
 

 

 دی مپنج 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 پنجم دی

( هواداران مستبدین در شهر تبریز که ق۱۳۲۵ذیحجه  ۱۲) ۱۲۸۶بیست و پنجم دی سال جمعه روز 

ی سرخاب و مراسم نحر شتر را در محلهسید هاشم در قالب سازمانی اسالمی تشکل یافته بودند، با رهبری 

اش خواهان وحشیانهاین شکل از کشتن شتر در خیابانهای شهر رسمی بود که مشروطه چی اجرا کردند ودوه

دانستند و با آن مخالف بودند. مستبدین از این فرصت برای آزار و ضرب و شتم آزادیخواهان استفاده می

عد را هم به قتل رساندند. درست یک سال بحاجی خلیل فرش فروش کردند و در غوغای اجرای این مراسم 

خواهان به قدرت رسیده بودند و باز در جمعه روزی مجاهدان گرد هم آمدند و در همان تبریز مشروطه

 سوگند خوردند که در جنگهایشان اخالق را رعایت کنند. 

آن که نتوانسته بود مجلس شورای ملی عالء السلطنه وزیر خارجه را به علت  ۱۲۸۸در همین روز به سال 

  .رش کردندبرکناه و استیضاح کردبیابد قوای روس در ایران  ای برای استقرارچاره

زاده به نمایندگی از ایران با دعوت کنسول آلمان در نیویورک سید حسن تقی ۱۲۹۳پنج سال بعد در 

.م روس و انگلیس منتشر کرد. ۱۹۰۷ای در مخالفت ایران با قرارداد استعماری به آلمان سفر کرد و بیانیه

ی ملیون ایرانی را در برلین تشکیل داد که حسینقلی نواب و ابراهیم پورداود و ن روز کمیتهزاده در همیتقی

ی کاوه را منتشر عالمه قزوینی و محمدعلی جمالزاده بدان پیوستند و این همان گروهی بود که بعدتر روزنامه

 گیری کرد.الوزرائی کنارهالدوله از رئیسعینهم  ۱۲۹۶کرد. در 

، و در همین قانون جدید تشکیل دیوان محاسبات به تصویب رسید ۱۳۱۲شاه در سال  در دوران رضا

منصوب )ریاست شهرداری( جای سرلشکر بوذرجمهری به کفالت بلدیه تهران به هلل بهرامی اسرهنگ فضل روز

ش را و ریاست بانک رهنی ایران با سرمایه دویست میلیون ریال تاسیس و شروع به کار کردهم  ۱۳۱۷. در شد



معاون به جای او عبدالحسین هژیر هم بود. در مقابل معاون بانک ملی بر عهده گرفت که ابوالحسن ابتهاج 

دولت انگلیس به دولت هند دستور داد سه لشگر برای دفاع از مناطق نفت خیز هم  ۱۳۱۸در  بانک ملی شد.

 ایران تدارک به بیند.

 یلغتنامهی تاسیس سازمان مصوبهمصدق  حمددکتر م ۱۳۲۴بیست و پنجم دی سال سه شنبه روز 

ای صادر ( حزب توده اعالمیه۱۳۲۵را پیشنهاد کرد و به تصویب مجلس رساند. درست یک سال بعد ) دهخدا

... حزب توده ایران نه تنها مخالف »کرد و با آن که نویسندگان آن همگی کمونیست بودند، در آن آورد که: 

گذارد و روش حزبی خود را ر کلی و به مذهب اسالم خصوصا احترام میمذهب نیست، که به مذهب به طو

 «!کوشدداند بلکه معتقد است که در راه هدفهای اسالم میبا تعلیمات عالیه مذهب محمدی منافی نمی

 

 

 اعضای شورای

 توده مرکزی حزب

 

 

 

 



برزان ابراهیم تکریتی برادر ناتنی  ۱۳۸۶در سالهای اخیر هم رخداد مهم این روز آن بوده که به سال 

ی عراق پس از ی قضائیهها و عواد حامد بندر رئیس قوهین و رئیس سازمان امنیت مخوف بعثیصدام حس

