
 

 

 دی مچهارو  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 چهارم دی 

 

 

 

 راست: سیسیانوف

 چپ: جنگ سوم پانیپات

ابوطاهر سلیمان قرمطی سپاه  (ق۳۱۵ذیقعده  ۱۶) ۳۰۶بیست و چهارم دی سال چهارشنبه روز  

 ۱۱۴۰د در سال ی خلیج پارس تثبیت کرد. نُه قرن بعها را در حاشیهو اقتدار قرمطی ابوالهیجاء را شکست داد

سومین جنگ پانیپات میان احمد خان درانی و نیروهای ماراتا درگرفت. در این نبرد هفتاد هزار افغان با صد 

هزار هندی جنگیدند و در نهایت نیروهای احمد خان درانی بر هندوها پیروز شدند و پنجاب را تا شمال رود 

 سُتلج در اختیار گرفتند.

سردار خونخوار سیسیانوف  (ق۱۲۱۸شوال  ۲) ۱۱۸۲چهارم دی سال  بیست ویکشنبه در در روز  

شهر را کشتار کرد و بقیه را به اهالی تن از هزار ی شهر فتح کرد و هفت خیانت ارامنه را با گنجهروس شهر 

کرد. تبدیل  به کلیساشهر را ویران ساخت و آن را با اسمهای جدید نامید و مسجد  بردگی گرفت. او پانصد

 نامید! پلالیزابتاریخی شهر گنجه را هم تغییر داد و آن را نام ت

دولت ترکیه پس از چهارده تاسیس ی کشور تازهتوفیق رشدی بیک وزیر امور خارجه ۱۳۱۰در سال 

 او با روز توقف در تهران و مذاکره با رئیس الوزرا و وزیر امور خارجه، ایران را به سوی آنکارا ترک کرد. 

 .دست یافتتوافق کامل مرزی به حل اختالفات ی ی ایران دربارهجهوزارت امور خار



)میدان  برج شهیاد عملیات ساخت ۱۳۵۰در همین روز به سال  

متر پهنا  ۶۶متر بلندا و  ۴۵آزادی کنونی( به پایان رسید و این برج با 

ی عموم گشایش یافت. این و زیرزمینی با ارتفاع پنج متر برای استفاده

 داد. اش پنجاه هزار جلد کتاب را در خود جای میهزار متر مربع فضای فرهنگی داشت و کتابخانهبنا پنج 

ی شمالی از ایران زمین رخ نمود. یکی آن که در در بخشهای جدا شده در سالهای اخیر دو واقعه

ر مسکو ددرگیر در جنگ داخلی تاجیکستان طرف  یک از دوعضو از هر ۱۳کمیسیون آشتی ملی با  ۱۳۷۵

مجلس گرجستان  ۱۳۸۳های دیرپای این سرزمین خاتمه دهد. دیگر آن که در سال تشکیل شد تا به درگیری

 (.باالپرچم کنونی این کشور را به تصویب رساند )تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جرج برکلی  تیتویوزپ مارشال   کریپالو مهاراج  عبداهلل بن مبارک و اکبرشاه

 ۱۲۳۷. در سال اسپانیا کوبا را تصرف کرد هجری خورشیدی بود که ۹۱۸سال  در چنین روزی به

ی چرچیل و روزولت در کنفرانس کازابالنکا درباره ۱۳۲۲. در ناپلئون سوم از سوءقصدی جان سالم به در برد

 کرد اولین رئیسپیشبرد جنگ جهانی دوم رایزنی کردند. روزولت وقتی برای این دیدار به مراکش سفر می

در همین نشست نُه روزه بود که ابرقدرتها مرزهای لهستان پس  شد!جمهور آمریکا شد که سوار هواپیما می

ها واگذار از پایان جنگ را تعیین کردند و با زد و بندی که با روسها داشتند قرار گذاشتند لهستان را به شوروی

ی متفقین و ا داشتند با شجاعت تمام در جبهههکنند. این خیانت در حالی رخ داد که در همان لحظه لهستانی

زده جنگیدند. تصمیم دیگر این نشست که آن هم خیانتی بزرگ به مردم جنگها میپیمانی با انگلیسیدر هم

محوری شبیه اسرائیل و بود، تصمیم به انتقال جمعیتها و یکدست کردن جمعیتهای قومی و ایجاد ملتهای قوم

 ترکیه و عربستان بود. 



