
 

 

 اول آرذ-رام

 شروین وکیلی

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

ی امروزینی که روزهایمان را ته باشد و زمان روزمره و معنازدودهمناسبتها و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داش

 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

دهید و این نکته را  شود. هنگام نقل آن به طرح ارجاعتکمیل می ۱۳۹۶( محتوای روزشمار رام نهایی نیست و تا پایان سال ۲

 در نظر داشته باشید.

م بفرستید که در این طرح گنجانده اگر مناسبتی سراغ دارید که نادیده مانده، آن را همراه با نشانی مرجعش در تلگرام برای( ۳

 شود: 

(@ SherwinVakili (https://t.me/SherwinVakili)  / tel.0912-6363764 

  



 

 اول آرذ

 

اول آذرماه در تاریخ معاصر ایران با چندین 

رخداد سیاسی و نظامی مصادف بوده است. مهمتر از همه 

سپاهیان روس به  ۱۱۸۲آن که در چنین روزی به سال 

فرماندهی سیسیانوف موفق به اشغال شهر گنجه شد و بر 

ی مردم این شهر غلبه کرد و به کشتار ت قهرمانانهمقاوم

مردم غیرنظامی دست گشود. حاکم شهر که مقاومت 

ای در برابر سپاهیان پرشمار تزاری را رهبری سرسختانه

کرد، جواد خان زیاداوقلی قاجار بود که مردی می

اش از شاه ایران و دفاع از ریای محکم )تصویر روبرو( به سیسیانوف فرمانبپرست و دلیر بود و در نامهوطن

ی خشم سردار خونریز روس شده بود. پس از آن که جواد خان مرزهای کشور را مورد تاکید قرار داده و مایه

ی آنچه به صالح است تفأل در میدان جنگ کشته شد، همسرش که شیرزنی مانند وی بود به شاهنامه درباره

در نتیجه خود «. ه کشتن دهیم/ از آن به که کشور به دشمن دهیماگر سر به سر تن ب»زد و این بیت آمد که 

رهبری مدافعان را بر عهده گرفت و پا به پای سربازان با مهاجمان ستیزه کرد تا از پای در آمد. روسها در این 

 جنگاور مدافع گنجه آنان که زنده مانده و اسیر شده بودند را اعدام کردند و ۱۷۰۰روز پس از فتح شهر از 



دفاع را به قتل رساندند. بعد هم باقی اهالی بعد به کشتار مردم شهر دست گشودند و هفت هزار تن از مردم بی

شد به بردگی گرفتند و به روسیه فرستادند. گنجه به این ترتیب را که شمارشان به هجده هزار تن بالغ می

 یکسره از جمعیت خالی شد و از پیکر کشور ایران کنده شد.

مرکز  ۱۲۷۷سه شنبه اول آذر سال این روز در تاریخ مشروطه نیز با چند رخداد قرین بوده است. روز  

امیر نظام در  یخانهسازی و سوادآموزی مشروطه خواهان بود از که گرانیگاه جنبش مدرسه انجمن معارف

 ۱۲۸۷تر تغییر کرد. درست ده سال بعد یکشنبه روزی به سال به مکانی بزرگتر و رسمی الدولهعالء خیاباناول 

رضا خان لموسی او ایشان سپاهیان  فرستادخان یکی از یارانش به نام فرج آقا را با دویست تفنگدار ستار 

شکست دادند. یازده سال بعد استبداد صغیر  بر افتاده بود و در  در مرندکه رهبر مستبدین بود را شجاع نظام 

و مراسم کرد السلطنه انتخاب نوان نایببه عرا مجلس شورای ملی عضدالملك  ۱۲۸۸ن روزی به سال چنی

ر مورد دستبرد راهزنان قراتجاری در راه بین کازرون و شیراز چند کاروان  ۱۲۹۱او را به جا آورد. در تحلیف 

 .به یغما رفت هندی بودکه به بازرگانان ها التجارهگرفت قسمتی از مال

دارش را در تهران بود که ابوالقاسم الهوتی اولین شهرهای تاریخ ۱۲۹۱درست در همین روز به سال  

ها بپیوندد و در دوستی دم زد، و این پیش از آن بود که به بلشویكخواهی و ایرانسرود و در آنها از وطن

فروشی روی ی سرکوب زبان پارسی و فرهنگ ایرانی به وطنهایت در قلمرو حکومت استالین و در بحبوحهن

 آورد. 

