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 آبان ویکم بیست-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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 بیست و یکم آبان

میان کشور نوپای افغانستان که توسط  یمرزخط ی دوراند عهدنامه ۱۲۷۲روز بیست و یکم آبان سال 

لت هند بریتانیایی را تعیین کرد و توسط مورتیمر دوراند انگلیسی ها از ایران جدا شده بود و قلمرو دوانگلیسی

و عبدالرحمن خان افغان امضا شد. این خطِ دلبخواه که ارتباطی با تاریخ و جغرافیای منطقه ندارد امروز مرز 

 . ن استپاکستان و افغانستا

صادر کرد که بر مبنای آن هر ایرانی که خود را تحت  رضا خان فرمانی ۱۳۰۲در همین روز به سال  

ها که ها قرار بدهد و خود را به دولتی بیگانه ببندد دستگیر و مجازات خواهد شد. انگلیسیحمایت خارجی

بانی شده بودند دو دیدار میان رایزن رفت به شدت از این فرمان عصنفوذشان در ایران به این شکل از بین می

شان هاوارد و سپهبد امیراحمدی بعدی ترتیب دادند اما حرفهایشان به جایی نرسید. تا دو سال بعد فرهنگی

زمانی که مجلس موسسان مشغول تصویب  ۱۳۰۴رضا خان به رضا شاه تبدیل شد و در چنین روزی در سال 

 ی این مجلس را به شیطان تشبیه کرد. اتغییر سلطنت بود، نیما یوشیج در نامه

استخدام دکتر  یالیحهگیری کرده بود و مجلس رضا شاه از قدرت کناره ۱۳۲۱در همین روز به سال 

ه نسمت میلسپودر ایران رئیس کل دارائی با سالیاکرد. برای پنج سال تصویب را ی یمستشاران آمریکا و میلسپو

 ۱۳۳۵چهارده سال بعد در  هایش بود.هزینه مسافرت مسکونی واثاثیه وهجده هزار دالر حقوق به اضافه خانه 

سربازان اسرائیلی که در جریان بحران کانال سوئز وارد نوار غزه شده بودند به پناهندگان فلسطینی در روستای 

 جیمی کارتر در پاسخ بههم  ۱۳۵۸. در نفر از روستاییان و پناهندگان را کشتند ۱۱۱رفه حمله کردند و 
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نیروهای ائتالف شمال وارد کابل شدند  ۱۳۸۰، و در گروگانگیری دستور داد خرید نفت از ایران ممنوع شود

 .و این شهر را از طالبان پاکسازی کردند

 

 

 

 

 

 

 فینگرویلیام هلفل   ملکه مری اول    ژان سیلوین بیلی

پاریس به دست انقالبیون فرانسه ژان سیلوین بیلی اولین شهردار  ۱۱۷۲روز بیست و یکم آبان سال  

 ۴۸۲گئورگ اول شاه یونان طی مراسمی وارد شهر تسالونیکا شد و پس از  ۱۲۹۱، در با گیوتین اعدام شد

 .اتریش جمهوری شد هم ۱۲۹۷در ، ها در این منطقه پایان دادسال به حاکمیت عثمانی

لئون تروتسکی  ۱۳۰۶در  است. چوناین روز در قرن کنونی با پویایی قدرت در شوروی پیوند خورده 

. سیزده سال از حزب کمونیست شوروی اخراج شد و به این ترتیب استالین قدرت را در روسیه قبضه کرد

ویاچسالو مولوتوف وزیر امور  ۱۳۱۹بعد در 

ی پیوستن ی شوروی برای رایزنی دربارهخارجه

و در  شوروی به نیروهای محور وارد برلین شد

وپوف پس از برژنف به دبیرکلی یوری آندر ۱۳۶۱

. در این میان در حزب کمونیست شوروی رسید
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آکیهیتو به مقام امپراتوری ژاپن  ۱۳۶۹و در  کانال بین ژاپن و آمریکا آغاز شدنبرد دریایی گوادال ۱۳۲۱سال 

 (. قبلی صفحه )تصویر رسید

 

 

 

 

 

 دیدار مولوتوف و آلمانها    کانالجنگ دریایی گوادال

آیین کاتولیک با نفوذ ملکه مری اول بار  ۹۳۴ی این روز این که در ی رخدادهای پراکندهاز جمله 

ای فوتبال در آمریکا نخستین فینگر اولین بازیکن حرفهویلیام هلفل ۱۲۷۱، در دیگر در انگلستان رسمیت یافت

ی جهانی پیشنهاد برای تشکیل شبکهتیم برنرز لی اولین  ۱۳۶۹، و در اش را در مقابل دستمزد انجام دادبازی

ی دوزجه در ترکیه را لرزاند ریشتر منطقه ۲/۷ای به بزرگی زلزله ۱۳۷۸. در ( را منتشر کردWWWاینترنت )

خط قطار تجاری شانگهای با سرعت  ۱۳۸۲، و در نفر و زخمی شدن پنج هزار نفر منتهی شد ۸۴۵و به مرگ 

 .ترابری زمینی عمومی شد یکیلومتر بر ساعت سریعترین وسیله ۵۰۱

 

 

 

 

 خط روالند   گئورگ اول  آندروپوف
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 بورودین  حسن روحانی  سنیاتسون   رودن

 فتحعلی شاهبهمن میرزا بهاءالدوله پسر سی و هفتم ۱۱۹۰بیست و یکم آبان سال چهارشنبه در روز 

جالل طالبانی ششمین رئیس جمهور  ۱۳۱۲زاده شد، حدود یک و نیم قرن بعد در  اهلل میرزاسیفو برادر تنی 

عباس اقبال  ۱۳۳۴رئیس جمهور ایران زاده شدند. در همین روز به سال حسن روحانی  ۱۳۲۷و در عراق 

یغمای ( ۱۳۳۸ی چهار سال بعدش )درگذشت و روز سه شنبه ایرانیمعاصر  ینویسندهو  ادیب، مورخآشتیانی 

در محله گودال دهکده خور در خانه خودش درگذشت و در بقعه امامزاده ادیب و شاعر فوت کرد و جندقی 

 شد.داود در خور به خاک سپرده 

 

 

 

 

 

 

 طالبانی    هورستشارن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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گرهارد غیرایرانیان زادگان نامدار عبارتند از: در میان  

الکساندر (، ۱۱۳۴)هورست سردار و وزیر دفاع پروس شارن

اگوست رودن  (،۱۲۱۲)دان روس بورودین آهنگساز و شیمی

سون یات سن اولین (، ۱۲۱۹)ساز و نقاش فرانسوی مجسمه

 اندیشمند فرانسوی روالن بارت (،۱۲۴۵)رئیس جمهور چین 

 (.۱۳۰۸)نویس آلمانی میشل اِندِه داستان( و ۱۲۹۴)

 

 باال: میشل انده

 پاییان: روالن بارت

 

 


