
 

 

 آرذ مه د-رام

 شروین وکیلی

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

ی امروزینی که روزهایمان را مناسبتها 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

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.

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 

  



 آرذ دهم

 

 

 

 

 

 

 سید احمد فردید   محمدعلی فروغی    میرزا آقا خان نوری

 

که مصادف با جشن تولد ناصرالدین شاه بود، میرزا آقا خان نوری دولتمرد  ۱۲۳۰روز دهم آذرماه سال  

بانفوذ قاجاری و عاملی کلیدی در به قتل رسیدن امیر کبیر، به جای او به صدارت ایران برگزیده شد. شصت 

به دنبال رد اولتیماتوم روس توسط مجلس شورای ملی، قوای روس که در تبریر و رشت  ۱۲۹۰سال بعد در 

طلبی با سوارانش به دژ سالسل شیخ خزعل که به سودای تجزیه ۱۳۰۱در  وارد قزوین شد. مستقر شده بود،

شینی کرد و در نتیجه نسرباز دولت که در آنجا مستقر بودند شکست خورد و عقب ۲۵۰حمله کرده بود از 

خواستند احمد کسروی را به مردم منطقه به جشن و شادباشی پرداختند. در همین روز متعصبان مذهبی می

ی خاطر عقایدش به قتل برسانند و به همین خاطر به مسجد سلیمان گریخت و شرح ماجرا را در روزنامه

 المتین نوشت. حبل

علنی مجلس شورای ملی لغو امتیاز  یدر جلسهوزیر مالیه  زادهسید حسن تقی ۱۳۱۱ده سال بعد در 

الملک فهیمی و علی دشتی نمایندگان مجلس السلطنه اسفندیاری، فهیمدارسی را اعالم کرد. حاج محتشم



و مجلس به اتفاق آرا  ایراد نمودنداین کار و مخالفت با نفوذ استعماری انگلیس در ایران هایی در تایید نطق

چالوس ی جادهمراسم افتتاح  ۱۳۱۲یک سال بعد از آن در . شاه در انحالل قرارداد را تایید کرداقدام رضا 

متر پل و تونل در آن  ۲۴۴۳متر پهنا داشت و  ۱۲تا  ۸درازا و کیلومتر  ۱۶۸از کرج تا چالوس ،  که برگزار شد

 ساخته شده بود. 

طر مخالفت با اعدام متولی مسجد به خاالوزراء محمد علی فروغی رئیس ۱۳۱۴در دهم آذر سال 

در انبار پشم سوزی بزرگی آتش ۱۳۱۵شد و مغضوب شد. در از کار برکنار گوهرشاد که خویشاوندش بود 

هم سید حسن  ۱۳۱۶شد. در سربازان لشکر اصفهان خاموش رخ نمود که به دست کارخانه وطن اصفهان 

 مدرس در تبعیدگاه خود به دستور رضا شاه به قتل رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی چالوسی جادهکارگران سازنده

اش این وزیران را گنجاند: امیرعالیی )دادگستری(، سپهبد مصدق در سومین تغییر کابینه ۱۳۳۰در 

پناه )جنگ(، علی امینی )اقتصاد( و امیرتیمور )کشور(. سه دهه بعد پس از به پیروزی رسیدن انقالب یزدان

ای کرد که محتوایش در پرداز این جریان تبدیل شده بود سخنرانییهاسالمی سید احمد فردید که به نظر



ی مضاعف است. مشروطیت بالکل و بالتمام غربزده»ی کیهان چاپ شد و بخشی از آن چنین بود: روزنامه

زده به طوری که صدر تاریخ ما، مشروطیت، ذیل تاریخ غرب است و همین تاریخ زده و یهودییغنی فراماسون

خواهی و تجددطلبی به رفته و منسوخ غربی به توسط منورالفکران و مقلدان بیسواد به نام ترقی زهوار در

ی بعضی، مشروطیت دفع فاسد به افسد است، نه افسد به شود. لذا بر خالف گفتهآید و پخش میایران می

ه و انقالب مشروطه زدگی به طور کلی از لوازم ذات مشروطزدگی و از آنجا یهودیتفاسد. زیرا ماسونیست

 «بود که در حکومت قلدری پهلوی تکامل حاصل کردم.

