
 

 

 دی موس و  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 سوم دی

 

 تحصن

 دکتر مصدق

 

 

را اختر  یروزنامهآقا محمد طاهر تبریزی  (ق۱۲۹۲ذیحجه  ۱۶) ۱۲۵۴روز بیست و سوم دی سال  

مدیریت آن را بر عهده گرفت. این نشریه به زودی به یکی  میرزا مهدی اختر حاجتاسیس کرد و  در استانبول

 ۱۲۷۰شانزده سال بعد در سال  خواهی در ایران تبدیل شد.های مهم مبلغ تجدد و مشروطهاز رسانه

ما حکم کرد که یا در برابر چشم مردم قلیان بکشد و یا به تبعید برود. امیرزا حسن آشتیانی شاه به ناصرالدین

ی میرزا حسن مردم تهران سر به شورش برداشتند و چهار هزار تن که بیشترشان زن بودند در اطراف خانه

شان با سربازان حکومتی نُه نفرشان به قتل اش شدند. هرچند در جریان درگیریگرد آمدند و مانع تبعید رفتن

ن و ترک مغلوب شد و شهر به تصرف شهر تبریز سرانجام در مقابل نیروی آلماهم  ۱۲۹۳در سال  رسیدند.

 آنها درآمد.

مجلس  ۱۳۱۸این روز در ضمن با دو رخداد نهادی سازنده هم مصادف بوده است. یکی آن که در  

مجمع نقاشان  ۱۳۲۴دوم آن که در  به وزارت پست و تلگراف اجازه داد آموزشگاههای اختصاصی دائر کند.



به  رومان اشنایدر تاسیس شد و منوچهریواقع در خیابان جمشید  یآتلیهبا هفده عضو در  لهستانی در ایران

 اش برگزیده شد. ریاست

دکتر محمد مصدق به همراه جمعیتی بزرگ در  ۱۳۲۵رخداد مهم دیگر این روز آن بود که در سال  

صن اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس پانزدهم تظاهرات کردند و مصدق و گروهی از یارانش در دربار تح

 ی ملی بود. ی آغاز تاسیس جبههکردند و این نقطه

شود. اول رخداد خشن هم در این روز رخ داده که سرزمینهای پیرامونی ایران زمین مربوط می سه 

ستیزان در کلکته به کشتار صد نفر از شهروندان که اغلبشان مسلمان های اسالمدرگیری ۱۳۴۳آن که در سال 

های یک ماهه در یمن که مرکزش شهر عدن بود و درگیری ۱۳۶۵هم آن بود که در بودند منتهی شد. دومی 

ها( میان هواداران علی ناصر محمد حسنی و عبدالفتاح اسماعیل جوفی )دو رهبر رقیب در حزب سوسیالیست

 رخ ۱۳۶۹درگرفته بود با به جا گذاشتن هزاران کشته و مرگ اسماعیل جوفی خاتمه یافت. سومین واقعه در 

ای هفت روزه به شهروندان ارمنی این شهر را آغاز کردند. ها در باکو حملهترکداد و این زمانی بود که پان

طی این روزها ارمنیان شهر را کتک زدند، شکنجه دادند و برخی را کشتند )تصویر زیر(. در نتیجه کل ارمنیان 

 باکو از این شهر گریختند.

 

 

 



 

 

 

 

 

 آبادجاللحال فرار از  دکتر ویلیام برایدون در

نیکوال ژان  ۱۱۷۲ماه در تاریخ سیاسی جهان نیز پرتکاپو و مهم بوده است. در سال بیست و سوم دی

به که پاپ پشتیبانش بود، ی دولت انقالبی فرانسه در رم بود در جریان یک غوغا هوگو دو باسویل که نماینده

اولین گردهمایی طرح پرچم یونان در  ۱۲۰۱. در دست مردم کشته شد

دکتر ویلیام برایدون  ۱۲۲۱. در سال )تصویر روبرو( اپیداوروس به تصویب رسید

آسای نجات خود را ی لشکرکشی ارتش بریتانیا به افغانستان بود داستان معجزهپزشک ارتش که تنها بازمانده

باز ارتش بریتانیا به همراه با مطبوعات در میان نهاد و شهرت یافت. در این لشکرکشی چهار هزار و پانصد سر

آباد حمله کردند و تا نفر آخر به دست مدافعان افغان کشته شدند. دوازده هزار نفر نیروی پشتیبانی به جالل

 او مدل آرتور کنان دویل برای آفریدن شخصیت دکتر واتسون در کنار شرلوک هولمز بود

 



 

 

 

 

 

