
 

 

 آرذ مهفت -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 

  



 هفتم آرذ

 

 

 

 

 

 

محفل نشان لژ کلمنت امیتیه از  میرزا یوسف خان مستشارالدوله ۱۲۴۸در چنین روزی به سال  

صدراعظم السلطنه صمصام( در همین روز ۱۲۹۰را دریافت کرد. چهل و دو سال بعد ) گرانداوریانفراماسونری 

وزیر جنگ را در مقام سردار محتشم  ووزیر خارجه را به عنوان لدوله اوزیران تغییراتی داد و وثوقهیأت در 

برگزید  وزیر علوم و اوقافرا با نام تشارالدوله سمو وزیر پست و تلگراف فروغی را به عنوان ذکاءالملك  و

 خواهی در ایران بودند. ی جریان مشروطهبرندهو اینها گروهی از شخصیتهای کلیدی پیش

و این  کنفرانس تهران با حضور استالین، چرچیل و روزولت آغاز شد ۱۳۲۲ل روز هفتم آذر سا

وصفی اَلتَل نخست وزیر اردن به دست  ۱۳۵۰کرد. در ای بود که به پایان جنگ جهانی دوم داللت مینشانه

ان نیروی دریایی ایران در جری ۱۳۵۹، نُه سال بعد در گروه فلسطینی سپتامبر سیاه ترور شد و به قتل رسید

اوستیای جنوبی از گرجستان  ۱۳۷۰، و در عملیات مروارید تقریبا کل نیروی دریایی مهاجم عراقی را از میان برد

 .استقالل یافت

 



 

 

 

 

 

 

 لیدی نانسی آستور   آن هاثاوی    اسکندربیك

 

ست. طلبانه و تاسیس بسیاری از کشورهای امروزین مصادف بوده اروز هفتم آذر با جنبشهای استقالل

ها گرفت و اسکندربیك رهبر شورش مقدونیه و آلبانی شهر کرویا را از عثمانی هجری خورشیدی ۸۲۲سال 

پاناما از اسپانیا استقالل یافت و به دولت کلمبیای  ۱۲۰۰، در اش برافراشتپرچم آلبانی را بر فراز کاخ حکومتی

در جریان دومین  ۱۲۷۸. در رسمیت یافت استقالل هاوائی از انگلستان و فرانسه ۱۲۲۲، و در بزرگ پیوست

نشینی ی مودِر موفق شدند قوای بوئر را به عقبها در نبرد رودخانهجنگهای بوئر در آفریقای جنوبی، انگلیسی

آرتور گریفیث که رهبر ناسیونالیستهای ایرلندی  ۱۲۸۴، و در وا دارند اما خودشان تلفاتی شدید را تحمل کردند

پنج قرن پس از اسکندر بیك تحقق آلبانی از عثمانی  هم استقالل ۱۲۹۱. در تاسیس کردفن را بود حزب شین

چاد، کنگو و  ۱۳۳۷، و در ی دولت مستقل استونی استمجلس استونی اعالم کرد که نماینده ۱۲۹۶یافت. در 

 ۱۳۵۴ر موریتانی از فرانسه و د ۱۳۳۹گابون در حریم استعماری فرانسه به خودمختاری دست یافتند. در 

 تیمور شرقی از پرتغال مستقل شد.

 

 



 

 

 

 

 

 آرتور گریفیث   میشل میکومبرو   وصفی التل

 

لیدی  ۱۲۹۸ای از رخدادهای سیاسی دیگر هم در این روز رخ داده است. یکی آن که در مجموعه

میشل  ۱۳۴۵نانسی آستور اولین زن انگلیسی بود که به مجلس عوام بریتانیا راه یافت. دیگری آن که در 

. ی بوروندی را از قدرت ساقط کرد و خودش اولین رئیس جمهور این کشور شدمیکومبرو حاکم خودکامه

به دنبال باال گرفتن انقالب مخملی حزب  ۱۳۶۸، در آخرین اعدام در فرانسه با گیوتین انجام شد ۱۳۵۱در 

دهد احزاب دیگر هم ه میکند و اجازپوشی میکمونیست چکسلواکی اعالم کرد از انحصار قدرت چشم

گیری کار بریتانیا کنارهوزیری و رهبری حزب محافظه مارگارت تاچر از مقام نخست ۱۳۶۹، و در تشکیل شوند

 .اش شدکرد و جان میجر جانشین

ی دانش و فرهنگ نیز قرین بوده است. در چنین ای از رخدادها در عرصهروز هفتم آذر با مجموعه

شود. ی ماژالن نامیده میکه ماژالن از محلی عبور کرد که امروز به نام خودش تنگه بود ۸۹۹روزی به سال 

ی پنج بتهوون آوای پیانو کنسرتوی شماره ۱۱۹۰ویلیام شکسپیر و آن هاثاوی ازدواج کردند، و در  ۹۶۱در 

ه صورت ماشینی ای بود که بی تایم اولین نشریههم مجله ۱۱۹۳برای نخستین بار در الیپزیگ شنیده شد. در 

کرد، شرکت آلمانی کوینیگ و شد. دستگاه چاپ این بنگاه مطبوعاتی را که با نیروی بخار کار میتولید می

 باوئر ساخته بود.



  

 

 

 

 

 

رانی در ایلینویز آمریکا برگزار شد. مسیر این مسابقه از پارک ی اتومبیلاولین مسابقه ۱۲۷۴در 

ی مسابقه شد توانست این فاصله ومتر درازا داشت. فرنك دوریی که برندهکیل ۹۰جکسون تا اوانستون بود و 

ی وولپِسکوال اختر )پولسار( در منظومهاولین تپ ۱۳۴۶و در )تصویر باال( را در حدود ده ساعت طی کند! 

 نهادند!  PSR B1919+21کشف شد و نامش را  

 

 

 

 

 

 

 میجر جان   ویلیام بلیك  الکساندر بلوک  ارنست روهم

(، الکساندر بلوک شاعر ۱۲۳۶زادگان نامدار این روز عبارتند از: ویلیام بلیك نقاش و شاعر انگلیسی ) 

آ در حزب (، ارنست روهم سیاستمدار و سردار آلمانی و رهبر نیروهای اس۱۲۵۹نویس روس )و نمایشنامه

 (.۱۲۸۷شناس فرانسوی )(، و کلود لوی استروس انسان۱۲۶۶نازی )



عبدالبهاء (، ۱۲۳۸)نویس آمریکایی واشینگتن ایروینگ داستانن هفتم آذر هم عبارتند از: رفتگا 

ی ورزش بسکتبال آمریکایی و آفریننده-جیمز نِیسمیت پزشك کانادایی(، ۱۳۰۰)بنیانگذار مذهب بهائی 

 (.۱۳۷۳)جفری دامر قاتل آدمخوار آمریکایی ( و ۱۳۳۳)انریکو فرمی فیزیکدان ایتالیایی (، ۱۳۱۸)

 

 

 

 

 

 

 واشینگتون ایروینگ   انریکو فرمی    عبدالبهاء

   

 راست: جفری دامر

 چپ: جیمز نیسمیت

 

 

 

 


