
 

 

 دی مشش 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 ششم دی

 

 

 

 

 

 

 

 الذاکرینشمس ی جنگ جهانی اول خورشیدیدر هنگامه ۱۲۹۳بیست و ششم دی سال پنجشنبه روز  

برای جنگاوران ایرانی هدیه فرستاده بود وارد تهران شد و )تصویر باال راست( آلمان قیصر ویلهم ی که بیرقبا 

نامید مردم را به قیام بر ضد روس و انگلیس فرا می« م پناهاسالشهریار »در حالی که فرمانروای آلمانی را 

از مقام ابراهیم حکیمی هم  ۱۳۲۴به صدارت رسید، و در الممالك مستوفی ۱۲۹۶خواند. سه سال بعد در 

، و در )تصویر باال، چپ( اش به مصر پناه بردندمحمدرضا شاه و خانواده ۱۳۵۸صدارت استعفا داد. در سال 

 المللی به عراق جنگ خلیج فارس آغاز شد.ی قوای متحد بینبا حمله ۱۳۷۰

 

 



 

 

۲۶ 

 

 

 کیشوتجلد چاپ نخست دون   توتیال   اوکتاویانوس اگوستوس

گایوس یولیوس سزار اوکتاویانوس از طرف سنای رم لقب  پیش از میالد ۲۷در چنین روزی به سال  

سرداری به نام سیاج کاک شهر  میالدی ۳۷۸ال ، در ساگوستوس گرفت و عصر امپراتوری در روم آغاز شد

 ۵۵۰، و در هوآکان را در آمریکای مرکزی گسترش دادانداز شاه تئوتیتیکال را فتح کرد و قلمرو جغد نیزه

 ای طوالنی رم را گشود.از محاصره ها پستوتیال شاه اوستروگت میالدی

با شد و نظام خالفت اموی را در امیر عبدالرحمن سوم حاکم کوردو هجری خورشیدی ۳۰۸در سال 

ی تاسیس حکومت صلیبیان بر شورای نابلُس نخستین سند تاریخی درباره ۴۹۹، در این شهر تاسیس کرد

ارتش روسیه در نبرد فیلیپوپُلیس بر قوای عثمانی غلبه کردند و شهر  ۱۲۵۷، و در اورشلیم را پدید آورد

 ی ملل اولین نشست خود را در پاریس برگزار کرد.ههم اتحادی ۱۲۹۹پلووْدیوْ را گرفتند. در سال 

 



 

 

 

 

 

 

 ملك فؤاد دوم   لورن دزیره کابیال   الفتریوس ونیزلوس

 

مارکسیستهای اسلواکی و فراسوی کارپاتیا همایشی در لوبوچنا  ۱۳۰۰در بیست و ششم دی سال 

با نزدیك  ۱۳۲۵ت وزیر برزیل شد، و در اِلِفتِریوس وِنیزِلوس برای چهارمین بار نخس ۱۳۰۱برگزار کردند. در 

ی جنگ شدن ارتش روسیه به برلین هیتلر و همکارانش در پناهگاه زیرزمینی مشهوری مستقر شدند و اداره

جوانی چك به نام یان پاالچ که دانشجوی اقتصاد سیاسی بود در اعتراض به  ۱۳۴۸را از آنجا ادامه دادند. در 

ی طی عهدنامه ۱۳۷۱ب ضدکمونیستی بهار پراگ خودکشی کرد و در ها در سرکوب انقالخشونت شوروی

تِپِك دولت السالوادور و شورشیان به آتش بس دست یافتند و به دوازده سال جنگ داخلی که هفت و چاپول



هم لورن دزیره کابیال رئیس جمهور کنگو به دست  ۱۳۸۰پنج هزار کشته به جا گذاشته بود خاتمه دادند. در 

 حافظانش کشته شد.یکی از م

 

 

 

 

 

 اش در پراگیان پاالچ و خودسوزی

خاندان مدیچی  ۷۹۱توان به این موارد اشاره کرد: در سال ی دیگر این روز میاز رخدادهای پراکنده 

شان به مقامهای باالی چند شهر ایتالیایی ی برکشیده شدن، و این مقدمهبه مقام حسابداری پاپ گماشته شدند

و در  ی دستور زبان اسپانیایی نوشته و به ملکه ایزابالی کاستیل پیشکش شداولین متن درباره ۸۷۱بود. در 

 .کتاب دون کیشوت اثر سروانتس به چاپ رسید ۹۸۴

(، فلوگنچیو باتیستا سردار ۱۲۱۷زادگان نامدار این روز عبارتند از: فرانتس برنتانو فیلسوف آلمانی )

ك فواد دوم زاده شد و تا یك سال بعد که عزل شد نخستین سال (، و مل۱۲۸۰و رئیس جمهور کوبا )

(. ابوبکر محمد بن علی مظارعی آخرین وزیر ۱۳۳۱اش را در مقام شاه مصر و سودان سپری کرد! )زندگی



(، ایوان ۹۷۴(، سلطان مراد سوم عثمانی )۶۶۸(، بُغا صدراعظم بانفوذ ارغون خان مغول )۳۳۶طولونی )

 اند.( هم در این روز درگذشته۱۱۷۳(، و ادوارد گیبون )۱۱۲۹وس )تروبِتسکوی سردار ر

 

 

 

 

 

 ایوان تروبتسکوی   فرنتس برنتانو

 

 

 

 

 

 


