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 آبان بیستم-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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 بیستم آبان

 

ناصرالدین شاه با ارسال این دستخط، امیر کبیر را از صدارت عزل کرد:  ۱۲۳۰روز بیستم آبان سال  

مشقت برای شما دشوار است شما را چون صدارات عظمی و وزارت کبری زحمت زیاد دارد و تحمل این »

 « .اطمینان مشغول امارت نظام باشید از آن کار معاف کردیم، باید به کمال

دکتر محمد خان مصدق السلطنه پس از به قدرت رسیدن رضا خان  ۱۳۰۰هفتاد سال بعد در همین روز به سال 

تیاراتی برای اصالحات تشکیالت ماه اخ سهوزیر مالیه به موجب ماده واحده مجلس شورای ملی برای مدت 

کشور کویت  امیر عبداهلل سلیم صباح با تصویب قانون مشروطه ۱۳۴۱. چهار دهه بعد در وزارت مالیه گرفت

 .گیری این کشور که از سال پیش با حمایت انگلستان اعالم شده بود تثبیت شدرا رسمیت بخشید و شکل

انقالبی کوشید رنگ پرچم ایران را تغییر دهد. خواست خبرگان مجلس  ۱۳۵۸در همین روز به سال  

نمایندگان حاضر در این مجلس آن بود که پرچم سه رنگ ایران فراموش شود و )تا حدودی به تقلید از 

اش پرچم جدید کشور ایران شود. کسی که از این خبط تاریخی پاکستان( پرچمی سبز با عالمت اهلل در میانه

ی زرتشتیان نماینده« م شهرزادیرست»موبد جلوگیری کرد 

در مجلس خبرگان از پرچم سه بود که  )تصویر روبرو( ایران

و با ربط دادن سه رنگ پرچم به عقاید مذهبی دفاع کرد رنگ 

فرزندان حضرت علی بن ابیطالب علیه السالم »شیعیان گفت:

پوش و حضرت که امام حسن سبزپوش و امام حسین سرخ
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شدند و آنچه در در تمام شمائل و احادث به این سه زنگ مخصوص ظاهر میعباس سفیدپوش بودند و 

ی صلح و کبوتر سفید پیک صلح بوده و هست. ی شهادت، سفیدی خبردهندهاذهان است سرخی، خبردهنده

ای از نعمت و آبادانی و بزرگی کنند و سبز نمونهحتی مردگان را در اسالم با پارچه به این رنگ ملبس می

شدند شال سبز که معرف بزرگواری ست و فرزندان برحق حضرت رسول اکرم که به نام سید خوانده میبوده ا

ی این مجلس پذیرفتند که کاری به کار پرچم به این ترتیب نمایندگان خبره« بستند.اجدادشان است به کمر می

ی او رهبری سازمان یاسر عرفات درگذشت و محمود عباس به جاهم  ۱۳۸۳در سال  کشور نداشته باشند.

 .آزادیبخش فلسطین را بر عهده گرفت

 

 

 

 

 

 

 وم در کودکیسویکتور امانوئل   لویی دوازدهم    شارل اول امپراتور اتریش 

هجری  ۸۷۹های سیاسی و نظامی بسیار مصادف بوده است. در بیستم آبان در تاریخ جهان با درگیری

ی گرانادا توافق کردند که قلمرو لویی دوازدهم شاه فرانسه و فردیناند دوم شاه آراگون طی عهدنامه خورشیدی

پس از آن که شاه جوان تبت به دست دو سرباز چینی به قتل  ۱۱۲۹در  ناپل را بین خودشان تقسیم کنند.

نات ترنر رهبر  هم ۱۲۱۰. در رسید، مردم لهاسا در برابر حاکمیت دودمان چینگ سر به شورش برداشتند

 . شورش بردگان در ویرجینیا به دار آویخته شد
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بس با متفقین را امضا کرد و به جنگ آلمان در واگن قطاری در کامپین سند آتش ۱۲۹۷در سال 

یوزف پیلسودسکی قدرت را در لهستان در دست گرفت و این کشور  . در همین روزجهانی اول پایان داد

در  هم ۱۳۱۹. در گیری کردامپراتور شارل اول اتریش از قدرت کناره ان با این حوادثو همزم استقالل یافت

برای نخستین بار جنگی دریایی را تنها با )تصویر زیر( ها در نبرد تارانتو جریان جنگ جهانی دوم انگلیسی

  .آنگوال استقالل یافت ۱۳۵۴و در  ی هوایی به کشتیهای دشمن پیش بردندحمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۵۹۴در این روز دو رخداد جالب در تاریخ دین مسیح نیز رخ داده است. یکی آن که در سال 

چهارمین شورای التران برگزار شد و در آن رهبران مسیحی تصویب کردند که در آیین عشای ربانی شراب 

که در  دیگری آن شود!و نان مراسم به محض ورود به دهان مومنان به خون و گوشت بدن مسیح تبدیل می

 .کلیسای انگلستان به زنان اجازه داد به مقام کشیشی برسند ۱۳۷۱
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گوتفرید  ۱۰۵۴این روز در تاریخ کاربردهای ریاضیات هم برجسته بوده است. چون در سال 

ها و خیابانها در نیویورک گذاری بزرگراهسیستم شماره ۱۳۰۵، در نیتس برای اولین بار انتگرال گرفتالیب

 .را به هوا پرتاب کرد ۱۲ناسا فضاپیمای جمینی  ۱۳۴۵و در  وضع شد

 

 

  

  

 

 

 

 مارتین لوتر    تئودور داستایفسکی   ابوالکالم آزاد

(، ۱۲۶۷دولتمرد و دانشمند هندی )ابوالکالم آزاد زادگان این روز در میان مردم ایران زمین عبارتند از  

(، سیروس غنی دیپلمات و ۱۲۷۶ی فارسی )قافیهیوشیج شاعر مازنی و مبلغ شعر بی : تولد نیما۲۰/۸/۱۲۷۶

. داستان مشهور اوست «آش انار»که  (۱۳۵۶)تبار آمریکایی نویس ایرانیمارشا مهران رمان( و ۱۳۰۸مورخ )

 ۶۲)ی اموی یزید بن معاویه خلیفهمیالدی( و  ۴۰۵)ارشک تارسوسی سراسقف طرسوس در همین روز 

 اند.( درگذشته۱۳۵۲نخست وزیر پیشین ایران ) ایمرگ محمد ساعد مراغهجری خورشیدی( و ه
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تئودور داستایفسکی (، ۸۷۲)پاراسلس  اند:در میان اهالی فرنگ این نامداران در بیستم آبان زاده شده 

جان هنری وایتهد فیلسوف و (، ۱۲۷۵)کارلوس کاستاندا (، ۱۲۴۸)ویکتور امانوئل سوم شاه ایتالیا (، ۱۲۰۰)

 (.۱۳۵۳ی آمریکایی )هنرپیشهکاپریو لئونارد دی( و ۱۲۸۳)ریاضیدان آمریکایی 

 

 

 

 

 

 

 کاپریولئونارد دی    جان هنری وایتهد

 