ها ه نیروهای ایتالیایی در نبرد کوآتیت بر حبشیدر اولین دور جنگهای ایتالیا و حبش ۱۲۷۴در سال 

ی آلمان و فرانسه که توسط نظرسنجی در سارلند )قلمرو مورد مناقشه ۱۳۱۴پیروز شدند )تصویر باال(، در 

ای مقاله ۱۳۳۲مردم خواهان پیوستن به آلمان نازی هستند و در  ٪ ۳/۹۰شد( نشان داد که سازمان ملل اداره می

شان یهودی بودند را به شد که در آن پزشکان مشهور و مهم قلمرو شوروی که بسیاریدر پراودا چاپ 

ی کشتار پزشکان و کرد. این مقاله مقدمهای برای مسموم کردن و ترور سران حزب کمونیست متهم میتوطئه

در  ۱۳۷۰بعدتر کشتار یهودیان در شوروی بود. یکی از آخرین رفتارهای خشن همین دولت شوروی هم در 

ی ارتش اتحاد جماهیر شوروی به شهر ویلنیوس بود که برای سرکوب همین روز رخ داد و آن حمله

 شد و به مرگ چهارده تن و زخمی شدن هفتصد نفر منتهی شد.خواهان لیتوانی انجام میآزادی

 

 



 

 

 

 

 یک آزادیخواه با پرچم لیتوانی در برابر تانک روسی  روبرت ویور  صندلی نجات

هایی هم مصادف بوده که پیشتر از سلسله مراتب قدرت روز در ضمن با ارتقای سیاسی اقلیت این

روبرت ویوِر اولین وزیر سیاهپوست در آمریکا شد و به وزارت مسکن و  ۱۳۴۵اند. در سال شدهطرد می

 ی تایوان بود.لی تِنگ هوئی اولین رئیس جمهور چین شد که زاده ۱۳۶۷شهرسازی رسید، و در 

چندین رخداد اجتماعی و فرهنگی هم در بیست و سوم دی واقع شده است. از جمله این که در 

انجمن جغرافیای  ۱۲۶۷، در ی ونکوور کانادا تاسیس کردندای در جزیرهمهاجران اروپایی دهکده ۱۲۲۸سال 

 . ( در واشینگتن تاسیس شدNational Geographic Societyملی )

را در دفاع از « کنم...من متهم می»ی بسیار اثرگذار امیل زوال مقاله ۱۲۷۷در چنین روزی به سال 

دریفوس و حمله به دیوانساالری فاسد دولت فرانسه منتشر کرد. این نوشتار باعث شد اندیشمندان فرانسوی 

به دو گروه موافق و مخالف دریفوس تقسیم شوند و موافقان وی با برچسب روشنفکر )انتلکتوئل( شهرت 

بود در نیویورک  Cavalleria rusticanaی عمومی رادیویی که اپرای هم اولین برنامه ۱۲۸۹تند. در یاف



خواه بود در اعتراض به مخالفت کلیسای هم آلفردو اورماندو که راهبی همجنس ۱۳۷۷در سال  پخش شد.

 پیتر رم اقدام به خودسوزی کرد.گرایان در میدان سنکاتولیک با همجنس

هنری فورد خودرویی پالستیکی اختراع  ۱۳۲۱در سال داد فنی بیست و سوم دی هم آن که دو رخ

برای اولین بار در نیروی هوایی آلمان در یک  ۱۳۲۱در ، و از خودروهای دیگر سبکتر بود ٪۳۰کرد که 

 ی خلبان برای خروج اضطراری در شرایط سقوط استفاده کردندهواپیمای هاینکل از صندلی پرنده

 

 

 

 اورماندو    هوئی علی ناصر محمد حسنی   ماوزر   گرجیف

زاده  ۱۲۹۳آذین( در و محمود اعتمادزاده )به ۱۲۷۴در میان ایرانیان محمدعلی جمالزاده در سال  

 .غالمحسین مظلومی فوتبالیست ایرانی زاده شد هم ۱۳۲۹دست بودند. در اند که هردو نویسندگانی چیرهشده

ی اموی کوردوبا ملقب به حکم حکم بن عبدالرحمن خلیفهاین روز عبارتند از:  زادگان نامدار دیگر 

سازی فولر ی شانهآلفرد فولر موسس کارخانه(، و ۱۲۴۵)فرانسوی -ژرژ گورجیف عارف روسی (،۲۹۴)ثانی 

( ۱۳۸۸( و منصور رحبانی شاعر لبنانی )۱۲۶۱)سازی موزر ی اسلحهویلهلم ماوزر بنیانگذار کارخانه (.۱۲۶۴)

 اند.هم در این روز درگذشته


