
 

 

 دی مو یک  بیست-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 

  



 بیست و یکم دی

به  علمیه یروزنامهاز اولین شماره  (ق۱۲۸۰شعبان  ۱) ۱۲۴۲ه سال بیست و یکم دی مادوشنبه روز  

شد و سه زبانه بود و متون پارسی منتشر می ماهانهسردبیری اعتضادالسلطنه انتشار یافت. این نشریه به شکل 

کرد. درست چهل و شش سال ویرایش می ریشار خانی آخر را موسیو و عربی و فرانسوی داشت که رده

زاده و شیخ محمد خیابانی در مجلس ایالتی تبریز ای بود که سید حسن تقیباز در دوشنبه ۱۲۸۷ل بعد به سا

خواهان سخنرانی کردند و تاکید کردند که مجاهدان مسلح باید از قوانین در حضور جمعیتی بزرگ از مشروطه

 ای پیروی کنند و به ویژه از قتل و غارت دشمنان بپرهیزند. اخالقی سختگیرانه

 

 

 

 

 کشتار ورزشگاه کنستانتینوپل     هاختنی

سواری )تیم ی گردونهدعوا میان هواداران دو قهرمان مسابقه میالدی ۵۳۲در چنین روزی به سال 

ها و تیم سبزها( در ورزشگاه کسنتانتینوپل به زد و خورد و شورشی انجامید که در نهایت به دستور آبی

لیزاریوس با خشونت تمام سرکوب شد. بلیزاریوس سی هزار نفر از مردمی نین و به دست بامپراتور یوستی



که در ورزشگاه گرد آمده بودند را محاصره کرد و بر ایشان تاخت و به این ترتیب سپاهیان بیزانسی بیش از 

حدود پانصد سال بعد در  نیمی از مردم پایتخت بیرانس را کشتار کردند و سی هزار کشته به جا گذاشتند.

شاه ختن که احتماال یَبغو نام داشته و بیشتر با اسم چینی  هجری خورشیدی ۳۲۶یست و یکم دی سال ب

زونگ از دودمان لیائو( شهرت دارد، با سپاهیان ختنی به قلمرو جین پسین اش یِلو دِگوانگ )امپراتور تایشده

 . حمله کرد و این دولت را از میان برد

 

 

 

 

 

کرد. ر آغاز شده بود و بیشتر کشمکشهای این روز به این موج ربط پیدا مییک هزاره بعد عصر استعما

ها و زولوها در آفریقای جنوبی آغاز شد و استعمارگران بریتانیایی در جنگ میان انگلیسی ۱۲۵۸در سال 

 سربازان ۱۳۰۲در  .)تصویر باال( شان شانزده هزار سرباز را وارد قلمرو زولوها کردندنخستین موج حمله

ی صنعتی روهر را شان از سوی آلمان منطقهفرانسوی و بلژیکی در واکنش به پرداخت نشدن غرامت جنگی



ها در جریان جنگ جهانی دوم کواالالمپور را گرفتند و به قوای استعمارگر ژاپنی ۱۳۲۱، و در اشغال کردند

 .هلندی در تاراکان در بورنئو حمله بردند

ور خوجه دبیر حزب کمونیست آلبانی که توسط شوروی پشتیبانی ان ۱۳۲۵در بیست و یکم دی سال 

کنوانسیون  ۱۳۳۶، در اش را بر عهده گرفتشد تشکیل جمهوری خلق آلبانی را اعالم کرد و خود رهبریمی

پاکستان شرقی پس از استقالل از پاکستان غربی اسم خود را  ۱۳۵۱، و در آفریقا در داکار سنگال تاسیس شد

نزدیک به پنجاه مرد مسلح وهابی به روستای سیدی حامد در سی  هم ۱۳۷۷. در غییر دادبه بنگالدش ت

کیلومتری جنوب الجزیره حمله کردند و مردم روستایی از جمله کودکان و زنان را به قتل رساندند و یک 

