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 آبان مه دهف-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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 هفدهم آبان

 

لئو فوکاس شاه بیزانس در نبرد آندراسوس بر سیف  هجری خورشیدی ۳۳۹در هفدهم آبان سال 

 به)تصویر زیر(  آخوندزاده فتحعلی خان ۱۲۵۴. نُه قرن بعد در الدوله شاه حمدانی حلب پیروز شد

به قلم او را نقد  «کلمه یك»ای نوشت و کتاب نامهتبریز بود،  الوزارة نایب سرتیپی با درجة مستشارالدوله که

 شده نوشته مرده ملّت برای )شماست، اما...( نظیر... و یادگار خوببی»کتاب کرد. و ضمن آن نوشت که این 

شود. بعد دیدند  ظلم تارِککه  باید گفت نصیحت ظالم به کردند کهمی خیال در یوروپا نیز سابقاً چنان... است

، کرده ترقی در علوم دین ممانعت عدم بواسطة ، خودش. پساصالً مؤثر نیست ظالم اجدر مز نصیحت که

و  سلطنت : از بساطگفت نموده رجوع ظالم ، بهشده و یکجهت را فهمید و با یکدیگر یکدل فواید اتفاق

امور  برای اید، خود ملّتکرده بیان خودتان شما در کتاب را که ، کونستتسیونیاز آن شو! پس گم حکومت

و این « کرد. وضع عدالت و اجرای عامه

ها و کتابهایی که در این بین نوشته نگارینامه

شد نخستین موج از صورتبندی مدرنیته در می

عصر مشروطه بود. در تداوم همین روند بود که 

در نهایت نظام سیاسی ایران مشروطه شد و سی 

هفدهم شنبه نگاری در روز این نامهسال بعد از 

گوزلو ابوالقاسم خان قره ۱۲۸۶آبان سال 
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ی دولت را به مجلس ارائه کرد و در آن بودجه یحهاولین الیکه به صدارت انتخاب شده بود ناصرالملك 

رخ  رخدادی معاصر که در این روز تومان )پانصد هزار تومان( تعیین کرد.کرور را ساالنه یك  دربارمخارج 

ده هزار سرباز آمریکایی و واحدهایی از ارتش عراق فلوجه که در اختیار مخالفان  ۱۳۸۳داده هم این که در 

 .حضور آمریکا در عراق بود را محاصره کردند

 

 

 

 

 

 های تنوتچیتالنویرانه   هاکشتار اشراف استکهلم به دست دانمارکی

هرنان کورتز  ۸۹۸در سال  است.هفدهم آبان در تاریخ سیاسی و نظامی جهان به نسبت پر ماجرا بوده 

ها دانمارکی  ۸۹۹، در های غارتگر همراهش وارد شهر تنوچتیتالن پایتخت دولت عظیم آزتك شدندو اسپانیایی

. دو انتخابات مهم هم در این روز ها غلبه کردند و در استکهلم صد نفر از اشراف را اعدام کردندبر سوئدی

ای بسیار اندک بر نیکسون جان اف کندی با فاصله که در آن  ۱۳۳۹در آمریکا برگزار شده است. یکی در سال 

دونالد ترامپ بر هیالری  ۱۳۹۵و دیگری آن که در  غلبه کرد و سی و پنجمین رئیس جمهور آمریکا شد

 .یکا رسیدکلینتون پیروز شد و به ریاست جمهوری آمر

اولین کمیساریای خلق  ۱۲۹۶کند. در جالب آن که این روز ارتباطی انداموار با کودتاها برقرار می

با حضور لنین، استالین و تروتسکی ها در روسیه به قدرت رسیده بود کودتای بلشویكشوروی که پس از شبه

اقدام به کودتایی بی خونریزی کردند که  سپهبد لودندورف و یارانشان در مونیخ هیتلر، ۱۳۰۲، در برگزار شد
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فرانکو ژنرال هواداران  ۱۳۱۵. در به سرعت شکست خورد. این کودتا به شورش آبجوفروشی شهرت یافت

ای گرفتند که تا نتوانستند مادرید را فتح کنند و در نتیجه این شهر را در محاصرهکه در عمل کودتا کرده بود 

