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 آبان مچهار بیست و-رام

 شروین وکیلی

رام )روزشمار ایرانیِ معنادار( کوششی است برای بازسازی تقویم روزشماری معنادار برای ایرانیان، به شکلی که 

زهایمان را ی امروزینی که رومناسبتها 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 چهارم آبان

برای این که دل او را به ناصرالدین شاه، بعد از عزل امیرکبیر  ۱۲۳۰روز بیست و چهارم آبان سال  

دار امور کشوری ای نوشت و در آن تاکید کرد که خودش تنها قصد دارد برای مدتی عهدهنامهدست آورد 

یر مقررداشته به شود و هرگز در امور لشگری قصد دخالت ندارد و نیز حتی یک شاهی بیش آنچه امیرکب

نویسم جناب امیرنظام به خدا قسم آنچه می» شود:مواجب کسی نخواهد افزود. ابن نامه با این جمالت آغاز می

ام دست از شما عین واقعیت است. شما را قلباً دوست دارم و خداوند مرا مرگ دهد اگر بخواهم تا زنده

  ل رسید. اندکی بعد امیرکبیر به فرمان او به قت«. بدارم....

دوره دوم مجلس شورای ملی با حضور سلطان احمدشاه و عضدالملک    ۱۲۸۸در همین روز به سال 

در این مجلس تصویب شد که  .)تصویر زیر( افتتاح شدنماینده  ۶۴و نایب السلطنه و سران دولت مشروطه 

یپرم خان رئیس پلیس شود، مستر شوستر برای سامان دادن به امور مالی استخدام شود، ساالنه سی دانشجو 

 هزار پوند از انگلستان دریافت گردد.  ۲۵۰به اروپا گسیل شود و وامی به مبلغ 
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 ی درگیریبود و کمی بعد به صحنه ودهتاعضای حزب پاتوق شد که  سعدی تاسیس یتماشاخانه ۱۳۳۰در 

 .شورای ملی فلسطین تشکیل دولت فلسطین را اعالم کرد هم ۱۳۶۷ها تبدیل شد. در ایرانیستها و پانایتوده

 

 

 

 

 

 ی مللاولین نشست اتحادیه     کانالجنگ گوادال

غارتگران اسپانیایی به فرماندهی فرانسیسکو پیزارو برای  هجری خورشیدی ۹۱۱آبان سال  ۲۴در 

. شان وارد شوندنخستین بار با آتاهوالپا شاه اینکا دیدار کردند و قرار گذاشتند فردا همچون مهمان به پایتخت

در جریان سرکوب اعتصاب بزرگ  ۱۳۰۱، و در ی ملل در ژنو برگزار شدی اتحادیهاولین جلسه ۱۲۹۹در 

، در اولین انتخابات در تایلند برگزار شد ۱۳۱۲. در کیل در اکوادور بیش از هزار تن کشته شدندشهر گوایا

ها هاینریش هیملر طبق فرمانی کولی ۱۳۲۲، و در کانال با پیروزی قاطع متفقین پایان یافتنبرد گوادال ۱۳۲۱

 .ها منتقل کردها دانست و ایشان را به اردوگاهرا همتای یهودی

، در ناتورام گودسِه و نارایان آپتِه به خاطر کشتن گاندی اعدام شدند ۱۳۲۸روز به سال در همین 

تظاهرات ضدجنگ واشینگتون با دویست و پنجاه تا پانصد هزار شرکت کننده برگزار شد. بخشی از  ۱۳۴۸

و در  رار گرفتی نمادین در برابر مرگ بود که بعدتر توسط تظاهرکنندگان دیگر مورد تقلید قاین برنامه رژه

. این  روز جمهوری ترکی شمال قبرس اعالم استقالل کرد اما فقط دولت ترکیه آن را به رسمیت شمرد ۱۳۶۲

کارگران در شهر براشوف رومانی بر ضد رژیم  ۱۳۶۶آورد. چون در برای کمونیستها نیز بدشانسی به بار می
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دولت کمونیستی جمهوری خلق بلغارستان  ۱۳۶۹و در  کمونیستی چائوشسکو سر به شورش برداشتند

 .فروپاشید و یک جمهوری واقعی جایگزین آن شد

 

 

 

 

 

 توفیق پاشا   اروین رومل   ناتورام گودسِه و نارایان آپتِه

 

اولین دانشگاه کاتولیک  ۱۱۷۰این روز با چند رخداد فرهنگی و اجتماعی هم قرین بوده است. در 

شبکه آغاز به کار  ۲۴با  NBCایستگاه رادیویی  ۱۳۰۴، در تاون تاسیس شد جرجدر آمریکا به نام دانشگاه 

ی تجاری اولین عرضه ۱۳۵۰، و در اولین بخش از متروی سنت پترزبورگ آغاز به کار کرد ۱۳۳۴، در کرد

 .از شدتوسط شرکت اینتل آغ ۴۰۰۴به نام  ریزپردازنده

 

 ژان باتیست سی راست:

 چپ: آلبرت کبیر
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 ظاهر شاهشاه محمود خان پسر و  ۱۳۱۳به سال  سینمای ایرانعباس مهردادیان بازیگر در این روز  

(، عالمه طباطبایی و خاور رضوی ۱۳۰۲افغان ) یعقوب خان پسر شیرعلی خانزاده شدند و در مقابل ۱۳۲۵در 

 ( درگذشتند. ۱۳۶۰شاعر و سیاستمدار پاکستانی )هردو در 

اروین رومل (، ۱۲۳۱)توفیق پاشا حاکم مصر (، ۱۱۱۷)انگلیسی -ویلیام هرشل اخترشناس آلمانی

آلبرت  اند و( هم در این روز زاده شده۱۳۰۱)ی ایتالیایی فرانچسکو روسی کارگردان و هنرپیشه(، و ۱۲۷۰)

ژان باتیست سِی (، ۱۰۰۹اخترشناسی )یوهان کپلر  (،۶۵۹)کبیر )آلبرتوس ماگنوس( فیلسوف و فقیه آلمانی 

شناس آمریکایی مارگارت مید انسان( و ۱۲۹۶شناس )جامعهامیل دورکیم (، ۱۲۱۱)اقتصاددان فرانسوی 

 اند.( در این روز درگذشته۱۳۵۷)

 

 

 

 

 

  

 ویلیام هرشل   امیل دورکیم    مارگارت مید

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

