها غلبه کردند و نوار غزه را در در سومین نبرد غزه قوای انگلیسی بر عثمانی هم ۱۲۹۶در  کشته داده بود.

در  در این نبرد حدود ده هزار نفر و دو برابر مدافعان عثمانی بود. اختیار گرفتند. شمار مهاجمان انگلیسی

ملل حکمی صادر کرد که بر مبنای آن ارتشهای اسرائیل، فرانسه و انگلیس که برای کنترل سازمان  هم ۱۳۳۵

 .کانال سوئز به مصر حمله کرده بودند قوای خود را از این کشور بیرون بکشند

 

 

 

 

 

 کارل استوکس   بن علی   بورقیبه  ضیاءالرحمن

مردمی نیروهای گارد را شکست دادند و سربازان بنگالدشی با حمایت  ۱۳۵۴در شانزدهم آبان سال 

، در برد را آزاد کردندشان خالد مشرف را کشتند و ژنرال ضیاءالرحمن که در حبس خانگی به سر میفرمانده

، و العابدین بن علی جانشین او شددر تونس حبیب بورقیبه طی کودتایی از قدرت برکنار شد و زین ۱۳۶۶

اش ناگزیر شدند زیر فشار تظاهرات ضدکمونیستی مان شرقی و کابینهوزیر آلویلی استوف نخست ۱۳۶۸در 

 .مردم از قدرت کناره بگیرند

کارل  ۱۳۴۶، در ژانت رانکین اولین زنی بود که در آمریکا به نمایندگی کنگره دست یافت ۱۲۹۵در 

نسون اولین رئیس مری رابی ۱۳۶۹، در رسیداستوکس اولین سیاهپوستی شد که در آمریکا به مقام شهرداری می

برانگیز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نهایت با ارجاع به ی مسئلهنتیجه ۱۳۷۹و در  جمهور ایرلند شد

 .گور منتهی شددیوان عالی به پیروزی بوش بر ال
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به دنبال حکم موسوم به  ۱۲۹۸چندان فرخنده نبوده است. در « هانفوذی»این روز در ضمن برای 

ها یا در سالگرد انقالب اکتبر روسیه نزدیک به ده هزار تن از کسانی که به هواداری از کمونیستفرمان پالمر 

ریچارد زورگِه  ۱۳۲۳، و در شان از خاک آمریکا رانده شدندها متهم بودند دستگیر و بسیاریآنارشیست

نفر  ۳۴دن به همراه ی باکو بود، پس از شناسایی شروس و زاده-ی آلمانیها که یک دورگهجاسوس شوروی

  .ها اعدام شداز همدستانش به دست ژاپنی

 

 

 

 

 

 ژانت رانکین   ریچارد زورگه   ها به حکم پالمراخراجی

شهابسنگ آنسیشِم  هجری خورشیدی ۸۷۱ی طبیعی هم رخ داده است. در در این روز دو سانحه

برخورد کرد و کهنترین شهابسنگی شد که  در روستایی به همین نام در آلزاس فرانسه به زمین)تصویر زیر( 

تاریخ دقیق برخوردش به زمین معلوم 

گیر در جریان همه هم ۱۲۹۷. در است

شدن بیماری آنفوالنزا یک پنجم جمعیت 

بازمانده از بومیان ساموآ که از کشتار 

سفیدپوستان جان سالم به در برده بودند را 
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 لی اصلی ساموآ تنها سی هزار نفر باقی ماندند!طی یک سال از بین برد. به این ترتیب از اها

، در خط راه آهن ساحل شرقی و غربی کانادا را به هم متصل کرد ۱۲۶۴در چنین روزی به سال 

خسوس گارسیا کورونا که کارگر ای به یاد ماندنی در همین خط رخ داد و آن هم این که حادثه ۱۲۸۶

ریکا بود، هدایت قطاری آتش گرفته و مملو از دینامیت که به گذاری راه آهن در حوالی سونورا در آمریل

رفت را بر عهده گرفت و آن را به خارج شهر راند. طوری که خودش در اثر انفجار سوی شهر ناکوزاری می

. در کنار این مرگ قهرمانانه در همین روز مرگی اش آسیبی ندیدندآن کشته شد اما مردم شهر با این فداکاری

بوچ کاسیدی و ساندنس کید که از مشهورترین راهزنان آمریکا  ۱۲۸۷ایم. چون در دیگر را هم داشتهاز جنسی 

 .ای در بولیوی کشته شدندبودند در درگیری

 

 

 

 

 

 

 

 همدستانشو )اولین نفر نشسته سمت راست( بوچ کاسیدی    خسوس گارسیا کورونا

ترین قدیمی ۱۰۴۴شانزدهم آبان در تاریخ مطبوعات هم به سه دلیل اهمیت دارد. یکی آن که در  

توماس ناست  ۱۲۵۳. دیگر آن که در ی در دسترس محققان امروزی به نام لندن گازت به چاپ رسیدروزنامه

ی با عالمت فیل ی هارپرز ویکلپدر کاریکاتور در آمریکا برای اولین بار حزب جمهوریخواه را در مجله
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( منتشر The New Republic« )جمهوری نو»ی اولین شماره از مجله ۱۲۹۳، و سوم آن که در نمایش داد

ترین سازمان مربوط به موسیقی قدیمی ۱۱۶۵که امروز نفوذی فراوان دارد. در ضمن در همین روز به سال  شد

ی هنر مدرن نیویورک گشایش موزه هم ۱۳۰۸و در  ی موسیقی استاوتون در آمریکا تاسیس شدبا نام جامعه

 .یافت

 

 

 

 

 

 

 4تروتسکی در لباس کلنل ژنرال ارتش سوسیالیستی ۱۳۳۶استوف در سال   توماس ناست

 

اند، اغلب در ی تمدن ایرانی که در این روز زاده شده یا درگذشتهجالب آن که وابستگان به حوزه

ابن حزم دانشمند و فیزیکدان اندلسی  متولدان این روز عبارتند ازاند. خارج از قلمرو جغرافیایی ایران زیسته

ی درون خاک ایران ( که این آخری تنها زاده۱۲۶۳)الشعرای بهار ملک(، و ۵۶۵)اوکتای خان مغول (، ۳۷۳)

( در این روز ۱۲۴۱)بهادر شاه دوم ( و ۱۰۰۶)جهانگیر شاه امروز است. در میان شاهان گورکانی هند هم 

 اند.هدرگذشت
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 بهار   جهانگیر شاه  اکتای خان  ی ابن حزمبرگی از رساله

لئون تروتسکی (، ۱۱۰۷)جیمز کوک دریانورد انگلیسی زادگان غیرایرانی و نامدار این روز عبارتند از  

شناس تکاملی آلفرد راسل واالس زیست(. ۱۲۸۲)کنراد لورنتس جانورشناس و رفتارشناس اتریشی ( و ۱۲۵۸)

لئونارد کوهن ( و ۱۳۶۰مورخ )ویل دورانت (، ۱۳۵۹ی آمریکایی )هنرپیشهاستیو مک کوئین (، ۱۲۹۲)انگلیسی 

 اند.هدرگذشت( هم در این روز ۱۳۹۵)موسیقیدان کانادایی 

 

 

 

 

 

 

 آلفرد راسل واالس   کنراد لونتز    ستیو مک کوئینا


