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 آبان مدوو 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 دوم آبان

ی کالت حمله بردند. پس شان به قلعهها با سربازان هندیانگلیسی ۱۲۱۸روز بیست و دوم آبان سال 

قوای متفقین قسطنتنیه را اشغال  ۱۲۹۷از این نبرد این سربازان جز هشت هزار نفرشان به هند بازگشتند. در 

تمام انجام پذیرفت و متفقینی که ایران را اشغال آئین گشایش مجلس سیزدهم با تشریفات  ۱۳۲۰و در  کردند

 کرده بودند خود را با دولتی مستقر روبرو یافتند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود متفقین به قسطنتنیه

سراسقف کانتربری توماس کرانبر و چهار هوادارش به جرم خیانت به  ۹۳۲در همین روز به سال 

طلبان در جریان اولین جنگ داخلی انگلستان سلطنت ۱۰۲۱، در دستور ملکه مری اول به اعدام محکوم شدند

 ۱۳۷۳. در شان لندن را بگیرندنشینی کردند و نتوانستند طبق نقشهخواهان عقبدر نبرد تِرنهام از برابر مشروطه



3 

 

ی تروریستی در جریان حمله ۱۳۹۴، و در ی اروپا رای دادندپرسی به پیوستن به اتحادیهمردم سوئد در همه

 .نفر زخمی شدند ۳۸۶نفر کشته و  ۱۳۰به پاریس پردامنه 

 

 

 

 

 

 

 رونالد دفرو   توماس کرانبر   جیمز برید

ی خواند و کلمهای را دید که آن را مغناطیس حیوانی میجیمز برِید برای نخستین بار پدیده ۱۲۲۰در 

مردی  ۱۳۵۳، و در نمایش درآمدکارتون فانتازیا اثر والت دیسنی به  ۱۳۱۹، در هیپنوتیزم را برایش ابداع کرد

 )پدر و مادرش، دو خواهر و دو برادرش( اشویل کل اعضای خانوادهاش در امیتیبه نام رونالد دِفِرو در خانه

های وحشت را به قتل رساند. این خانه پس از آن به مضمونی برای داستانهای اشباح تبدیل شد و یکی از خانه

 .مشهور در اساطیر مدرن شد

(، ۱۲۶۵الدین شاه )ملک قاسم میرزا پسر ناصر توان ازاند میمیان ایرانیانی که در این روز زاده شدهدر  

( نام برد. جالب آن ۱۲۷۸)اسکندر میرزا اولین رئیس جمهور پاکستان ( و ۱۱۵۹)ها رانجیت سینگ شاه سیک

از مالهای محبوب و  مازندرانیشیخ عبداهلل . درگذشت ۱۳۴۸است که اسکندر میرزا در همین روز به سال 

 اند.( هم در این روز از دنیا رفته۱۳۷۵اهلل پسندیده )( و آیت۱۲۹۱خواه )مشروطه
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 روسینی   آگوستین اهل هیپو  کیمورا   رانجیت سینگ

 

جیوآچینو روسینی و  میالدی( هم در این روز زاده شده ۳۵۴)آگوستین اهل هیپو االهیدان مسیحی 

هجری خورشیدی( در این روز از دنیا رفته است. غریب این که درست مانند اسکندر  ۱۲۴۷)آهنگساز ایتالیایی 

زاده شد و در همین روز به سال  ۱۳۰۳در چنین روزی به سال شناس آمریکایی موتو کیمورا زیستخان، 

 جان سپرد. ۱۳۷۳

 

 

 