 

 

 

 

 

 مادام توسو  کریستین یورگنسن  سرگئی کیروف  خوان الوال

 

 ۱۲۰۷دهم آذرماه به شکل جالب توجهی با تاسیس کشورهای مدرن امروزین مصادف بوده است. در  

به اصالحات ی دولت آرژانتین مدرن را ریخت و هشالودکودتا کرد و آمریکای جنوبی خوان الوال در 

کرت که بعد از جنگهای بالکان از طرف عثمانی خودمختاری پیدا کرده بود  ۱۲۹۲. در دموکراتیک روی آورد

ترانسیلوانیا و بسارابی به پادشاهی رومانی پیوستند و این کشور به شکل امروزین  ۱۲۹۷با یونان ادغام شد. در 

پادشاهی ایسلند به کشوری مستقل تبدیل شد هرچند هنوز بخشی از پادشاهی دانمارک  ۱۲۹۷تشکیل شد، در 

پادشاهی صرب، اسلوون و کروآت شکل گرفت و بعدتر به کشور یوگسالوی  ۱۲۹۷شد، در محسوب می



با  پرسیهم مردم اوکراین در همه ۱۳۷۰ی نو پاپوآ از استرالیا استقالل یافت. در گینه ۱۳۵۲، و در تبدیل شد

 اکثریت قاطعی به جدایی از شوروی رای دادند

بوروی سرگئی کیروف از اعضای پولیت که ۱۳۱۳دو ماجرای خشن هم در این روز رخ داده. یکی در  

و استالین که خود پشت این سوءقصد بود، با این  ی لئونید نیکوالیف به قتل رسیدشوروی با شلیک گلوله

ی سرکردگان قدیمی حزب را یک به یک از میان برد. دپایه پرداخت و همهی کمونیستهای بلنبهانه به تصفیه

و به این ترتیب حمله به  امپراتور هیروهیتو فرمان حمله به آمریکا را صادر کرد ۱۳۲۰دوم هم آن که به سال 

 پرل هاربور رقم خورد.

 

 

 

 

 

 ژوکف   ماسارتی   لوباچفسکی

 

اولین  ۱۲۴۴توان به این موارد اشاره کرد: در روز هم می از میان رخدادهای فرهنگی و صنعتی این

اولین خط ترابری  ۱۲۹۲، در ی سیاهپوستان در جنوب آمریکا به نام دانشگاه شاو تاسیس شددانشگاه ویژه

شرکت فورد اولین  ۱۲۹۲، و در تاسیس شد س آیرسوی جنوبی در قالب متروی شهر بوئنزیرزمینی نیمکره

کریستین یورگنسن نخستین کسی بود که عمل جراحی  ۱۳۳۱. در ایجاد کرداش رخانهدر کاخط مونتاژ را 

تونل کانال مانش در چهل متری زیر کف دریا از دو  ۱۳۶۹، و در تغییر جنسیت را در نیویورک انجام داد

 .طرف فرانسوی و انگلیسی به هم رسید



نیکوالی (، ۱۱۴۰)ی مادام توسو هماری توسو بنیانگذار موززادگان مشهور این روز عبارتند از:  

رالف شروین  هم ۹۶۰(. در ۱۲۷۵)گرگوی ژوکف سپهساالر روس (، و ۱۱۷۱)لوباچفسکی ریاضیدان روس 

. از میان سایر رفتگان این قدیس کاتولیک انگلیسی کشته شد و اولین شهید مذهبی کاتولیک انگلیسی است

(، ۱۳۱۲خواهان اثرگذار )عیل خان ممتازالدوله از مشروطهتوان از این کسان یاد کرد: میرزا اسماروز هم می

ی خودروسازی (، ارنستو ماسِراتی بنیانگذار کارخانه۱۳۵۲دیوید بن گوریون از موسسان کشور اسرائیل )

 ( که در آلمان درگذشت.۱۳۸۷محمد اعظم عبیدی نویسنده و مورخ افغان )(، و ۱۳۵۴مازارتی )


