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 آبان موس  و 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 سوم آبان

آبان سال  ۲۳این روز در تاریخ کشورمان با دو رخداد مصادف بوده است. یکی آن که روز دوشنبه  

ی روسیه از شمال و نزدیک شدن قوای بلشویک به تهران تهدید دولتمردان ایرانی در پاسخ به حمله ۱۲۹۴

ز نمایندگان مجلس و دولتمردان هم به سوی کردند که پایتخت را به اصفهان تغییر خواهند داد. دویست تن ا

جنوب به حرکت در آمدند و شاه هم نزدیک بود با ایشان برود، که روسها از عواقب این کار هراسان شدند 

و قوایشان را  تا ینگی امام عقب کشیدند. با این همه سیاستمداران مسافر به حرکت خود ادامه دادند و در 

جیمی کارتر  هم ۱۳۵۸ی در برابر متفقین تاسیس کردند. در همین روز به سال کرمانشاه یک دولت مقاومت مل

از بحران گروگانگیری در ایران 

های ایران بهره جست و کل دارایی

که مبلغی در ایاالت متحده را 

 .مصادره کردهنگفت بود، 

 ۱۲۹۳در این روز به سال  

دولت عثمانی در جریان جنگ 

چکسلواکی  ۱۲۹۷، در نگرو اعالن جنگ دادفرانسه، روسیه، صربستان و مونتهجهانی اول به انگلستان، 

تکنیک آتن بر ضد دانشجویان پلی ۱۳۵۲و در  حزب کمونیست اسپانیا تاسیس شد ۱۳۰۰، در جمهوری شد

لخ والسا رهبر جنبش همبستگی پس از  ۱۳۶۱در  حاکمیت دولت نظامی یونان تظاهرات بزرگی ترتیب دادند.

متفقین به کرمانشاهورود تانکهای   
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به دنبال فروپاشی دولت خمرهای سرخ نورودوم  ۱۳۷۰، ه از زندانی در نزدیکی مرز شوروی آزاد شدیازده ما

  .سال تبعید به پنوم پن بازگشتسیهانوک شاه کامبوج پس از یازده 

 

 

 

 

 

 ۱۳۱۷الشرطه در تیم     هواپیمای اوژن برتون الی

دیک به قلم رمان موبی ۱۲۳۰ی جالب توجه هم رخ داده است. در در این روز چندین رخداد پراکنده 

اولین بار هواپیمایش را هوانوردی به نام اوژن برتون اِلی برای  ۱۲۸۹، در هرمان ملویل در آمریکا انتشار یافت

اش را پخش خبرهای رادیوییی بی بی سی شبکه ۱۳۰۱. در ی یک کشتی به پرواز در آورداز روی عرشه

روبی بریجز اولین کودک سیاهپوستی  ۱۳۳۹. در تیم فوتبال الشُرطه در عراق تاسیس شد ۱۳۱۱و در  آغاز کرد

. برای مهار کردن خشونت سپیدپوستان ی سفیدپوستان ثبت نام کردلوئیزیانا در یک مدرسهشد که در 

  !)تصویر زیر( کردندر مدرسه اسکورت میی او، چند مامور پلیس او را دهمکالسی یا همسایه

تئودور میمن در آمریکا اولین  ۱۳۴۶در 

با  ۱۲فضاپیمای آپولو  ۱۳۴۸، در لیزر را ساخت

شش سرنشین به سوی ماه پرواز کرد و دومین 

، و ماموریت فرود فضانوردان بر ماه را آغاز کرد

 .وارد مدار بهرام شد ۹فضاپیمای مارینر  ۱۳۵۰در 
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 پارک چونگ هی    ۱۲آپولو     آبرکرومبی 

( است. میرزا حسین ۳۱۹)ابوالفضل بلعمی مورخ ایرانی در میان درگذشتگان این روز مهمتر از همه  

خواه و صدراعظم ناصرالدین شاه نیز در این روز جان سپرد و در دوران خان سپهساالر دولتمرد مشروطه

جان سپرد که در واکنش به  ۱۳۹۳تضی پاشایی در این روز به سال ی جوانی به نام مرمعاصرمان هم خواننده

شهر از جمله مزارشریف و کلن و هرات  ۲۶ی وایبر پدید آمد و در ای بر اساس شبکهآن نخستین جنبش توده

هم بود  هایش را که عامیانهاش مجالسی تشکیل دادند و ترانهو ونکوور جوانان برای گرامیداشت خاطره

 شناسان را به دنبال داشت. ی گروهی از جامعهردند و این انتقاد و حملههمخوانی ک

 

 

 

 

 

 

 هگل     یانی   جواهر لعل نهرو
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شناس چارلز الیل زمین( است. در این روز ۱۲۶۸)جواهر لعل نهرو بیست و سوم آبان روز تولد 

ی پارک چونگ هی سردار و سومین رئیس جمهور کره(، ۱۲۱۹)کلود مونه نقاش فرانسوی (، ۱۱۷۶)انگلیسی 

ی رفتگان اند. از زمره( هم زاده شده۱۳۳۳)آمریکایی -یانی پیانیست و موسیقیدان یونانی(، و ۱۲۹۶)جنوبی 

زو امپراتور دودمان تایمیالدی(،  ۵۶۵)نیان اول امپراتور روم یوستیتوان از این کسان یاد کرد: این روز هم می

 نیتسگوتفرید الیب، (۶۴۲)لکساندر نوسکی سردار روس ، اهجری خورشیدی( ۳۵۵)ین سونگ در چ

جان آبرکرومبی فیلسوف و پزشک اسکاتلندی ( و ۱۲۱۰)گئورک ویلهلم فریدریش هگل ، (۱۰۹۵) فیلسوف

(۱۲۲۳). 

 

 

 

 

 

 

 تای زو    الکساندر نوسکی  نیانیوستی

 


