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 آبان مپنج  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 پنجم آبان

فتوا داد  در زنجاننامی که از آخوندهای مخالف مشروطه بود، قربانعلی  مال ۱۲۸۸آبان سال  ۲۵روز  

هستند. در نتیجه پیروانش جوان بیست و دوست  مهدورالدمشوند و کافر محسوب میمشروطه که هواداران 

کردند. محمدولی خان تنکابنی  تکه تکه که از آزادیخواهان بود را کشتند و بدنش رازاده عظیم ای به نامساله

که حاکم این شهر بود از این قتل خشمگین شد و پیروان مال قربانعلی را پراکند و مجازات کرد و خودش را 

 رد.هم به نجف تبعید ک

الشعرای )دوست ملکالملک اعتصامی بهار که ی مجلهآخرین شماره ۱۲۹۰آبان سال  ۲۵جمعه روز  

ی تجدد های پیشرو دربارهکرد به چاپ رسید. این نشریه یکی از رسانهبهار و پدر پروین اعتصامی( منتشر می

ر نو متولی دیگری هم پیدا کرده هفده سال پس از این تاریخ، شعدر شعر پارسی و تبلیغ شعر نوی جدی بود. 

که برای تماشای نزدیک به هزار تن در حضور  ۱۳۰۷بود و او نیما یوشیج بود که در همین روز به سال 

ی یعنی نماینده« ی سویتی آذربایجانخانهقونسولعضو »گرد آمده بودند، از سوی در تئاتر بارفروش نمایشی 

ی شعر نو به مردم معرفی شد و قرار شد سخنانی ایراد کند. اما چون حال ها در شهر به عنوان نمایندهبلشویک

ی ( یکی نماینده۱۳۱۱طبیعی نداشت و مست بود سخنانش را استقبال مردم روبرو نشد. چهار سال بعد )در 

ی زبان را تهیه کرد که محتوایی رایی به نام وعدهدیگر شعر نو که فردی گمنام به اسم علی آذری بود اپ

ناسیونالیستی اما ناهموار و اشعاری سست داشت. تیمورتاش که خود دستی در ادبیات داشت جلوی انتشار 

گرفت و  طالقاز محمدرضا شاه فوزیه  ۱۳۲۶و اجرای این اپرا را گرفت و آن را فاقد کیفیت دانست. در 

گردد دربار در این مورد را تهیه کرده بود، اعالم کرد که فوزیه به مصر باز می ی رسمیکه بیانیه قاسم غنی
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 (۱۳۲۸دو سال بعد ) مساعد نیست!به حالش هوای تهران چون 

مردم  استقبال زیاد سفر کرد و با  آمریکابه شاه برای اولین بار 

آمریکا ایراد کرد  در سنا و مجلس هاییسخنرانیروبرو شد و 

بعد از  هم ۱۳۶۷که انعکاس چشمگیری در جراید داشت. در 

یک دهه انسداد سیاسی در پاکستان، انتخابات آزادی برگزار شد 

 وزیری برگزیدندو مردم بینظیر بوتو را به نخست

بیست و پنجم آبان در تاریخ نظامی جهان روزی پر  

ها پیوند خورده است. در سال تبار به دست آنگلوساکسونژرمنی خسارت بوده و به ویژه با بمباران شهرهای

، ای با خاک یکسان کردطی جنگ جهانی دوم نیروی هوایی انگلستان شهر هامبورگ را با بمباران نقطه ۱۳۱۹

طی جنگ جهانی دوم نیروی هوایی  ۱۳۲۲در 

آمریکا نیروگاههای آبی و مراکز تولید برق نروژ 

شهر دورِن  ۱۳۲۳، و در کردرا در وِرموک بمباران 

در آلمان با بمباران متفقین با خاک یکسان شد. از 

بیست و دو هزار ساکنان این شهر سه هزار نفر 

ی بازماندگان زخمی کشته شدند و بخش عمده

شدند و به مناطق دیگر آلمان انتقال یافتند و شهر 

 خالی از سکنه شد

 

 ی کودک مقدس الگواردیاافسانه
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هجری  ۸۷۰ی ناجوانمردانه پیوند خورده است. در سال این روز در ضمن با چند جنایت و دسیسه 

متهمان در آویالی اسپانیا برگزار شد که با اعدام دسته جمعی )سوزاندن کافران( یک مراسم اتودافه  خورشیدی

معی از کسانی که به کفر و شان همراه بود. در این مراسم چندین یهودی و جو زنده زنده سوزاندنبه بددینی 

بودند را در آتش سوزاندند. یکی از اعدام شدگان مردی بود که زیر شکنجه اعتراف کرده بود مشهور بددینی 

