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 آبان مه دنوز-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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 نوزدهم آبان

جنگهای خونین ایران و روس دستخوش وقفه شد. چون کاترین کبیر  ۱۱۷۵در این روز به سال  

نشینی کردند. بیش از یک قرن بعد به سال فرمانروای روسیه درگذشت و سپاهیان روس به این خاطر عقب

صدر اعظم ایران تدبیری گوزلو ناصرالملک ابوالقاسم خان قرهمراسمی در تهران برگزار شد که طی آن  ۱۲۸۶

حمدعلی شاه قاجار شاه مستبد و تازه بر تخت نشسته را به مجلس ملی برد و او را واداشت تا به اندیشید و م

 قانون مشروطه سوگند وفاداری بخورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 والدیسالو در جنگ وارنا     ی زارامحاصره

ی هند ارتباط داشته است. قارهاین روز در تاریخ سیاسی به ویژه با جنگهای صلیبی و دولتهای شبه 

شدند، جنگجویان کاتولیک صلیبی که از ده هزار ونیزی و ده هزار صلیبی اروپای غربی تشکیل می ۵۸۱در سال 
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در محاصره گرفتند. این که  با وجود مخالفت پاپ به شهر کاتولیک زارا در کرواسی حمله کردند و آنجا را

ها به جای جنگ با مسلمانان به شهری مسیحی حمله کرده بودند برای همه آشکار ساخت که هدف صلیبی

 شان غارت شهرهاست و شعارهای دینی در این مورد دستاویزی بیش نیست. اصلی

نبرد وارنا از  جنگیدند درهایی که زیر فرمان والدیسالو سوم شاه لهستان میصلیبیهم  ۸۲۳در 

ها به فرماندهی سلطان مراد سوم شکست خوردند و والدیسالو در میدان نبرد کشته شد. در این نبرد عثمانی

هریک از دو سردار بین بیست تا سی هزار سرباز را به میدان فرستادند و در پایان کار حدود نیمی از قوای 

 مسلمان و کل قوای صلیبی از میان رفتند.

ی رادِن ویجایا نخستین شاه منطقه ۶۷۲شود. یکی آن که در ی هند به دو واقعه مربوط میاما قضیه 

چاتراپاتی شیواجی مهاراجی حاکم  ۱۰۳۸، و دیگری آن که در جاوه شد و دولت ماجاپاهیت را تاسیس کرد

دترِ عادلشاه که زیر فرمان افضل گَره در نزدیکی پونا بر قوای نیرومنی پراتاپدولت ماراتا در هند در نبرد قلعه

ی ایشان را پس زدند. این نخستین حرکت نظامی دولت جنگیدند غلبه کردند و حملهخان و رستم زمان می

  شود.ماراتا محسوب می

 

 

 

 

 

 

 گرهی پراتاپبقایای قلعه
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سربازان  ۹۵۹نوزدهم آبان در ضمن با کشمکش استعمارگران و مقاومت بومیان هم پیوندی دارد. در  

غلبه بر روستای اسمرویک در ایرلند حدود پانصد سرباز ایتالیایی و اسپانیایی که از سوی انگلیسی پس از 

نامه به تسلیم وا داشتند و بعد همه را پاپ به یاری شورشیان ایرلندی فرستاده شده بودند را با وعده و امان

ای به نام روفینا آلفارو در پاناما مردم را به شورش برانگیخت بانویی احتماال افسانه هم ۱۲۰۰در  گردن زدند.

گرایان اندونزی در نبرد سورابایا با استعمارگران ملی ۱۳۲۴. در و به این ترتیب جنگهای استقالل پاناما آغاز شد

دند و پس از کشتار زیاد اروپایی که پس از جنگ جهانی دوم باز قصد تصرف این سرزمین را داشتند جنگی

پن حمله بردند و نُه هواپیما را نابود خمرهای سرخ در کامبوج به فرودگاه پنوم هم ۱۳۵۰. در بیرونشان راندند

 .نفر را کشتند ۴۴کردند و 

 

 

 

 

 

 انیو موریکونه    معبد ایزدبانوی خرد   ویلیام هوگارث

کنوانسیون انقالبی فرانسه اعالم کرد که  ۱۱۷۲از رخدادهای جالب دیگر این روز یکی آن که در  

هم  ۱۳۳۰! در شودایزدبانوی عقل برترین نیروی مقدس است و پرستش او دین دولتی فرانسه محسوب می

را به بازار عرضه  ۱افزار ویندوز بیل گیتس نرم ۱۳۶۲و در  بندی تلفن سراسری آمریکا وضع شدسیستم شماره

 .کرد
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  مصطفی کمال پاشا   عسکر آقازاده   نیکی کریمی

عسکر آقازاده )آسکار آکایِف( اقتصاددان و اولین رئیس جمهور از میان مردمان قلمرو ایران زمین  

( در این روز زاده ۱۳۵۰)نیکی کریمی ( و ۱۳۲۶)بشیر جمیّل سیاستمدار و رهبر لبنانی (، ۱۳۲۳)قزقیزستان 

( ۱۳۸۷)کننده سینما اهل ایران خسرو تسلیمی تهیه( و ۱۳۱۷)مصطفی کمال پاشا مشهور به آتاتورک اند و شده

 اند. در این روز از جهان رفته

اند در میان انیرانیان نامدارانی که در این روز زاده شده 

ویلیام هوگارث نقاش انگلیسی  (،۸۶۲)مارتین لوتر عبارتند از: 

( ۱۳۰۴)ی ولزی ریچارد برتون هنرپیشه(، ۱۲۹۸)نیکوف مخترف تفنگ کالشینکوف میخائیل کاالش(، ۱۰۷۶)

(. در میان رفتگان این روز هم ۱۳۰۷)های وسترن ی موسیقی فیلماِنیو موریکونِه آهنگساز ایتالیایی و سازندهو 

آرتور رمبو شاعر فرانسوی (، ۶۶۹)مصر عصر ممالیک منصور قالوون حاکم  توان از این کسان نام برد:می

 (.۱۳۶۱)لئونید برژنف (، و ۱۲۷۰)

 بشیر جمیل ست:را

 لئونید برژنف میان:

 ریچارد برتون چپ:


