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 آبان ماسی-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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 ام آبانسی

به سال ترین رخداد مهم تاریخی که در دهم آبان واقع شده، آن است که احتماال در این روز قدیمی 

خیزش کوروش بزرگ برای فتح قلمرو بابل و متحد کردن سیاسی سراسر قلمرو ایران پیش از میالد  ۵۴۰

شهر اوپه واقع در در که کوروش به ارتش نبونید های بابلی زمین انجام شده است. بنا به گزارش سالنامه

 . و آنجا را گرفت ، حمله کرد)هشتاد کیلومتری شمال بغداد( مستقر بودی دجله کرانه

ها از فلسطین معبد یهودا مکابی پس از بیرون راندن مقدونیپیش از میالد  ۱۶۴بعد، در  قرن چهار

، و گیرندم هَنوخا جشن میاورشلیم را بازسازی کرد. سالگرد این رخداد را یهودیان هر ساله در قالب مراس

 . ردکتیمور گورکانی تفلیس را گرفت و باگرات پنجم شاه گرجستان را اسارت  هجری خورشیدی ۷۶۵در 

دستگیری امیرکبیر از تمامی مناصب خلع شد و دو روز بعد به عنوان یک روز فردای  ، ۱۲۳۰در 

در حدود . اش پایان یافتو با به قتل رسیدن دروز به طول انجامی ۴۰زندانی به کاشان فرستاده شد. این تبعید 

روزگار سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، هیجان مختصری در کالردشت و در  ۱۲۷۰همین روز بود که به سال 

خود را مبشر این مرد . شهرت یافت «رسید عالمگی«از توابع مازندران درگرفت که به نام رهبر آن به شورش 

شمار کند و شاه نیز خواهد مرد. تا یک سال دیگر امام موعود ظهور میگفت دانست و میزمان میامام ظهور 

به خصوص از پیشگویی شاه که شان زن بودند. جنگاور رسید که بسیاریتا هزار نفر او به سرعت  پیروان

عالمگیر سید گرفت. ایشان داد و این کار تا پایان آبان انجام بود امر به سرکوب شده ناراحت مرگ خودش 

و گفت که قصد شورش نداشته است. هایش دفاع کرد در پیشگاه شاه با چندان درایتی از کردهدستگیر شد و 

اش را به حبس خانگی تغییر داد. ناگفته نماند شاه هم او را نخست به زندان چیتگر فرستاد و بعد محکومیت



3 

 

و را صادر کرد و این به جریانی منتهی شد که تا که در همین روز آقا نجفی هم فتوای نجس بودن تنباک

شد، اما دیگر به بازرگانان استعماری ربطی نداشت و به ی ماجرای تحریم تنباکو محسوب میحدودی ادامه

 شد. اثر تنباکو بر بدن مربوط می

زیادی از نمایندگان  نشستی در مجلس شورای ملی برگزار شد که در آن شمار ۱۲۸۸هجده سال بعد در 

از فداکاریهای  و الدوله و ممتازالدوله سخن گفتندزاده، حاج سیدنصراهلل تقوی، وثوقاز جمله سیدحسن تقی

و لقب سردار ملی و ساالر ملی دادند  ایشانبه کردند. در همین نشست ستارخان و باقرخان سپاسگزاری 

به آنها نیز لوح سپاس دادند.  شد وتجلیل هم د بختیاری همچنین از جانبازیهای سپهدار تنکابنی و سردار اسع

آخوند خراسانی و شیخ عبداهلل مازندرانی و سایر علمای نجف نیز تقدیر نمایندگان همچنین از پشتیبانی 

 .کردند
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الیحه واگذاری امتیاز کلیه معاون نفت شمال مملکت به کمپانی معروف همین مجلس  ۱۳۰۰در  

ها را در و نیروی آمریکایی دانبه تصویب رسه بود شدتنظیم در پنج ماده را که )استاندارد اویل( امریکائی 

از آنجا که کمونیستهای ایرانی  ۱۳۲۰بیست سال بعد در چنین روزی به سال  برابر استعمار انگلیس علم کرد.