زمانی که هیتلر در مونیخ مراسم بزرگداشت سالگرد شورش آبجوفروشی  ۱۳۱۸ . درسه سال بعد به درازا کشید

آسایی از اقدام به ترور شخصی به نام گئورگ اِسلِر جان سالم به در برد. گرفت به شکل معجزهرا جشن می

ی سرخ بود و بمبی ساعتی در محل مراسم کار گذاشت ی جبههاسلر کارگری کمونیست از اعضای اتحادیه

تن منتهی شد. او در دوران حکومت هیتلر زندانی  ۶۲انفجارش به کشته شدن هشت نفر و زخمی شدن که 

چهارصد تن  هم ۱۳۲۱. در بود تا پنج سال بعد که در پایان جنگ جهانی در اردوگاه داخائو اعدامش کردند

هوادار هیتلر بود را از از هواداران مارشال دوگل در الجزایر کودتا کردند و مقامات دولت ویشی فرانسه که 

 .این مستعمره راندند

 

 

 

 

 سربازان دولتی هنگام سرکوب هواداران هیتلر  ی کودتای آبجوفروشیهیتلر و یارانش در آستانه

 

 هیتلر هنگام ادای احترام به کشته شدگان در 

 یفروشکودتای آبجوگذاری مراسم بزرگداشت بمب
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 انجیلی ترجمهها بابت شورش یونانی

ی انجیل به زبان یونانی دموتیك شورشهایی مذهبی در آتن درگرفت. به دنبال ترجمه ۱۲۸۰در سال 

ی کتاب مقدس به زبان یونانی جدید در سراسر قلمرو عثمانی کلیسای ارتدوکس یونان فتوا داد که ترجمه

تصاب سراسری اع ۱۲۷۱در ممنوع است و در تظاهرات و کشمکشهای این روز هشت تن کشته شدند. 

کارگران نیواورلئان آغاز شد و پس از چهار روز به پیروزی رسید. این نخستین جنبش اجتماعی آمریکا بود 

 . کردندکه در آن کارگران سیاهپوست و سپیدپوست برای اعتصاب همکاری می

سناتور ادوارد بروک اولین  ۱۳۴۵، در مجازات اعدام در انگلستان الغا شد ۱۳۴۴در هفدهم آبان  

ویلهلم رونتگن زمانی که به آزمایش  ۱۲۷۴، در سیاهپوست آمریکا شد

ی معاهده ۱۳۴۷، در ی ایکس را کشف کردی برق مشغول بود اشعهدرباره

های المللی در جادهکردن راهها و آسان کردن ترابری بین وین برای استانده

ندرونیکوس باستانشناسی به نام مانولیس آ ۱۳۵۶و در  کشورها امضا شد

 .موفق شد آرامگاه فیلیپ دوم شاه مقدونیه را در وِرگینا کشف کند

 هنگام افتتاح کشتی یو اس اس آتالنتا : مارگارت میچل۱۳۲۳      
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  ادموند هالی    گئورک اسلر   ویلهلم رونتگن

( است ۱۲۱۶)ایلیا چاوچارادزه خبرنگار و سیاستمدار گرج هفدهم آبان در قلمرو ایران زمین زادروز 

اند. در میان ( در این روز درگذشته۱۳۷۶( و محمدعلی جمالزاده )۱۳۱۲و محمد نادرشاه شاه افغانستان )

(، ۱۲۶۳)هرمان رورشاخ روانکاو و روانپزشك سوئیسی (، ۱۰۳۵)ادموند هالی اخترشناس انگلیسی انیرانیان 

فرانسوی  -ی سوئیسیآلن دلون هنرپیشه(، و ۱۲۷۹)ی آمریکایی نگار و نویسندهنامهمارگارت میچل روز

 ه است.درگذشت ۱۰۳۵در چنین روزی به سال جان میلتون شاعر انگلیسی ( در این روز زاده شده و ۱۳۱۴)

 

 

 

 

 

 

 جان میلتون    ایلیا چاوچارادزه   هرمان رورشاخ