های انگلستان در ای که در اثر حضور متفقین و به ویژه سیاست( به دنبال قحطی۱۲۹۶پنج سال بعد ) 

ایران ایجاد شده بود، مرگ و میر چشمگیری در جنوب ایران بروز کرده بود. در همین روز حاکم اصفهان 

ز ثروتمندان شهر پنجاه هزار تومان کمك گرفت و برخی از نیازهای تهیدستان را برای مقابله با این بحران ا

تامین کرد. در همین روز کمبود خوراک در اردبیل و تهران هم نمایان شده بود. بنا به آمارهای گوناگون بین 

ه خشکسالی یك سوم تا یك چهارم کل جمعیت ایران در جریان این قحطی از میان رفتند و این در حالی بود ک



مهمی در کار نبود و تولید خوراک در کشور با همان روند سابق ادامه داشت و اختالل اصلی از حضور ارتش 

کرد. مشابه همین قحطی خاست که مواد غذایی را برای مصرف سربازانش مصادره میانگلیس در ایران بر می

تر از ایران را پدید آورد )تصویر شتاری مهیبها قرار داشت کی مستقیم انگلیسیساختگی در هند که زیر سلطه

 زیر(.

 

 

 

 

 

 

 

سردار سپه وزیر جنگ پلیس جنوب را که توسط انگلیس ها در ایران تاسیس   ۱۳۰۰در اول آذر سال 

برای برنامه دولت  ۱۳۰۷، در صاحب منصبان آنجا را در قشون پذیرفتشده بود منحل کرد و تعدادی از 

ساختمان  (۱۳۱۰، و سه سال بعد )با اکثریت صد رای به تصویب مجلس شورای ملی رسیدنوسازی کشور 

فروغی وزیر خارجه از  ۱۳۱۱در  آباد )شاهی( رسید.آهن به علیراهخط بندرشاه پایان یافت و  یاسکله

( احمد کسروی نخستین ۱۳۱۲به کشور بازگشت، و یك سال بعد )مسافرت ترکیه و حضور در جامعه ملل 

نویسی پرداخت و نقدهای تند و تیزی به فرهنگ ی پیمان را منتشر کرد و در آن به تبلیغ سرهشماره از روزنامه

آخرین نشست مجلس سیزدهم برقرار  هم ۱۳۲۲عمومی جامعه و باورهای دینی شیعه و عرفان ایرانی کرد. در 

به  برقراری ماهیانه ده هزار ریال حقوق برای محتشم السلطنه اسفندیاری بوداش که شد و آخرین تصمیم

 تصویب رسید. 



این روز در بخشهای پیرامونی ایران زمین نیز شاهد چند رخداد فرهنگی و اجتماعی بوده است. یکی 

)تصویر زیر( که زیر نفوذ نیروهای تندروی هوادار ی مَناستیر در کنگره ۱۲۸۷که مهمتر از باقی است آن که در 

گرا برگزار شده بود، الفبای آلبانیایی مدرن به تصویب رسید و خط ستیزان قوممدرنیته و در عین حال ایران

شد که به یکی از  ورزشگاه المیناء در بصره تاسیس ۱۳۱۰این مردم از پارسی به التین چرخش کرد. در 

هم انفجار بمبی در بیروت به مرگ رئیس جمهور  ۱۳۶۸مهمترین مراکز ورزشی عراق جدید بدل شد. در 

 لبنان رینی معوض انجامید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

هجری خورشیدی  ۲۲۴اول آذر ماه در تاریخ سیاسی و نظامی جهان نیز روزی پرحادثه بوده است. در  

بریتانی با هزار سرباز درجنگ بالون در نزدیکی رِدون بر سه هزار جنگاور فرانك که زیر نومینوی اولین شاه 

قوای استعمارگر هلندی به روستاییان تایوانی حمله کردند  ۱۰۱۴جنگیدند پیروز شد، در فرمان شارل کچل می

دزد دریایی نامداری هم  ۱۰۹۷و پس از کشتارشان بخشهای جنوبی این جزیره را به اشغال خود در آوردند. در 

سیاه شهرت داشت، در نزدیکی سواحل کارولینا به دام قوای ناوگان به نام ادوارد تیچ که بیشتر با لقب ریش

 سلطنتی انگلیس افتاد و به قتل رسید )تصویر باال(.