. این دو جنایتکار مانند صدام محاکمه و اعدام ها به دار آویخته شدندها و عراقیمحاکمه توسط آمریکایی

ان کشور عراق( به طور شان بر ضد مردم ایران زمین )از جمله شهروندشدند بی آن که جنایتهای باورنکردنی

 اش مورد وارسی یا تحقیق قرار بگیرد.کامل و در کلیت

 

 

 

 

 

 ابراهیم تکریتی و حامد عواد     الیزابت اول

 

الیزابت اول در کلیسای وست مینستر  هجری خورشیدی ۹۳۸در روز بیست و پنجم دی سال 

ر توماس نَست حزب دموکرات آمریکا را برای نخستین با ۱۲۴۹، در ی انگلستان شدتاجگذاری کرد و ملکه

ی فیل برای حزب جمهوریخواه ماندگار و این عالمت در کنار نشانه در کاریکاتوری به شکل خر ترسیم کرد

 شد. 



 

 

 

 

 

 

 ها در برلینسربازان ارتش آزاد و نیروهای داوطلب مردمی در جریان مقاومت در برابر کودتای کمونیست

رزا لوگزامبورگ و  ۱۲۹۸ا هم روزی به یاد ماندنی بوده است. چون در هاین روز برای کمونیست

پس از آن که  «هااسپارتاکیست» کمونیستی موسوم به کارل لیبکنشت کمونیستهای آلمانی و رهبران انقالب

به دست سربازان ارتش آزاد آلمان شان شکست خورد و از قبضه کردن قدرت در برلین باز ماندند، شورش

ها گرفتند و صد جین را از ناسیونالیستسربازان کمونیست چینی شهر تیان ۱۳۲۸در  .کشته شدند دستگیر و

هم معمر قذافی افسر مارکسیست لیبیایی در پی کودتایی  ۱۳۴۹. در را کشتار کردنداش از اهالیو سی هزار نفر 

ی جنبش همبستگی ا نمایندههم پاپ ژان پل دوم در واتیکان ب ۱۳۶۰رهبری این کشور را به دست گرفت. در 

لهستان به رهبری لخ والسا دیدار کرد، و به این ترتیب به این جنبش کارگری ضدکمونیستی اعتباری جهانی 

  داد و این آغازگاه سرنگونی دولتهای بلوک شوروی بود.



 ه ک ۱۳۴۵سه رخداد سیاسی مربوط به کشورهای آفریقایی هم در این روز واقع شده است. یکی در  

آنگوال  که ۱۳۵۴، دیگری در اولین جمهوری نیجریه به رهبری ابوبکر تافوا بالِوا با کودتای نظامی سرنگون شد

ارتش کنیا در نبرد با  ۱۳۹۵. سومی هم آن بود که در استقالل خود را پس از جنگ با پرتغال به دست آورد

 .اعضای جنبش وهابی الشباب شکست خورد و صد و پنجاه کشته داد

 

 

 

 

 اولین کاریکاتور حزب دموکرات در قالب خر  ی هندگاندی در زلزله   طلب آنگوالرزمندان استقالل

 

ی موزه ۱۱۳۸رخدادهای اجتماعی و فرهنگی چندی هم با این روز مصادف شده است. در سال  

در  nse PatriotDie Afrikaaاولین روزنامه به زبان آفریکانس به نام  ۱۲۵۵، در تانیا گشایش یافتیبر

کمپانی کوکاکوال در آتالنتا به ثبت رسید. نامش در آن هنگام  ۱۲۶۸، و در آفریقای جنوبی به چاپ رسید

 شرکت طبی پمبرتون بود!

