
 

 

 آرذ مت ش ه -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 

  



 هشتم آرذ

 

 

 

 

 

 

سپاهیان عباسی که زیر فرمان محمد بن سلیمان کاتب  هجری خورشیدی ۲۸۲روز هشتم آذر سال 

ن بن زکرویه لبه کردند که زیر فرمان حسیجنگیدند در نبرد حما بر لشکری هشت هزار نفره از قرمطیان غمی

در نبرد دریایی سوالی که در نزدیکی  ۹۹۱به میدان آمده بودند. حدود هفتصد سال بعد در همین روز به سال 

شان در مقام ها غلبه کردند و در راه جایگزینیها بر پرتغالیبندر سورات در گجرات هند در گرفت، بریتانیایی

 در هند یک قدم بزرگ برداشتند. قدرت مسلط استعماری 

از آخوندهای مخالف مشروطه  یزدی سید محمد کاظم طباطبایی ۱۲۸۷هشتم آذر سال یکشنبه روز  

پس از آن که چیرگی آزادیخواهان بر مستبدان و عزل محمدعلی شاه را دید با اندرز دوستان و فشار 

ای وطیت مخالفتی ندارد و دیگر در کار آن مداخلهای صادر کرد و در آن گفت که با مشرخواهان بیانیهمشروطه

 )تصاویر باال( المتین کلکته این بیانیه را در این روز به چاپ رساند.ی حبلکند. روزنامهنمی

شان هم تقارنی داشته است. در این روز با مداخله روسها در سیاست داخلی ایران و و زورگویی 

مبنای سه اصل به دولت داد و برای آن چهل و هشت ساعت مهلت سفارت روسیه اولتیماتومی بر  ۱۲۹۰سال



استخدام اتباع خارجی با اجازه ، اخراج مورگان شوستر امریکایی ازبود  گانه عبارتاصول سهاین . قرار داد

مجلس ایران پس از کشمکش بسیار باالخره  پرداخت خسارت لشکرکشی روسیه به ایران.، و روس و انگلیس

ر گردن نهاد و از باقی شانه خالی کرد. تا نُه سال بعد دولت زورگوی تزاری فرو پاشید و به اخراج شوست

شهر  یروسکمونیستهای  بود که ۱۲۹۹دولت خونریز بلشویکی جای آن را گرفت و در چنین روزی به سال 

 یجوان تغییر دادند. اش را نابود کردند و نامش را به ای نخبگان فرهنگی و اقتصادیرا گرفتند و طبقهکاروانسرا 

برف سنگینی در آذربایجان بر زمین  ۱۲۹۱ی دیگر هم رخ داد. در در این میان چند رخداد پراکنده 

پری با  سعید نفیسی ۱۳۰۷در  نشست به طوری که مردم تا سه روز نتوانستند از خانه های خود خارج شوند.

مراسم افتتاح کارخانه قند  ۱۳۱۱ازدواج کرد و در  لکمرزفرزاد دختر میرزا حیبیب اهلل خان فرزاد انتخاب الم

مهری مجید آهی وزیر راه مورد بی هم ۱۳۱۷کرد. در تولید میسالیانه سه هزار خروار قند که  کرج انجام گرفت

و دکتر محمد سجادی به سرپرستی این وزارتخانه منصوب  قرار گرفته از خدمت برکنار شد و به زندان افتاد

 شد.

 

 گیهی سئونگراست: ی

 چپ: نبرد سورات

 

 

 

یوآن بر شوئیچینی امپراتور تانگ در نبرد چیانارتش میالدی  ۶۱۸در چنین روزی به سال 

گائو که برای مدتی بر دولت ناپایدار چین فرمان رانده بود غلبه کرد و با به اسارت گرفتن او و رِنشوئه

یی سِئونگ گیِه بنیانگذار دولت جوسِئون در  شیدیهجری خور ۷۷۳. در اعدامش این دولت را از میان برد



، یانگ منتقل کرد که همان سئول امروزین استکره که با نام شاه تاجِئو شهرت یافته، پایتختش را به شهر هان

 ی عصر میجی با تشکیل نخستین نشست مجلس ژاپن عملیاتی شد.قانون اساسی مشروطه ۱۲۶۹و در 

نین سرخپوستان آمریکا و مهاجمان اروپایی نیز مقارن بوده است. در های خوهشتم آذر با درگیری 

