
 

 

 دی مه دجه -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 

  



 هجدهم دی

 

 علی اصغر حکمت و 

 الزمان فروزانفربدیع

 

 

 

 سخت بین قوای دولتی و سپاهیان ساالرالدوله یجنگ خورشیدی هجری ۱۲۹۰روز هجدهم دی سال 

را کرمانشاه وی انجامید و سربازان دولت مرکزی نشینی عقبکه به شکست و رخ داد  که مدعی سلطنت بود

کفیل که برای مدتی علی اصغر حکمت  ۱۳۱۴که مقر ساالرالدوله بود آزاد کردند. بیست و چهار سال بعد در 

معارف برکشید شد و در مدتی که این جایگاه را در اختیار داشت خدمتهای به مقام وزارت بود وزارت معارف 

 فراوان به آموزش و فرهنگ کشور کرد. 

در سرزمینهای جدا شده از پیکر ایران اما این 

روز در سالهای اخیر با اغتشاشهایی مصادف بوده است. 

ذوالفقار علی بوتو در پاسخ به فشار افکار  ۱۳۵۰در سال 

عمومی جهانی شیخ مجیب الرحمان را که در بنگالدش 

 ۱۳۵۶، و در اعالم استقالل کرده بود از زندان آزاد کرد

 )تصویر باال(. گرایان ارمنی سه بمب در مسکو منفجر کردند که به مرگ هفت تن انجامیدملی



 

 

 

 

 جرج هندل    ی کالهمحاصره   ی اعتقادنامهکلمات ساده

ی برتانی لویی دوازدهم شاه فرانسه با آن ملکههجری خورشیدی  ۸۷۸ماه سال روز هجدهم دی

فرانسیس دوک دو گیز فرانسوی قلمرو کالِه که آخرین بخش از متصرفات انگلستان  ۹۳۷، در سال ازدواج کرد

اسب وحشی رئیس سرخپوستان  ۱۲۵۶، و در اشغال کرد ای بود را پس از هشت روز محاصرهدر اروپای قاره

 . برای آخرین بار در جنگ با ارتش ایاالت متحده رویارو قرار گرفت

وودرو ویلسون رئیس  ۱۲۹۷، در تاسیس شدبرای مبارزه با استعمار ی ملی آفریقا کنگره ۱۲۹۱در 

، در ی نظم سیاسی دنیا پس از جنگ جهانی اول اعالم کرداش را درباره«چهارده نکته»ی جمهور آمریکا بیانیه

 ۱۳۷۱، و در ی الجزایر به کرسی بنشیندپرسی در الجزایر باعث شد سیاست شارل دوگل دربارههمه ۱۳۴۰

جورج دبلیو بوش در یک دیدار رسمی روی کیچی میازاوا 

 )تصویر روبرو( نخست وزیر ژاپن استفراغ کرد!

 



 

 

 

 

 مونالیزا   اسب وحشی   لیندون جانسون و طرح ضد فقر

 در چنین روزی ۹۲۶رخدادهای اجتماعی و فرهنگی این روز هم جالب توجه بوده است. در سال  

جرج فردریک هندل برای  ۱۱۱۴، در چاپ شد« ی اعتقادنامهکلمات ساده»اولین کتاب به زبان لیتوانی به نام 

بدهی خارجی کشور آمریکا برای اولین و آخرین بار صفر  ۱۱۱۴، در آریودانته را اجرا کرداپرای نخستین بار 

ی کتابداری شیکاگو در آن تکامل ستون آغاز به کار کرد و به تدریج شیوهی بلککتابخانه ۱۲۸۳، و در شد

 )تصویر زیر(.  یافت

تابلوی مونا لیزا برای نخستین بار در آمریکا به نمایش درآمد، یک سال بعد در  ۱۳۴۲در هجدهم دی سال 

لیندون جانسون رئیس جمهور  ۱۳۴۳

اش بر ضد فقر آمریکا در سخنرانی

دولت  ۱۳۵۲اعالن جنگ  داد، و در 

را به هوا  ۲۱ی لونا شوروی سفینه



روز آینده را  ۴۳۷هم والری پولیاکوف فضانورد روس به ایستگاه فضایی میر رفت و  ۱۳۷۳پرتاب کرد. در 

 این ترتیب به رکوردی دست یافت.در آنجا ماند و به 

   

 

 

 الیژوئن  راسل   آلما تادما  دیدابل   ۲۱لونا 

اند که شمار چشمگیری از ایشان در شمار زیادی از شخصیتهای مشهور در هجدهم دی زاده شده 

لینز ویلکی کا(، ۱۲۰۲)شناس انگلیسی د راسل واالس زیستآلفراند: ی فرهنگ و علم اثرگذار بودهحوزه

رهبر  یحیی دولت آبادی (،۱۲۱۵انگلیسی )-آلما تادِما نقاش هلندیالورنس  (،۱۲۰۳ی انگلیسی )سندهنوی

(، کارل گوستاو همپل ۱۲۴۱)هردو در دی ناشر مشهور آمریکایی فرنک نلسون دابلبانفوذ جنبش مشروطه و 

ی انگلیسی (، و دیوید بووی خواننده۱۳۱۷انگلیسی )شناس نتونی گیدنز جامعهآ (،۱۲۸۴فیلسوف آلمانی )

(۱۳۲۶.) 

 ویلکی کالینزراست: 

 میان: دیوید بووی

 آنتونی گیدنزچپ: 



(، پل ورلن شاعر فرانسوی ۱۰۲۱ه )اند: گالیلئو گالیلنامداران زیادی هم در این روز جان سپرده 

(، ۱۳۵۵الی نخست وزیر چین )(، ژوئن۱۳۲۹شناس چک )پیتر اقتصاددان و جامعهجوزف شوم(، ۱۲۷۵)

 (.۱۳۹۶رفسنجانی ) اکبر هاشمی(، و ۱۳۷۵وا میتران )فرانس

 

    

 

 

  میتران  ورلن    گالیله   شومپیتر

 

   

 


