
 

 

 دی مبیست -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 

  



 بیستم دی

 

 

 

 

 

 میرزا حسن رشدیه    امیر کبیر

امیرکبیر هجری خورشیدی  ۱۲۳۰ماه آن است که در این روز به سال یکی از مناسبتهای مهم بیستم دی 

به تهران وارد شد و با رشدیه میرزا حسن  ۱۲۷۶در همین روز به سال کاشان به قتل رسید.  حمام فیندر 

طلب به تاسیس مدارس جدید خود همت گماشت. درست ده سال صدراعظم اصالح امین الدولهپشتیبانی 

عشایر  ۱۲۸۶م دی سال خواهان و مستبدین در اوج خود بود. روز شنبه بیستبعد کشمکشهای میان مشروطه

ی که در جریان تجاوز قوای عثمانی به خاک کشور با ایشان همدست شده بودند با دوازده هزار سوار متمرد

ی کمی که با عدهفرمانفرما  حمله کردند و عبدالحسین میرزا به ساوجبالغزیر فرماندهی محمد فریق پاشا 

را دفع کرد و از سقوط شهر جلوگیری  حمالتشانیست روز سرباز در آنجا مستقر بود تقریبا با دست خالی تا ب

ی صمد خان و درست یک سال بعد دومین جنگ تبریز درگرفت که در آن رهبری مستبدین بر عهدهکرد. 

های ارمنی از طرف داشناک ۱۲۸۷خواهان بر دوش ستارخان بود. در این روز به سال فرماندهی مشروطه

 بیخون زدند و تلفات سنگینی بر او وارد آوردند. اردوی مشروطه به مقر صمد خان ش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%81%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%81%DB%8C%D9%86


ی ی پیچیدهتا چند سال بعد که جنگ جهانی اول آغاز شد، قوای نظامی روس و انگلیس هم به این نقشه

وم بر سپاهیان عثمانی غلبه کردند، ی تزاری در نبرد ارزرقوای روسیه ۱۲۹۵های افزوده شده بودند. در درگیری

 انگلیسی پاطاق و قصر شیرین را به تصرف درآوردند.نیروهای  ۱۲۹۶و در 

خواه در عصر رضاشاهی به فعالیت پرداختند و برخی برکشیده ها دولتمردان مشروطهپس از پایان این آشفتگی

جای محمد علی ه الوزرای سابق بالدوله رئیسحسن وثوق  ۱۳۱۴شدند و برخی شکست خوردند. در سال 

به سن پنجاه و هشت نصرت الدوله میرزا  فیروز ۱۳۱۶، و در منصوب شد فروغی به ریاست فرهنگستان

در یک بقایی مظفر  به دنبال پیروزی انقالب اسالمی ۱۳۵۸و در سال در زندان سمنان درگذشت، سالگی  

سی کرد. با این همه کمی بعد دستگیرش اعالم بازنشستگی سیامهمانی در حضور حدود صد تن از هوادارانش 

 ر زندان جان داد.کردند و د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سربازان روسی با نُه درفش عثمانی که در جریان جنگ ارزروم به چنگشان افتاده بود



 ۱۳۴۵ماه به شکل غریبی با رخدادهای کشور نوپای پاکستان تقارن پیدا کرده است. در سال بیستم دی

شیخ  ۱۳۵۱، در پایان یافتهند و پاکستان تاسیس دو کشور تازهی تاشکند جنگ با امضای عهدنامه

الرحمن که نُه ماه را در زندانهای پاکستان گذرانده بود به بنگالدش که تازه استقالل یافته بود رفت و مجیب

بمبی  ۱۳۹۱و به این ترتیب پاکستان شرقی و غربی به دو کشور مجزا تقسیم شد. در  رئیس جمهور آنجا شد

در  ۱۳۹۲، در نفر منتهی شد ۷۸تن و زخمی شدن  ۳۰بود به مرگ که در دفتر خیبر در پاکستان گذاشته شده 

تصادف یک  ۱۳۹۴و در  تن زخمی شدند ۲۷۰نفر کشته و  ۱۳۰ها در پاکستان گذارییک زنجیره از بمب

تن  ۶۲ی گلشن حدید رخ داد به مرگ تانکر حمل نفت در راه شکارپور به کراچی در پاکستان که در منطقه

 انجامید.