 ۳۵مرد و  ۱۳۸پی حمله بردند و سیها در نزدیکی میسیسرخپوستان ناچِز به اردوگاه فرانسوی ۱۱۰۸سال 

پانزده تن از مبلغان مذهبی به رهبری مارکوس ویتمن به دست  ۱۲۲۶. در کودک را کشتار کردند ۵۶زن و 

گفتند ویتمن در قالب کمک پزشکی به ها میکشتار شدند. کایوسی)تصویر روبرو( ن کایوسی سرخپوستا

دهد که یک شان را مسموم کرده و کشته است و شواهد نشان میایشان بیش از دویست تن از مردان قبیله

 ا غیرعمد از ی سرخک در این هنگام میان این سرخپوستان شایع شده بود که قاعدتا به عمد یاپیدمی کشنده

همین گروه مبلغان در میان میزبانانشان 

پخش شده بود. ارتش آمریکا به این دلیل 

هم  ۱۲۴۵ها را کشتار کرد. در کایوسی

ای مسلح از ارتش آمریکا با پشتیبانی دسته

سپیدپوستان داوطلب به حریم 

سرخپوستان در کلرادو وارد شدند و 

حدود دویست تن از اعضای قبایل  شایان 

  آراپاهو را قتل عام کردند. و

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 سرخپوستان شایان کلرادو )راست( و نقاشی یکی از بازماندگان از کشتار اهالی این قبایل )چپ(

در کشتی انگلیسی زونگ، برای  تاجران برده ۱۱۶۰رخداد دردناک دیگرِ این روز آن بود که در سال  

یاهپوستی را که برای بردگی از آفریقا ربوده بودند دست و پا س ۱۳۳شان را به چنگ بیاورند این که پول بیمه

بسته به دریا انداختند و غرق کردند! اخبار این واقعه در انگلستان منتشر شد و جریانهای مبارز برای رهایی 

ویب ی شمار برده در هر کشتی به تصی بردگان و تعیین بیشینهبردگان را برانگیخت تا قوانینی را برای منع بیمه

سربازان فرانسوی به روستای  ۱۳۲۶ای روزآمدتر از خشونتها هم آن بود که در هشتم آذر سال نسخه برسانند.

زن ساکن روستا  ۱۷۰ی ی روستاییان را به قتل رساندند. بخش عمدهمی تراچ در ویتنام حمله بردند و همه

کودک بودند. مردان روستا ابتدا به صف تن از قربانیان  ۱۵۷پیش از کشته شدن مورد تجاوز قرار گرفتند و 

 شدند و با مسلسل به قتل رسیدند.

 

 

 

 

 نقاشی ترنر زیر تاثیر کشتار زونگ     شورش مردم لهستان



ی تزاری مردم لهستان بر ضد حاکمیت روسیه ۱۲۰۹از رخدادهای سیاسی دیگر این روز آن که در  

ام )واقع در شمال آمریکای جنوبی( در جریان ارتش سورین ۱۳۶۵، و در شان قیام کردندبر سرزمین

وانا حمله بردند و ساکنان غیرنظامی روستا را که اغلبشان هایش با چریکهای مسلح به روستای مویدرگیری

 .زن و کودک بودند را کشتار کردند

 ۱۱۵۶های مثبت مدرنیته آن که در چنین روزی به سال اما از سویه

 ۱۲۵۶وزه در کالیفرنیا را تاسیس کرد، در خخوزه موآکین موراگا شهر سن

توماس ادیسون برای نخستین بار از دستگاه فونوگراف رونمایی کرد و در 

شرکت آتاری بازی پونگ )تصویر روبرو( را به بازار عرضه کرد که  ۱۳۵۱

 شود.نخستین بازی ویدئویی موفق محسوب می

 

 

 

 

 

 

 ماری آنژو  تاتاجهانگیر دادابهای    جو وایدر  ژاک شیراک

( در این روز زاده شده ۱۳۱۱)ژاک شیراک (، ۱۲۹۸): جو وایدر موسس فدراسیون جهانی بدنسازی ۸/۹/۱۲۹۸

مدیر جهانگیر راتنجی دادابهای تاتا خلبان و کارآفرین زرتشتی هندی و ( و ۸۴۲)ی فرانسه ماری آنژو ملکهو 

 اند. ( در این روز درگذشته۱۳۷۲)شرکت تاتا 

 