شان مسلککردند و برای دوستان هماز جمله عبدالحسین نوشین مدام با حزب کمونیست شوروی مکاتبه می

ی به دیمیتروف نوشت که اکثر مخاطبان نامه یاگولیایف در نامهنوشتند، که به آنجا پناهنده شده بودند نامه می

اند و یا به یا به قتل رسیدهیعنی  ،«برند)سازمان امنیت شوروی( به سر میزیر سرکوبِ اِن.کا.وِ.دِ »نوشین 

 اند و به زودی خواهند مرد.شده سیبری تبعید

پور بر نیروهای ارتش هند که از یاری چریکهای تامیلی برخوردار بود در نبرد غریب ۱۳۵۰در  

آباد سفارت آمریکا در اسالم ۱۳۵۸. در بود ۱۳۰ها در این نبرد سی تانک و پاکستانی غلبه کرد. تلفات پاکستانی

 ۱۳۸۵، و در ی مردم قرار گرفت و به آتش کشیده شد. در جریان این حادثه چهار تن کشته شدندمورد حمله

 .های مخالف سوریه در حزب کتائب در بیروت ترور شد و به قتل رسیدبیار امین جمیّل رهبر لبنانی

 

 

 

 

 

 

 جمیل     عبدالسالم   
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انجمن حکمت و فلسفه قصد داشت به ابتکار غالمرضا  ۱۳۸۹ی ما در چنین روزی به سال در زمانه 

ی آخر با اعمال نفوذ غالمعلی حداد در لحظهاعوانی مراسم روز جهانی فلسفه را در ایران برگزار کند، اما 

و به دست دیگرانی  عادل وی از ریاست این همایش عزل شد و مدیریت اجرای مراسم از انجمن گرفته شد

دانستند. این ماجرا به آبروریزی بدی انجامید و افتاد که احتماال همنشینی با مهمانان را افتخاری برای خود می

کند و سخنرانان چند روز پیش از برگزاری مراسم یونسکو اعالم کرد که از برگزاری این مراسم حمایت می

سازمان فداییان اسالم که در دوران پهلوی دوم فعالیتهای  ۱۳۹۰هم نیامدند! درست یک سال بعد هم در سال 

ابوجعفر احمد بن محمد الطحاوی فقیه نامدار بحث برانگیزی داشتند دوباره اعالم موجودیت کردند. در ضمن 

 اند.هدرگذشت( در این روز ۱۳۷۵)محمد عبدالسالم فیزیکدان پاکستانی ( و ۳۱۲)حنفی 

 

 

 

 

 

 

 

 یهودا مکابی   فرانسوا پیالتره دوروزیه   اوله رومر 
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ارتش ژاپن بندر پورت آرتور را از چین  ۱۲۷۳از رخدادهای ناخوشایند این روز یکی آن که در سال 

ها پس از گرفتن شهر کل ساکنانش را که گرفت و پیروزی بزرگی در جنگ چین و ژاپن به دست آورد. ژاپنی

در یک غوغای مذهبی  ۱۲۹۷، و در و بدنهایشان را تکه تکه کردند بین سیزده تا شصت هزار نفر بودند کشتند

 .اوکراینی مسیحی به دست مردم به قتل رسیدند ۲۷۰)پوگروم( در لووف لهستان، دست کم پنجاه یهودی و 

اولِه رومِر اخترشناس دانمارکی  ۱۰۵۵ام آبان با رخدادهایی علمی و فنی نیز مصادف بوده است. در سی

ژان فرانسوا پیالتره دوروزیِه و فرانسوا روالن دآرالن  ۱۱۶۲. در بار سرعت نور را اندازه گرفتبرای اولین 

 ۱۲۸۴. در ادیسون فونوگراف را اختراع کرد ۱۲۵۶، و در برای نخستین بار بالون با هوای گرم درست کردند

ی تبدیل ماده به انرژی مورد دلهی فیزیک چاپ کرد که در آن برای نخستین بار معاای در سالنامهاینشتین مقاله

ی تاریخ موزه ۱۳۳۲. در ربکا التیمر فِلتون اولین سناتور زن آمریکا شد هم ۱۳۰۱. در بحث قرار گرفته بود

شد، جعلی و داون که پیشتر یکی از نیاکان آدمیان قلمداد میی انسان پیلتطبیعی لندن اعالم کرد که جمجمه

 .رستوران گردان آمریکا به نام الروند در هانولولو افتتاح شد اولین ۱۳۴۰، و در تگی استساخ

 

 

 

 

 

 

 داونی انسان پیلتشناسان و جمجمهزیست    ربکا التیمر فلتون
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مبلغ عقالنیت ولتر اند که عبارتند از ی اثرگذار اروپایی هم زاده شدهدر این روز دو فیلسوف و نویسنده 

شناس و متفکر آلمانی و بنیانگذار روش یزدانفریدریش اشالیرماخر ( و ۱۰۷۳انتقادی در عصر روشنگری )

 (. ۱۱۴۷هرمنوتیک )

 

 راست: ولتر

 چپ: اشالیرماخر

 