 

 

 

 

 گذاری در پاکستانبمب     ار تانکر در گلشن حدیدانفج

 

 



 

 

 

 

 

 

 ی قلمرو روم در حدود زمانی که سزار از رود روبیکون گذشتنقشه

 

یولیوس سزار سپهساالر رومی با نقض فرمان سنای رم از پیش از میالد  ۴۹در چنین روزی به سال  

در سال نهم میالدی تا قدرت را به دست بگیرد. رود روبیکون عبور کرد و با سپاهیانش به سوی رم پیش رفت 

ی آسمان ی هان بود و قدرت را غصب کرده بود، اعالم کرد که ارادهوانگ مانگ که یکی از دولتمردان سلسله

بر این قرار گرفته که دودمان پادشاهی چین تغییر کند. در نتیجه دودمان هان منقرض شد و وانگ مانگ 

 .دی شین را بنیان نهاسلسله

هجری خورشیدی  ۱۲۹۹ها هم تقارنی داشته است. به سال این روز در ضمن با عقد پیمانها و عهدنامه

اولین نشست مجمع  ۱۳۲۵، در ی ورسای اجرایی شد و به جنگ جهانی اول به طور رسمی پایان دادعهدنامه



دولت  ۱۲۶۳، و در ردعمومی سازمان ملل در لندن با حضور نمایندگان پنجاه و یک کشور آغاز به کار ک

سال ارتباط دیپلماتیک رسمی با هم برقرار  ۱۱۷ی آمریکا و واتیکان برای نخستین بار پس از ایاالت متحده

های دولتی برای گسیل نماینده ی آمریکا صرف هزینهکنگره ۱۲۴۶کردند. دلیل غیاب این ارتباط آن بود که در 

دانیل اورتگا به رهبری  ۱۲۶۴. از سوی دیگر در سال ته بودبه قدرتهای مذهبی مثل واتیکان را ممنوع ساخ

 .نیکاراگوآ رسید و سوگند خورد سیاست کمونیستی را ادامه دهد و به اردوگاه شوروی وفادار بماند

 

 

 

 

 دولت شین       تامس پین

 

توماس  ۱۱۵۵توجهی هم در بیستم دی واقع شده است. در سال رخدادهای فرهنگی و فنی جالب

را در دفاع از انقالب آمریکا منتشر کرد، که اثری چشمگیر بر انقالبیون فرانسوی هم « عقل سلیم»ن کتاب پی

آهن زیرزمینی جهان است رادینگتون و قطار زیرزمینی متروپولیتن که اولین خط راه ۱۲۴۲. در داشت

 ۱۲۴۹، در یا را آغاز کردآهن در بریتانفارینگدون را به هم متصل کرد و عصر تاسیس خطوط زیرزمینی راه



. ی نفتی در تگزاس کشف شداولین سفره ۱۲۸۰، و در جان دی راکفلر شرکت استاندارد اویل را تاسیس کرد

در جریان یک مراسم کفن و  ۱۳۹۴و در  فریتس النگ فیلم علمی تخیلی متروپولیس را اکران کرد ۱۳۰۶در 

تن و بستری  ۵۶یل آلوده  و مسموم شده بود به مرگ دفن در موزامبیک آبجویی که به عمد با صفرای کروکد

 .شدن دویست تن منتهی شد

 

 

 

 

 

 الرحمنمجیب   اورتگا   متروپلیس   راکفلر

 

اهلل سید عبدالحسین موسوی نجفی الری آیتق( ۱۲۶۴صفر  ۳) ۱۲۲۶روز دوشنبه بیستم دی سال 

صغیر  ۱۲۷۳نبش مشروطه تبدیل شد. در سال آفرینان مهم جزاده شد و او بعدتر به یکی از نقش در نجف

محمد کاظم کاظمی شاعر معاصر در هرات دیده به جهان  ۱۳۴۶اصفهانی شاعر مکتب بازگشت زاده شد و در 

 گشود.

 



 

 

 

 

 مسمومیت مرگبار در موزامبیک  فرانک سیناترا    کارل لینه

اند هزاده شد( در این روز ۱۳۲۳اترا )( و فرانک سین۱۱۴۸)میشل نی سردار فرانسوی در میان انیرانیان 

انچسکو روسی کارگردان فر(، ۱۲۴۱(، ساموئل کلت مخترع هفت تیر )۱۱۵۷دان سوئدی )و کارل لینه طبیعی

 اند.( در این روز درگذشته۱۳۹۵ی انگلیسی )وید بووی خوانندهدی(، و ۱۳۹۴ایتالیایی )

 

 