ی ایتالیا به یونان، به دنبال حمله ۱۳۱۹در 

قوای یونانی پاتك زدند و به آلبانی که در اشغال 

ها بود حمله بردند و شهر کوریستا را تالیاییای

ها به دنبال زمینگیر شدن آلمانی ۱۳۲۱گرفتند. در 

 ها خواهد شد )تصویر باال(. در استالینگراد، ژنرال پاولوس به هیتلر تلگرام زد و اعالم کرد که تسلیم شوروی



وزولت برگزار شد و شك و رکایکنفرانس قاهره با حضور چرچیل، چیانگ ۱۳۲۲یك سال بعد در 

هم  ۱۳۲۲ی راههای شکست دادن ژاپن در جنگ جهانی دوم رایزنی کردند. در همین روز حاضران درباره

جان اف کندی به دست لی هاروی اسوالد ترور شد و به قتل رسید.  ۱۳۴۲لبنان از فرانسه استقالل یافت. در 

هم پس از مرگ فرانکو،  ۱۳۵۴شد. در  فرماندار تگزاس جان کانلی که همراهش بود هم به شدت زخمی

 خوان کارلوس به طور رسمی به پادشاهی اسپانیا رسید

 

 

 

 

 

 ی ترور کندیلحظه     کنفرانس قاهره

اش کار انگلستان خارج شد و دوران نخست وزیریمارگارت تاچر از حزب محافظه ۱۳۶۹در اول آذر 

ی انتخابات ریاست اوکراین پس از اعالم نتایج دستکاری شدهانقالب نارنجی در  ۱۳۸۳به پایان رسید، در 

 آنگال مرکل اولین صدراعظم زن آلمان شد ۱۳۸۴جمهوری آغاز شد و در 

 

 بازیراست: داستان اسباب

 چپ: انقالب نارنجی



سه رخداد فرهنگی هم در این روز رخ داده که اولی با 

ی زمانی و دنیایی تفاوت جفت بعدی هفت قرن فاصله

پاپ کلمنت پنجم  ۶۸۶محتوایی دارد: در اول آذر 

صادر کرد  Pastoralis Praeeminentiaeفرمانی به نام 

ی شاهان مسیحی دستور داد تا پیروان و در آن به همه

ی شهسواران معبد را دستگیر و اموالشان را مصادره کنند. در نتیجه این فرقه در اروپا از میان رفت و تنها فرقه

ها با انتشار آلبوم هم گروه بیتل ۱۳۴۷ها تبدیل شدند باقی ماندند. در ن که به فراماسونشکلی زیرزمینی از آ

The Beatles های فرهنگی قرن بیستم بدل گشتند )تصویر باال(. در به شهرت رسیدند و به یکی از اسطوره

شد که به طور کامل توسط بازی اکران شد. این اولین فیلمی محسوب میهم کارتون داستان اسباب ۱۳۷۴

 رایانه ساخته شده بود.

 

  

 

 

 

 

  آنگال مرکل    رینی معوض   خوان کارلوس

نخستین روز از آذر ماه روز تولد چندین شخصیت نامدار است که در قلمرو تمدنی ایران زمین 

انور پاشا دولتمرد عثمانی (، ۱۲۶۷محمدکریم خان گزی ملقب به ساالر اقبال و نیای خاندان برومند )اند: زیسته

نگار پاکستانی و از موسسان دانشگاه دهلی نو )جامع ملی اسالمی( (، سلیمان نَدوی مورخ و روزنامه۱۲۶۰)



(، رضاءالدین استالین )!( ۱۳۰۱(، فکرت امیروف موسیقیدان اهل آران )جمهوری شوروی آذربایجان( )۱۲۶۳)

ی (، و مرجان ساتراپی گرافیست و کارگردان ایرانی و سازنده۱۳۴۱شاعر و مجری تلویزیونی بنگالدشی )

(، ۱۳۰۵ی مشهور تار )(، درویش خان نوازنده۹۹۶(. سلطان احمد اول عثمانی )۱۳۴۸پویانمایی پرسپولیس )

 اند.هم در این روز درگذشته (۱۳۸۷بهرام سیر خواننده )( و ۱۳۳۲سلیمان ندوی )

 

 

 

 

 

 جرج الیوت  رضاءالدین استالین  مرجانه ساتراپی  سلطان احمد اول عثمانی

و شارل دوگل  ۱۱۹۸گذشته از این افراد جرج الیوت شاعر انگلیسی که در اصل مری آن اوانز نام داشت در 

 درگذشت. ۶۲۸ملك صالح ایوبی حاکم مصر در زاده شدند و  ۱۲۶۹در 

 

 

 

 

 

 شارل دوگل  سلیمان ندوی  فکرت امیروف   انور پاشا


