
 

 

 دی مه ن 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 نهم دی

 

 

 

 

 

 

 

 

ی چینی که امپراتور دودمان هجری خورشیدی سپاه صد هزار نفره ۲۸روز بیست و نهم دی سال 

به نبرد قَراشهر فرستاده بود، پس از چهل روز محاصره « آشنا شاعر»تانگ با سپهساالری پهلوانی ایرانی به نام 

دِوَه= سووارنادیوا( نام داشت را به تسلیم وا داشت. قراشهر مرکز دولتی به نام خوَرنَهدیو )فرهشاه قراشهر که 

و دینی  ی بیابان تاریم بود که مردمش فرهنگی ایرانی و نژادی ترککوچه )کوچا در منابع چینی( در حاشیه

 اغلب بودایی داشتند و بخشی از راه ابریشم را در دست داشتند.

 

سوزی خیابان جمهوریآتش  



 

 

 

 

 

و از همان ابتدا با  گذاری کردتاج)تصویر باال(  محمد علی شاه ۱۲۸۵سال روز بیستم و نهم دی 

در همین روز  .اش بنای مخالفت با مشروطه را گذاشتدعوت نکردن نمایندگان مجلس به مراسم تاجگذاری

جواد عامری به معاونت امور خارجه و ابوالحسن پیرنیا )معاضدالسلطنه( به استانداری فارس  ۱۳۱۷به سال 

در سوزی آتش در جریان یک ۱۳۹۲بیست و نهم دی سال  یکشنبهدر سالهای اخیر هم در روز  منصوب شد.

کوشیدند از وقتی میها نشانتهران، دو زن کارگر در حضور آتش جمهوری خیابانساختمانی تجاری در 

   .و مردندفرو افتادند ساختمان از  ها بگریزندپنجره

 ۱۳۶۰ه بوده است. در سال این روز در سالهای اخیر در سرزمینهای پیرامونی دل ایرانشهر هم پر حادث

. درست ده ماه آزاد شوند ۱۴گروگان آمریکایی پس از  ۵۲آمریکا و ایران به توافقی دست یافتند و قرار شد 

ها دومین موشک اسکاد خود را به اسرائیل شلیک ی آمریکاییعراق در واکنش به حمله ۱۳۷۰سال بعد در 

. در ها واکنشی نشان ندادندئیل گسترش دهد. اما اسرائیلیی جنگ را به کشمکش اعراب و اسراکرد تا دایره

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87


تبار اهل ترکیه زمان کوتاهی پس از آن که در یک فیلم مستند نگار ارمنیهرانت دینک روزنامه هم ۱۳۸۶سال 

 اش به دست یک نوجوان هفدهکشی ارمنیان ارائه کرد جلوی دفتر روزنامهی نسلسخن گفت و اسنادی درباره

داد ترک به اسم اوگون ساماست به قتل رسید. قاتل دستگیر شد ولی اسنادی منتشر شد که نشان میانی پساله

پلیس و ژاندارمری با او همکاری کرده است. در مراسم تدفین او دویست هزار نفر حضور یافتند و در هواداری 

 .)تصویر زیر( گرایان شعار سر دادندها و ابراز نفرت از قوماز ارمنی

 

 

 

هانری پنجم شاه انگلستان روئن را هم گرفت و به این ترتیب فتح  ۷۹۸در چنین روزی به سال 

در  ۱۲۹۴، و به سال کمپانی هند شرقی انگلستان عدن را اشغال کرد ۱۲۱۸، در نرماندی را به پایان رساند

ن کردند و بیست نفر های آلمانی مناطق کینگز لین و گریت یارموث را بمباراجریان جنگ جهانی اول زیپلن

سنای آمریکا رای داد که آمریکا  ۱۲۹۹. در ی هوایی تاریخ به مناطق غیرنظامی بودرا کشتند. این اولین حمله

دند و کار اشغال این منطقه را آغاز شدر برمه نیرو پیاده  نیروهای ژاپنی ۱۳۲۱و در  ی ملل نپیونددبه اتحادیه

 .کردند

 



 

 

 

 

 «تو، ای جاسوس نازی!»پوستر نمایش    نگ به قراشهرزومسیر لشکرکشی تای

 

بخش نخست از تراژدی  ۱۲۰۸مهم هم رخ داده است. در سال و فنی در این روز چندین رخداد فرهنگی 

 ۱۲۶۲. در را در رم اجرا کرد Il trovatoreجوزپه وردی اپرای  ۱۲۳۲، در فائوست اثر گوته به نمایش درآمد

کرد توسط ادیسون در نیوجرسی آغاز به کار ی که با نیرویش را با سیم منتقل میاولین سیستم روشنایی برق

 . ژرژ کلود اختراع المپ نئون را ثبت کرد ۱۲۹۴، و در کرد

 شد.اولین فیلم هالیوود بود که در آن هیتلر ریشخند می« تو ای جاسوس نازی!» ۱۳۱۹در سال 

آلمان آخرین خودروی فولکس  ۱۳۵۷در  له پوک بودند.های گروه سه کهای اصلی این فیلم کمدینهنرپیشه

از اولین  ۱۳۸۲. در فعال بود ۱۳۸۲واگن خود را تولید کرد، هرچند این کارخانه در آمریکای التین تا سال 

ای اولین ویروس رایانه ۱۳۶۵، و در ی شخصی اپل که نمایشگر گرافیکی و ماوس داشت رونمایی شدرایانه

که برادران فاروق علوی در  Brain(c)ای بود به نام ام نمایان شد. این ویروس برنامه های آی بیبر دستگاه



شان خارج شد و خود را افزارشان در برابر کپی کردن نوشته بودند، که از کنترلپاکستان برای محافظت نرم

کنگ برپا شده را که در هنگ Megaupload اف بی آی تارنمای  هم ۱۳۹۱. در  ها تکثیر کردروی رایانه

 .کرد را توقیف کرد و به تعطیلی کشاندها را ممکن میبود و اشتراک آزاد فایل

 

 

 

 

 

 نخستین چاپ از فائوست    اشژرژ کلود و المپ نئون

 

ی لی سردار جنگهای روبرت ا(، ۱۱۱۵وات مهندس اسکاتلندی )جیمز ماه روز تولد بیست و نهم دی 

(، و ۱۲۴۲شناس آلمانی )اقتصاددان و جامعه ورنر زومبارت (،۱۱۸۸لن پو )(، ادگار آ۱۱۸۶داخلی آمریکا )

 ( است.۱۳۱۵ضیاءالرحمن رئیس جمهور بنگالدش )

هجری  ۶۸۲ی فاطمی مصر )کم بامر اهلل خلیفهالحامیالدی(،  ۵۲۰اپادوکیایی سراسقف کنستانتینوپل )یوحنای ک

ورنس ال (،۱۲۴۸یمیست و فیلسوف آلمانی )ایشنباخ شکارل ر(، ۱۲۴۴خورشیدی(، پیر ژوزف پرودون )



روحیه خانم همسر شوقی افندی )بهاءاهلل( که در اصل زنی آمریکایی ( و ۱۳۶۶کوهلبرگ روانشناس آمریکایی )

 اند.( در این روز درگذشته۱۳۷۹مری ماکسول بود ) به نام

 

 

 

 رایشنباخ  وات  لی  پو  زومبارت  روحیه خانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 


