
 

 

 دی مه دهف-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 

  



 هفدهم دی

 

 

 

 

 

پیش از میالد  5۲۲ماه آن است که در این روز به سال ترین  رخداد مهم تاریخی هفدهم دیقدیمی

مادی که رقیب تاج و تخت بود بر نیروهای فرورتیش ی ماروی ماد سردار داریوش بزرگ در منطقهه ویدارن  

ساز مهم دیگری رخ داد و آن غلبه کرد و سپاهیان او را در هم شکست. هزار و صد سال بعد جنگ سرنوشت

پس از پیروزی ابیطالب بن علی هجری خورشیدی بود، زمانی که امام  ۳5در روز چهارشنبه هفدهم دی سال 

در جنگ جمل به همراه لشکریانش و گروهی از مردم بصره وارد کوفه شد و این شهر را به عنوان مرکز 

 حکومت خود برگزید. 

شد که زیر نظر امیر کبیر منتشر می وقایع اتفاقیهی روزنامه ۱۲۲۹هفدهم دی سال سه شنبه در روز 

تغییر داد. پنجاه و شش سال  خط سیاق به عددنویسی جدیدرا از اعداد و قیمتها  سبک نوشتن 5۳ی در شماره

 ۱۲۸5شنبه هفدهم دی سال ، در روز سه)تصویر باال( بعد با به کرسی نشستن مشروطه و تشکیل مجلس اول

ی بسیار باشکوهی در تبریز پیش مردم سوگند دوازده تن از نمایندگان آذربایجان پس از برگزاری مراسم بدرقه



خیانت نکنند و بعد به سوی تهران حرکت کردند تا در مجلس نقش ایفا  خوردند که به آرمانهای ملی ایران

خواهان کودتا کرد و دو واقعه در این محمدعلی شاه بر ضد مشروطه ۱۲۸۷کنند. دو سال بعد در روز به سال 

شد. یکی آن که صمد خان سردار خونخوار رخ داد که هردو هم به تبریز مربوط می -ای بودکه پنجشنبه–روز 

زاده از رهبران آزادیخواهان هوادار استبداد مجاهدان را شکست داد و تبریز را محاصره کرد و دیگری آن که تقی

( ۱۲۸۸ها و هواداران استبداد شکست خوردند و در همین روز )ا یک سال بعد کودتاچیبه تبریز وارد شد. ت

السلطنه مافی با صد سوار و پانصد سرباز وارد کرمانشاه شد و دویست تن مامور محلی را به استخدام نظام

 ها و سرکشی راهزنان محلی مقابله کند.خود در آورد و آماده شد تا با تحریکات عثمانی

با عالی  دانشسرای مصادف است که دربا برگزاری جشنی  ۱۳۱۴در دوران رضا شاه این روز به سال  

 ۱۳۲۶در  .کرداعالم را کشف حجاب در ایران ش برگزار شد و در آن وی شاه و همسر و دخترانحضور رضا 

بندی شکر و ابراهیم حکیمی به نخست وزیری رسید و پس از هفت سال حکومت نظامی را لغو کرد و جیره

ن وضع ی متفقین به ایراچای و قند را برداشت و اینها همه قوانینی بود که در وضعیت بحرانی پس از حمله

گذاری در خودرویی در مرکز شهر صنعا در بمب ۱۳۹۴شده بود. در سالهای اخیر هم در این روز به سال 

 )تصویر زیر(. تن منتهی شد ۶۳تن و زخمی شدن  ۳۸یمن به مرگ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جنگ زمستانی فنالند و روسیه

ی ی فرانسه با امضای عهدنامهموسولینی و پیر الوال وزیر امور خارجه ۱۳۱۴در چنین روزی به سال 

در جریان جنگ روسیه و  ۱۳۱۹، در ایتالیا به توافق رسیدند که لیبی و چاد را میان خود تقسیم کنند-فرانسه

ی سوموسالمی به ارتش بیست و پنج هزار نفره-ی راِتهفنالند ارتش نهم فنالند با ده هزار سرباز در جاده

در جریان سومین جنگ هندوچین نیروهای  ۱۳5۸، و در روسیه حمله کرد و آن را به طور کامل از میان برد

