
 

 

 دی مدوو  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 دوم دی

که پس از شکست دادن عبدالحسین میرزا فرمانفرما  ۱۲۹۰ماه سال در روز بیست و دوم دی

این شهر را که پشتیبان مستبدین و همدست با ساالرالدوله ای از اهالی عدهساالرالدوله کرمانشاه را گرفته بود 

دار همورگان شوستر خزانخوردند. در همین روز به چشم میشان پنج روحانی نیز در میان کرد، کهاعدام بودند 

 کل ایران که بر اثر اولتیماتوم روس برکنار شده بود با دریافت خسارت تهران را ترک کرد.

انجمن طرفدار جامعه ملل  ۱۳۱۲ی دیگر این روز هم آن که در همین روز به سال دو رخداد پراکنده

و دادگستری  متین دفتری معاون وزارتاحمد اسفندیاری به ریاست افتخاری و دکتر  درایران تشکیل شد.

هم در جریان اجرای مراسم رمی جمرات  ۱۳۸۵در  به ریاست دبیرخانه انتخاب شدند.داماد مصدق 

 نفر کشته شدند. ۳۶۲اندازی به شیطان( جمعیت فشرده به هم روی هم ریختند و در این میان دست کم )سنگ

 

 

 

 

 

 پورمانکریستین ا  احمد متین دفتری   رمی جمرات لحظاتی پیش از حادثه

 



 

 

 

 

 هرمان گورینگ  یوحنای چهارم  اسوالد بویلکه  بایین ناونگ

ناونگ شاه برمه شد و حرکت خود برای آفریدن بایین هجری خورشیدی ۹۳۳در چنین روزی به سال 

یوحنای چهارم در اکسوم به عنوان شاه حبشه تاجگذاری  ۱۲۵۱. در دولتی بزرگ در هندوچین را آغاز کرد

سوالد بویلکِه اُ ۱۲۹۵، و در از دویست سال مرکز اجرای این آیین را به آن شهر باستانی بازگرداند کرد و پس

خلبان نامدار آلمانی به خاطر عملیات درخشانش در جنگ جهانی اول باالترین مدال جنگی را از امپراتور 

  .آرا و متخصص تاکتیک در جنگ هوایی تبدیل شددریافت کرد. او به نخستین رزم

شورشیان زنگبار شورش کردند و استقالل کشورشان در قالب  ۱۳۴۳در بیست و دوم دی ماه سال 

ارتش کامرون به مردان مسلح وهابی عضو جنبش بوکوحرام حمله  ۱۳۹۴، و در یک جمهوری را اعالم نمودند

پورت دو پرنس  ی سختی در هائیتی پایتخت این جزیرههم زلزله ۱۳۸۹. در تن از ایشان را کشت ۱۴۳کرد و 

 را درهم کوبید و به مرگ صد هزار تن منتهی شد.

 



 

 

 

 

 های زنگبارانقالبی     نعش مردان بوکوحرام

انجمن سلطنتی هوانوردی در  ۱۲۴۵این روز در تاریخ نهادهای اجتماعی هم اهمیتی داشته است. در  

از  کار کرد و در میان نخستین دوره ی حقوق دانشگاه فیلیپین آغاز بهدانشکده ۱۲۹۰، در لندن تاسیس شد

مجلس نمایندگان آمریکا  ۱۲۹۴، و در دانشجویانش سه نفر بعدتر به ریاست جمهوری این کشور رسیدند

 ! درخواست گروههای مدنی برای اعطای حق رای به زنان را ناپذیرفتنی دانست و رد کرد

-شناسی که زمانی خصلت علمیستهای جدید مربوط به پزشکی و زیاین روز در ضمن با فناوری

جیمز ِبدفورد اولین انسانی بود که بدنش را با هدف احیا  ۱۳۴۶تخیلی داشت تقارنی دارد. چون در سال 

سازی نوزده کشور اروپایی تعهد کردند قانون منع شبیه ۱۳۷۷، و در ی دور منجمد کردندکردنش در آینده

 .انسانی را اعمال کنند

 ی امیر احمد سکه

 اسماعیل سامانی بن



 

 

 

 راب زامبی  امانوئل لویناس  هاروکی موراکامی آلفرد روزنبرگ  ادموند برک

در  ها هم بودستیز ترکیه که هوادار نازینهال آتسیز شاعر سامیتبار در این روز از میان مردم ایرانی 

امیر احمد بن اسماعیل  ۲۹۳اند. در ه شدهزاد ۱۳۳۷تبار آمریکایی در و کریستین امانپور خبرنگار ایرانی ۱۲۸۴

الخیر عارف ابوسعید ابیهم   ۴۲۸و در  سامانی در بخارا هنگامی که خواب بود به دست غالمانش کشته شد

ماه بدین قرارند: ادموند برک در میان انیرانیان زادگان نامدار بیست و دوم دی نامدار خراسانی وفات یافت.

(، هرمان گورینگ و آلفرد روزنبرگ دو رهبر ۱۱۰۸لیسی مخالف انقالب فرانسه )کار انگاندیشمند محافظه

اکامی هاروکی مور(، ۱۲۸۵(، امانوئل لویناس فیلسوف لیتوانی )۱۲۷۲بزرگ حزب نازی )هر دو در 

(. پیر دو فرما ریاضیدان فرانسوی ۱۳۴۴ی آمریکایی )( و راب زامبی خواننده۱۳۲۸نویس و شاعر ژاپنی )داستان

 اند. ( هم در این روز جان سپرده۱۳۵۵( و آگاتا کریستی )۱۰۴۴)

 راست: پیر دو فرما

 میان: آگاتا کریستی

 نهال آتسیزچپ: 

 