 



 

 

 

 ی بریتانیاساخت موزه   ایلینویز-سازی اونزساخت شرکت شیشه

اخت سد بوفالو بیل در س ۱۲۸۹، در جیمز نیزمیت قوانین بازی بسکتبال را تدوین کرد ۱۲۷۱در 

ی زلزله ۱۳۱۳، و در ترین سد دنیا بودمتر بلندا مرتفع ۹۹وایومینگ به پایان رسید. این سد در این تاریخ با 

 .هشت ریشتری در نپال و استان بیهار هند به مرگ حدود ده هزار تن انجامید

ایلینویز در اوهایوی آمریکا -اونزسازی ای برای شرکت شیشهاولین بنای با نمای کامال شیشه ۱۳۱۵در 

گل کوکب »جنایت موسوم به  ۱۳۲۶تکمیل گشت، و در ساختمان پناگون در ویرجینیا  ۱۳۲۲، در ساخته شد

)تصویر زیر ( در لس آنجلس رخ داد. در این ماجرا زنی گمنام به نام الیزابت شورت Black Dahila)« سیاه

ی قاتل طرح شد و کتابها و فیلمهای های فراوانی دربارهنظریهبه قتل رسید و بدنش به شدت مثله شد. چپ( 

 .ی این ماجرا انتشار یافت، اما هویت قاتل هرگز شناخته نشدزیادی درباره

 

 

 



ترین متن که قدیمیی پیش، راست( )تصویر صفحهپاپیروس دِنوِری  ۱۳۴۱در همین روز به سال 

پ.م( تعلق دارد در شمال یونان کشف شد. این  ۳۴۰شی )یافت شده در اروپاست و به اواخر دوران هخامن

ای و پیروان ی اورفهمتن رونوشتی است از اصلی که به اواخر قرن پنجم پ.م تعلق دارد و آرای فرقه

 هم ۱۳۸۰. در ی ایرانی بوده است. دهد که آیینی یونانی و متاثر از باورهای مغانهآناکساگوراس را شرح می

 .آغاز به کار کرد پدیاتارنمای ویکی

 

 

 

 سد بوفالو بیل      ساختمان پنتاگون

ماه به شکل جالب توجهی زادروز مردان مشهوری است که با تمدن ایرانی ارتباط بیست و پنجم دی

دانستند. ایشان عبارتند از اند و خود را غیرایرانی میاند اما خارج از قلمرو سیاسی کشور ایران زاده شدهداشته

دان دربار (، موسیو لومر موسیقی۱۱۷۴بخت )نویس روس و دیپلمات واژگونندر گریبایدوف نمایشنامهالکسا

گرا و ، و ناظم حکمت شاعر چپ)تصویر روبرو( )۱۲۲۰ناصرالدین شاه )

(. سلطان مراد سوم عثمانی هم در چنین روزی به سال ۱۲۸۱دولتمرد ترکیه )

 درگذشته است.  ۹۷۴



 

 

 

 

 جمال عبدالناصر  اوسیپ ماندلشام  ارسطو اوناسیس   وا بالِوا ابوبکر تاف

 

پیر ژوزف پرودون اقتصاددان و اند: ماه زاده شدهدر میان انیرانیان این نامداران در بیست و پنجم دی 

(، ارسطو اوناسیس تاجر یونانی و ۱۲۷۰(، اوسیپ ماندلشتام شاعر روس )۱۱۸۸پرداز فرانسوی )نظریه

(، جمال ۱۲۸۸ی خودروی بوگاتی )(، یان بوگاتی مهندس آلمانی و سازنده۱۲۸۵ن مرد دنیا )ثروتمندتری

 (.۱۳۳۴( و خالد اسالمبولی )۱۳۰۸(، مارتین لوتر کینگ )۱۲۹۷عبدالناصر رئیس جمهور مصر )

 

 

 

 گریبایدوف   پرودون  بوگاتی  خالد اسالمبولی  مارتین لوتر کینگ

 



میالدی(، چاک توک ایچاک شاه مایا  ۶۹)گالبا امپراتور روم بارتند از: درگذشتگان این روز هم ع 

فسکی مودست ایلیچ چایکو ۱۲۹۵هجری خورشیدی(، و  ۲۲۸میالدی(، تئوفیالکت امپراتور بیزانسی ) ۳۴۸)

 (.۱۲۹۵اپرانویس روس )

 

 

 ستون چاک توک ایچاک  گالبا   کارل لیبکنشت  رزا لوگزانبورگ

 

 

 

 

 یالکتی تئوفسکه


