
 

 

 دی مه دنوز-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 

  



 نوزدهم دی

 

 

 

 

ماه روزی است که اغتشاش و آشوبی چشمگیر در سرزمینهای پیرامونی دل ایرانشهر نوزدهم دی

برده است. در چنین وجود داشته، و با این حال کشور ایران کنونی در این میانه در سکون و آرامش به سر می

کوشید فتوحات او را در هند احمد شاه دُرانی )تصویر باال( که پس از مرگ نادرشاه می ۱۱۳۹ل روزی به سا

تکرار کند، در نبرد قات واقع در پنجاب بر قوای دولت ماراتا پیروز شد. اما بیشتر رخدادهای این روز به 

وزی عثمانی پایان یافت و نبرد گالیپولی با پیر ۱۲۹۵شود. در سال بخشهای غربی و قلمرو عثمانی مربوط می

ی عثمانی مهاجمان انگلیسی و استرالیایی هزار نفره ۲۵۰متفقین این ساحل را ترک کردند. در این نبرد ارتش 

سپاهیان انگلیسی  ۱۲۹۶رسید را شکست دادند. یک سال بعد در هزار نفر می ۳۰۲و نیوزلندی که شمارشان به 

یروهای عثمانی غلبه کردند. تا چهار سال بعد دولت عثمانی فرو در نبرد رافا که در فلسطین درگرفت بر ن

اول اینونو  ها و ترکها در اسکندرشهر در گرفت. در این درگیری که به نبرداولین نبرد یونانی ۱۳۰۰پاشید و در 



 ی عثمانیشهرت یافت هجده هزار سرباز یونانی به یاری شورشیان اِثِم آمدند، اما یک سپاه شش هزار نفره

 شان را پس زد.حمله

مربوط  ۱۳۷۵در بخشهای شمالی قلمرو ایران زمین نیز رخدادی شایان ذکر واقع شده که به سال 

ی کیزلیار که مقر بالگردهای روس است که چند صد تن از مبارزان داغستانی به منطقه شود و این زمانیمی

 ۱۳۸۴بود حمله بردند و سه هزار تن از شهروندان روس مستقر در آن محل را گروگان گرفتند. نٌه سال بعد در 

پیمای سقوط هوا ۱۳۹۰محمود عباس پس از یاسر عرفات به ریاست جمهوری فلسطین برگزیده شد و در 

 منتهی شد.  سرنشین آن ۷۷در نزدیکی اورمیه به مرگ  ۲۷۷ایران ایر 

 

 

 

 

 

 

 

 عزت پاشا در جنگ گالیپولی



 

 

 

 

 سقوط هواپیما در اورمیه     گروگانگیری در کیزلیار

ها( بنیان نهاده دولت جین که توسط تاتارها )جورچِن هجری خورشیدی ۵۰۶روز نوزدهم دی سال  

شد( گرفت و فِنگ نامیده میشده بود، دولت چینی سونگ را شکست داد و پکن را )که در آن روزگار کای

ویلیام  ۱۱۷۸. در اش را به اسارت گرفت و به این ترتیب دودمان سونگ شمالی منقرض شدامپراتور و خانواده

پیت کهتر نخست وزیر انگلستان برای تجهیز سپاه در برابر ناپلئون مالیات بر درآمدی بر مردم برتانیایی بست 

آنسون جونز آخرین رئیس جمهور دولت تگزاس  ۱۲۳۷. در به ازای هر پوند در آمد بودکه برابر با دو شیلینگ 

 .اومبرتوی اول شاه ایتالیا شد ۱۲۵۷، و در خودکشی کرد

ی خرس بر سرخپوستان یاکویی پیروز شد. ارتش آمریکا در نبرد دره ۱۲۹۷در چنین روزی به سال 

آنتونی  ۱۳۳۶. در هایشان بودران سرخپوست در برابر استیالی آمریکا بر سرزمیناین آخرین مقاومت جنگاو

گروهی  ۱۳۴۳، و در گیری کردیری کانال سوئز کنارهگایدن نخست وزیر انگلستان به خاطر ناکامی در بازپس

کوشیدند پرچم پاناما را بر فراز کانال پاناما که مالکیتش در اختیار آمریکا بود )تصویر باال( از جوانان پانامایی 

  نصب کنند. در نتیجه سربازان آمریکایی بر رویشان آتش گشودند و شماری را به قتل رساندند.