 ۱۳۳۲، در اولین نمونه از هواپیمای میگ روسی به پرواز در آمد ۱۳۲۹در بیست و چهارم دی به سال  

دادگاه سازمان ملل پنج کروآت را  ۱۳۷۹، و در یوسیپ بروز تیتو اولین رئیس جمهور کشور یوگسالوی شد

العابدین بن زین هم ۱۳۹۰. در به جرم کشتار صد مسلمان بوسنیایی به بیست و پنج سال زندان محکوم کرد

 علی پس از تظاهرات مردمی و سرنگونی دولتش به عربستان سعودی گریخت

 

 

 

 

 الویس پریسلی هنگام خواندم آلوها از هاوایی   ها در تونسدرگیری

هایی از آن به این شرح است. گیرند که نمونهی فراوانی هم در این روز قرار میرخدادهای پراکنده

کِلویناتور با هم ادغام شدند و شرکت آمریکن موتورز -و شرکت خودروسازی هودسون و نَشد ۱۳۳۳در سال 

کریپالو مهاراج پس از آن که هفت روز برای پانصد کاهن هندو سخنرانی کرد به  ۱۳۳۶، در را پدید آوردند

و در  تاسیس شدبانک مرکزی استرالیا  ۱۳۳۹. در مقام جاگادگورو )استاد زندگی( و پیشوایی دین هندو رسید

ی ترین برنامهاز راه ماهواره پخش شد و به پربیننده Aloha from Hawaiiآواز الویس پریسلی به نام  ۱۳۵۲

 .تاریخ تلویزیون تبدیل شد



 

 

 

 آلبرت شوایستر  آلفرد تارسکی   سلطان محمد ششم  پیر لوتی

ابوالفضل بن پیش از میالد(،  ۸۳)رومی مارکوس آنتونیوس سردار زادگان نامدار این روز عبارتند از:  

پیر (، ۱۱۲۰هجری خورشیدی(، بندیکت آرنولد سردار برتانیایی ) ۹۳۰ارک وزیر اعظم اکبر شاه گورکانی )مب

(، آلبرت شوایتزر پزشک ۱۲۴۰(، سلطان محمد ششم عثمانی )۱۲۲۹ی فرانسوی )تی جهانگرد و نویسندهلو

نویس ژاپنی ما شاعر و نمایشنامهیوکیو میشی(، و ۱۲۸۰لهستانی ) آلفرد تارسکی فیلسوف(، ۱۲۵۴فرانسوی )

(۱۳۰۴.) 

 

 

 

 لوئیس کارول  آلفرد تارسکی  آنتونی ایدن   جان فرانسیس دوج

(، جرج ۱۱۲۱رشناس انگلیسی )ادموند هالی اخترفتگان مشهور بیست و چهارم دی هم عبارتند از: 

 کارول نویسنده لوئیس (،۱۲۴۶دومینیک انگر نقاش فرانسوی )گوست ژان آ (،۱۱۳۲برکلی فیلسوف انگلیسی )



(، همفری بوگارت ۱۲۹۹ی خودروسازی دوج )ج موسس کارخانهجان فرانسیس دو (،۱۲۷۷و شاعر انگلیسی )

 (.۱۳۵۷(، و کورت گودل ریاضیدان اتریشی )۱۳۵۶ونی ایدن نخست وزیر انگلستان )آنت (،۱۳۳۶)

  

 

 

 

 مارکوس آنتونیوس و کلئوپاترا    وند هالیادم  ژان دومینیک انگر

 


