
 

 

 دی مه دازنش-رام

 شروین وکیلی

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

ی امروزینی که روزهایمان را مناسبتها و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدوده

 سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند. ای معنادار از 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 ۱۳۹۶نهایی نیست و تا پایان سال ( محتوای روزشمار رام ۲

 در نظر داشته باشید.

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

 شود: 

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

  



 شازندهم دی

 ۱۲۷۳ماه سال در روز شانزدهم دی 

که به )تصویر روبرو( ولیعهد  مظفرالدین میرزا

ی قاجار حاکم آذربایجان رسم معمول دوره

کرد، به همراه منشی زندگی می تبریزبود و در 

سفر  تهرانالملک به اهلل وکیلخود میرزا فضل

در  ۱۲۷۴روز تا هشتم اردیبهشت  ۱۱۲کرد و 

محمد کریم خان  ۱۲۹۰)دایی دکتر مصدق( مقیم شد. در سال  عبدالحسین میرزا فرمانفرمامنزل داماد خود

کردند در شان میبود به دست هواداران استبداد که روسها پشتیبانیستارخان  یبرادرزاده که امیرتومان

سپاهیان انگلیس جنوب ایران را تصرف نمودند در گرماگرم جنگ جهانی اول  ۱۲۹۵شد. در  اعدامآذربایجان 

بانک شاهی که از دولت انگلیس فرمان در همین روز  و نیروهای آلمان به خارج از ایران عقب نشینی کردند.

قران برابر فرض کرد وبه این ترتیب در واقع ارزش پول ایران را طوری دستکاری  ۴/۹برد یک دالر را با می

 هایی از آبادانی و ویرانگریتر شود. نمونهکرد که بازپرداخت وام ایران به انگلیس بر حسب تومان پرهزینه

، و هشت تاح و بهره برداری از آن آغاز شدراه آهن خوزستان افت ۱۳۰۸در چنین روزی به سال هم این که 
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دمشق « میدان»ی پلیس در محلهگذار انتحاری خود را در نزدیکی یک پاسگاه یک بمب ۱۳۹۱دهه بعد در 

 )تصویر زیر(. تن را زخمی کرد ۶۳نفر را کشت و  ۲۶منفجر کرد و در نتیجه 

 

 

 

 

 

سپاهیان فرانسوی کوشیدند جرسی را در آمریکا فتح کنند اما از قوای  ۱۱۶۰در چنین روزی به سال  

وای متحد انگلستان و برزیل با سپاهیان پرتغالی دست به یکی کردند و ق ۱۱۸۸در  انگلیسی شکست خوردند.

نیومکزیکو به عنوان  هم ۱۲۹۱. در در نتیجه پرتغال گویان فرانسه را در جریان جنگهای ناپلئونی اشغال کرد

 م به کشور ایاالت متحده پیوست. فتایالت چهل و ه

ال هایی از تاریخ پر هیجان تحول آیین سیاسی کمونیسم را نیز در خود جای داده است. در ساین روز گوشه

انگلستان جمهوری خلق چین را به رسمیت پذیرفت. جمهوری خلق چین هم در پاسخ کل روابط  ۱۳۲۹

هوا به حدود هزار هوادار غیرنظامی کمونیستها در گانگ ۱۳۳۰در  اش با انگلستان را قطع کرد!دیپلماتیک

 ۱۳۷۱اولین انتخابات عمومی در ویتنام برگزار شد، و در  ۱۳۲۵، در ی جنوبی کشتار شدنددست قوای کره



قالل از شوروی به دنبال ویاد گامساخوردیا رئیس جمهوری گرجستان و رهبر جنبش ضدکمونیستی استزْ

 کودتای نظامی در این کشور از مرز گریخت.

 

 

 

 

 کشتار گانگ هوا     جنگ جرسی

رخدادهای فرهنگی و اجتماعی گوناگون دیگری هم در این روز واقع شده که برخی از آنها به این 

ین بار برای ارسال پیغامهای تلگرافی از توالی خط و نقطه استفاده آلفرد وِیل برای نخست ۱۲۱۷قرارند.: در 

سوری اولین مدرسه و ماریا مونته ۱۲۸۶، در کرد. بعدتر مورس رمز مشهور خود را بر همین اساس ابداع کرد

ی مانی نظریهشناس آلآلفرد وِگِنِر زمین ۱۲۹۱، و در پرورشگاه خود را برای کودکان فقیر در رم تاسیس کرد

 . هایش را منتشر کرداشتقاق قاره

مادر ترزا برای انجام کارهای خیریه وارد کلکته شد. او بنیادگرایی مذهبی بود که معتقد  ۱۳۰۸در سال 

ی بیماران رویگردان بود، با بود مردمان باید مانند مسیح بر صلیب رنج بکشند. از این رو از درمانهای پیشرفته

ی گداپروری رسانی به تهیدستان را مایههایش برای یاریکرد، و شیوهدی زنان برای سقط جنین مخالفت میآزا



، و در اولین خودرو با موتور دیزلی در آمریکا وارد جاده شد ۱۳۰۹. یک سال بعد در اندو تشدید فقر دانسته

تاج سنت استفان که نماد ملی هم  ۱۳۵۷در . دتوماس ادیسون آخرین اختراع خود را به ثبت رسان ۱۳۱۰

مجارستان بود و پس از جنگ جهانی دوم به عنوان غنیمت جنگی به آمریکا برده شده بود، بار دیگر به این 

 کشور پس داده شد.

 

 

 

 زویاد گامساخوردیا  سوریماریا مونته  مادر ترزا   تاج سنت استفان

محسن راستانی ( و ۵۶۹)فقیه شافعی  ابن ابی الحدیدی تمدن ایرانی در میان وابستگان به حوزه 

( در این روز ۴۳اند و عمرو عاص سردار مسلمان و حاکم مصر )( در این روز زاده شده۱۳۳۷عکاس ایرانی )

ی زیدیه در ی امام حسن و بنیانگذار سلسلهدرگذشته است. حسن بن زید طبری ملقب به داعی کبیر نواده

( آبو تفلیسی ۲۶۵در همین روز درگذشت و در دومین سالگرد وفات او ) ۲۶۳ل ایران در آمل به سال شما

پیشوای مسیحی هم به شهادت رسید. احمد خان بن کوچک فرمانروای مغول اردوی زرین هم در همین روز 

ن محمد چهارم هم سلطا ۱۰۷۲در نبرد با ایبک خان حاکم سیبری کشته شد. دو قرن بعدتر در  ۸۶۰به سال 

 عثمانی درگذشت.



 

 

 

 

  آلن واتس  یوحنای آویالیی  آلفرد وگنر   آلفرد ویل

اند: گرترود بزرگ عارف ماه زاده شدهدر میان مردم سایر نقاط دنیا این نامداران در شانزدهم دی

شناس آلمانی و کاشف شلیمان باستان (، هاینریش۸۷۹(، یوحنا )ژان( آویالیی عارف اسپانیایی )۵۳۵آلمانی )

(، گرگور ۱۲۳۱(. لویی بریل مبتکر خط نابینایان )۱۲۹۴(، و آلن واتس فیلسوف ِآمریکایی )۱۲۰۱شهر تروا )

( هم در این روز ۱۲۹۸(، و تئودور روزولت رئیس جمهور آمریکا )۱۲۶۳مندل موسس علم ژنتیک آماری )

 اند.درگذشته

 

 

 

 

 تئودور روزولت   گرگور مندل  آبو تفلیسی  گرترود مقدس