هارصد تن از کردند را با بمب منهدم کردند. در این کشتار بین صد تا چکافه که مردم در آن فیلم تماشا می

 )تصویر زیر(. دفاع قتل عام شدندمردم بی

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 لوتر تری   انور خوجه   امیلیا ارهارت

به  ۹۵۰، در آزمایی )التاری( در لندن انجام پذیرفتاولین بازی بخت ۹۴۸در چنین روزی به سال 

 ۱۱۳۸. در مالتا را ویران کردی شدید سیسیل و زلزله ۱۰۷۲، و در اشراف اتریشی حق آزادی دین اعطا شد!

را  -تیتانیا و اوبِرون–ویلیام هرشل دو ماه اورانوس  ۱۱۶۶، و در ی عمر در فیالدلفیا فروخته شداولین بیمه

 . کشف کرد

 ۱۳۰۶، در برای اولین بار در انسان از انسولین برای درمان مرض قند استفاده شد ۱۳۰۱در سال 

مایر آکادمی علوم و هنرهای تصویر متحرک را در لس آنجلس تاسیس  لوئیس مایر مدیر شرکت متروگلدوین

آملیا ارهارت بانوی خلبان ماجراجو اولین زنی بود که به تنهایی از هاوائی تا کالیفرنیا پرواز  ۱۳۱۴و در  کرد

در شرایطی که شرکتهای دخانیات با همدستی گروهی از روانشناسان و پزشکان مزدور به  هم ۱۳۴۳. در کرد

ای ی بی خطر بودن سیگار مشغول بودند، رئیس انجمن جراحان آمریکا لوتر تِری مقالهتبلیغات دروغین درباره

 ف سیگار برای تندرستی خطرناک است.منتشر کرد و در آن اعالم کرد که مصر



 

 

 

 ارنست نولته   مونگکه خان مغول  هراکلیوس دوم  مصطفی احمدی

هراکلیوس دوم شاه  ۱۱۷۷اند. در ی نامدار در این روز درگذشتهچهره از میان مردم ایران زمین سه

، و مصطفی احمدی روشن فیزیکدان ایرانی در سوءقصدی با بمب کشته شد ۱۳۹۱گرجستان جان سپرد، در 

ی نامدار این روز هم . زادهدرگذشتخبرنگار باسابقه و نویسنده و مترجم نامدار علیرضا فرهمند  ۱۳۹۲در 

 دیده به جهان گشود. ۵۸۸خان فرمانروای مغول است که در سال مونگکِه 

 میالدی(، ۳۴۷اند: تئودوسیوس امپراتور روم )در میان انیرانیان این نامداران در این روز زاده شده

شیمیدان سوئیسی و کاشف ال اس دی آلبرت هوفمان (، ۲۶۸ی کوردوبا )رحمن سوم اولین خلیفهعبدال

 (.۱۳۰۲فیلسوف و مورخ آلمانی )نست نولته ار( و۱۲۸۵)

دومِنیکو گیرالندایو نقاش ایتالیایی ماه نیز به این قرار است: ی رفتگان مشهور بیست و یکم دیسیاهه

ر پاریس ی شهژرژ اوژن هاسمان مهندس و طراح نقشه(، ۱۲۶۱شناس آلمانی )(، تئودور شوان زیست۸۷۳)

ادر شاستری دومین نخست لعل به (،۱۳۰۷س انگلیسی )نویردی شاعر و داستانتوماس ها(، ۱۲۷۰مدرن )



( و آریل شارون نخست وزیر اسرائیل ۱۳۸۷ند هیالری کوهنورد و فاتح اورست )ادمو(، ۱۳۴۵وزیر هند )

(۱۳۹۳.) 

 

 

 

 

 ژرژ هاسمان  ادموند هیالری  گیرالندایو  توماس هاردی  تئودور شوان

 

 

 