برشان پول پوت را ویتنامی وارد شهر پنوم پن شدند و با گرفتن پایتخت کامبوج دولت خمرهای سرخ و ره

 .سرنگون کردند

ی مسلح از رزمندگان بوسنی به رهبری ناصر اوریک در روستای کراویکا به یک دسته ۱۳۷۲در سال 

هم  ۱۳۹۴. در تن را زخمی کرد ۸۰تن را کشت و  ۴۶شکلی غافلگیر کننده به ارتش صربستان حمله کرد و 

ی شارلی ابدو که به تازگی کاریکاتوری تبار به نامهای شریف و سعید کواچی به دفتر نشریهدو برادر الجزایری



ی مسلمانان منتشر کرده بود، حمله کردند و دوازده تن را با شلیک گلوله به قتل رساندند و آمیز دربارهتوهین

 یازده تن دیگر را زخمی کردند.

 

 

  جیپ چیروکی      شریف و سعید کواچی

ر ماه برجیس )گانیمد، کالیستو، ایو گالیله برای نخستین بار با تلسکوپ چها ۹۸۹در هفدهم دی سال 

ژان پیر  ۱۱۶۴، و در تاسیس شد« بانک شمال آمریکا»اولین بانک آمریکایی به نام  ۱۱۶۱، در و اروپا( را دید

بالنشار فرانسوی و جان ا فریز آمریکایی برای نخستین بار با بالون از روی کانال مانش گذشتند و در مسیری 

 . ی اروپا سفر کردندلستان به قارههوایی از انگ

فیمبرداری و ساخت تصویر  که از کارمندان توماس ادیسون بود ویلیام کندی دیکسون ۱۲۷۳در 

اولبن خط تلفن در نیویورک و لندن دو سوی  ۱۳۰۶، در برداری پیاپی را ابداع کردمتحرک بر مبنای عکس

توماس مانتل خلبان هواپیمای گارد ساحلی کنتاکی در  ۱۳۲۷، و در اقیانوس آتالنتیک را به هم متصل ساخت

 کشته شد و به داستانهایی فراوان دامن زد.  ناشناخته سقوط کرد و جریان رویارویی با یک شیء پرنده



گذاشت، شرکت آی بی ام برای نخستین بار کارکرد یک ماشین مترجم را به نمایش  ۱۳۳۳در سال 

از خودروی  ۱۳۷۱ماریان اندرسون اولین زن سیاهپوستی بود که موفق شد در اپرا آواز بخواند، و در  ۱۳۳۴در 

 جیپ چیروکی رونمایی شد.

 

 

 

 

 توفیق پاشا  الیعازار بن یهودا  ماریان اندرسون   چارلز مانتل

 

ابن همام زاده شد و  ۱۳۲۶ی سه تار هفدهم دی سال در میان ایرانیان نامدار محمدرضا لطفی نوازنده

را انه ناصری داروخ ی کهشیمیدان( ۱۲۹۰)مرگ علی دوافروش (، ۳۲۶)محدث ایرانی تبار بغدادی اسکافی 

 ( در این روز درگذشتند.۱۳۲۲سلیمان میرزا اسکندری )داشت، و  در تبریز

(، ۲۶۸یرانیان عبارتند از: لی بیان امپراتور دودمان تانگ جنوبی )زادگان نامدار این روز در میان غیرا 

(، الیعازار بن یهودا ۱۱۴۷(، ژوزف بناپارت برادر ناپلئون بناپارت و حاکم ایتالیا )۸۸۱پاپ لئوی سیزدهم )

 میالدی و پاپ اینوسان دهم ۳۱۲(. لوسیان انتاکی شهید مسیحی در ۱۲۳۷نگار بالروس )زبانشناس و روزنامه



اند. سایر رفتگان مهم این روز هم عبارتند از توفیق پاشا هجری خورشیدی در این روز درگذشته ۱۰۳۴در 

 (.۱۳۶۸(، و هیروهیتو امپراتور ژاپن )۱۳۲۲(، نیکوال تسال فیزیکدان )۱۲۷۱حاکم مصر )

 

 

 

 ژوزف بناپارت  سیزدهملئوی   اینوسان دهم   محمدرضا لطفی

 

 

 لوسیان انتاکی

 