کودکی را کشته است. اما از آنجا که نه جسدی یافت شده و نه حتا کودکی از اهالی محل گم شده بود، 

نام گرفت و روایتش به تدریج « دک مقدس الگواردیاکو»کشیشان این کودک فرضی را قدیسی دانستند که 

شان شاخ و برگ پیدا کرد و به کودکی معصوم و دیندار تبدیل شد که کافران او را دزدیده و برای مراسم جادویی

به صلیب کشیده بودند. این داستان ساختگی همچون دستاویزی برای نهاد نوپای تفتیش عقاید عمل کرد و با 

کنندگان به دین و اخراج یهودیان از سرزمین ای شد برای پیگرد و کشتار شکعوام زمینه به هیجان آوردن

 .اسپانیا

 

 

 

 

 

سوار کار مهمان  ۶۲سرباز پیاده و  ۱۰۶فرانسیسکو پیزارو که به همراه  ۹۱۱چهل و یکسال بعد در 

)تصویر باال( ک جشن دینی شان کاخامارکا وارد شده بود، در جریان یآتاهوالپا شاه اینکا شده بود و به پایتخت

سالح از خانه بیرون آمده بودند، غافلگیرانه به میزبانان خود حمله کرد و به کشتارشان روی ی مردم بیکه همه

آورد. سربازان آتاهوالپا که شمارشان بین دو تا هشت هزار نفر بود و همگی بی زره و بی سالح بودند به 
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دفاع ماندند و دو هزار نفرشان سالخی شدند. پ و تفنگ بیهای زرهپوش مسلح به تودست اسپانیایی

 ها آتاهوالپا را اسیر گرفتند و مردم شهر را به فرار وا داشتند.اسپانیایی

کشته شدند. در جریان « غرق نانت»نود کشیش کاتولیک در جریان مراسم موسوم به  هم ۱۱۷۲در 

کرد با انقالبیون ر کسانی روی آورد که گمان میانقالب فرانسه حاکم انقالبی نانت به دستگیری و کشتا

های دیگری ها بودند اما در میانشان خانوادهمخالفتی دارند. بیشتر این افراد اشراف قدیمی یا کشیشها و راهبه

شدند. انقالبیون این افراد را در قفسی آهنی هم بودند که به خاطر سعایت و دشمنی دیگران گرفتار می

. در جریان این )تصویر زیر( کردندشان میانداختند و به این ترتیب خفهرود نانت می گذاشتند و درمی

کشتارها که بیش از سه ماه به درازا کشید افزون بر چهار هزار نفر از مردم نانت کشته شدند که در میانشان 

 شدند.زنان و کودکان خویشاوند با ضدانقالبیون هم دیده می
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 برگی از نوشتارهای ابن عربی   خوزه ساراماگو   نازیکرابرت 

 

 ۱۲۲۸اند: در شان بدین شرحاند که برخیی جالب توجهی نیز در این روز رخ دادهرخدادهای پراکنده

های مخالفان سیاسی تزار به اعدام دادگاهی در روسیه فیودور داستایفسکی را به خاطر شرکت در دسیسه

داری کل آمریکا خزانه ۱۲۹۳، در بته کمی بعد به زندان با اعمال شاقه تخفیف داده شدمحکوم کرد. این حکم ال

آبرت هوفمان  ۱۳۱۷، و در هواپیمایی ملی استرالیا با نام کوانتاس آغاز به کار کرد ۱۲۹۹، در آغاز به کار کرد

اتحاد جماهیر شوروی  ۱۳۴۴، در سازمان یونسکو تاسیس شد ۱۳۲۴. در را سنتز کرد LSDبرای اولین بار 

ای دیگر فرود ی دست بشر بود که بر سیارهرا به سمت ناهید پرتاب کرد و این اولین ساخته ۳فضاپیمای وِنِرا 

 .اولین بخش متروی بخارست گشایش یافت ۱۳۵۸، و در آمدمی
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  میرزا ناصر احمد   آبرت هوفمان    تیبریوس

 

شود که در آن ابن هجری خورشیدی مربوط می ۶۱۹مهمترین مناسبت زادمرگی این روز به سال  

تیبریوس امپراتور عربی صوفی و فیلسوف اندلسی مقیم آناتولی درگذشت. زادگان دیگر این روز عبارتند از 

ر احمد سومین میرزا ناصهجری خورشیدی(،  ۱۰۹۶)ژان باتیست داالمبر ریاضیدان فرانسوی پ.م(،  ۴۲)روم 

رابرت نازیک (، و ۱۳۰۱)ی پرتغالی خوزه ساراماگو نویسنده(، ۱۲۸۸)ی احمدیه در پاکستان پیشوای فرقه

 (.۱۳۱۷)ی آمریکایی فیلسوف و نویسنده