 

 

 

 

  سربازان عثمانی در نبرد یافا     ی خرسنبرد دره

نوزدهم دی در ضمن با خشونتهای مذهبی و بیداد دینی هم مصادف بوده است. چون در چنین روزی 

اند، ششصد مردم بازل با این گمان که یهودیان شهرشان با جادوگری عامل ایجاد طاعون شده ۷۲۸به سال 

در  ای گرد آوردند و همه را سوزاندند.یهودی شهروند بازل را با غل و زنجیر در اتاقکی چوبی در جزیره

ی هایی که مرکز اقتدارشان در فرانسه شهر روئن بود، در همان جا دادگاهی برای محاکمهانگلیسی هم ۸۱۰

  .ژاندارک تشکیل دادند

 

 

 

 

 کشتار یهودیان در بازل   سوار تاتار جورچِن  شورش در پاناما

 



 

 

 

 

 جمال عبدالناصر و خروشچف  اومبرتوی اول   آنسون جونز   لویی داگر

 ی کانال سوئز همزمان با اعالم ملی شدن آنی فردیناند دو لِسِپ سازندهبرداشتن مجسمه تصویر اول از سمت چپ:

 

ژان پیر بالنشار  ۱۱۷۲ماه هم به این قرار هستند. در سال رخدادهای علمی و فنی مهم نوزدهم دی

با روش توان میآکادمی علوم فرانسه اعالم کرد که  ۱۲۱۸. در سواری کرداولین کسی بود که در آمریکا بالون

دار ی باتریاولین تلفنخانه ۱۲۷۳. در کسبرداری کردعداگرئوتیپ ابداع شده توسط لویی داگر موسوم به 

هواپیمای لنکستر برای نخستین بار در جریان  ۱۳۲۰و در  آمریکا در لکسینگتون ماساچوست شروع به کار کرد

ساخت سد کار ها با پشتیبانی فنی شورویجمال عبدالناصر  ۱۳۳۹ر سال . دجنگ دوم جهانی به پرواز در آمد

هم  ۱۳۸۶. در آسوان را آغاز کرد و برای این کار با ده تن دینامیت کوه گرانیتی مشرف بر منطقه را نابود کرد

 رونمایی کرد. iPhoneاستیو جابز به نمایندگی از شرکت اپل از اولین 

 



 هایی فرهنگی هستند:شان چهرهنوزدهم دی زادروز این نامداران در قلمرو ایران زمین است که همگی

(، سرگئی پاراجانوف کارگردان گرجی ۱۱۵۷افندی( استاد نی و آواز در عثمانی )زاده )ددهاسماعیل حمامی

 (.۱۳۴۲کاریکاتوریست ایرانی ) (، و جواد علیزاده۱۳۲۵(، محمد اسحاق خان مورخ هندی )۱۳۰۳)

 

 

 

  

  سرگئی پاراجانوف زادهاسماعیل حمامی   ای از کارهایشجواد علیزاده و نمونه

زاده شد  ۱۳۲۰ی آمریکایی در چنین روزی به سال در میان مردم سایر نقاط جهان جوآن بائز خواننده 

(، ۱۲۵۲(، ناپلئون سوم )۶۶۱سعید بن حکم قُرشی حاکم مایورکا )ان ابوعثمو این افراد در آن درگذشته: 

هان اشتراوس سوم آهنگساز اتریشی یو (،۱۳۰۶انگلیسی )-ت چمبرلن فیلسوف آلمانیهوستون استوار

 (.۱۳۹۶شناس لهستانی )گموند باومن جامعهزی(، و ۱۳۱۸)

 راست: باومن

 میان: اشتراوس

 چپ: چمبرلن

 


