
 

 

 دی ماسی-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 

  



 ام دیسی

 ی اولکابینه

 مهدیقلی

 هدایت

 

دانش خان رضا  میرزانوشتاری از اختر ی در روزنامه (ق۱۲۹۸صفر  ۱۹) ۱۲۵۹ام دی سال روز سی 

کرده بود. دوازده  تاییدهم آن را شیخ االسالم قفقاز در تبلیغ تغییر خط و الفبا به چاپ رسید که  (پرنس ارفع)

میرزا آقا خان نشستی با حضور  (ق۱۳۱۰رجب  ۱)شب  ۱۲۷۱ام دی سال سیشب پنجشنبه سال بعد در 

برگزار شد که در آن  ابوالحسن قاجار و سید برهان الدین بلخیمیرزا اسدآبادی، الدین سید جمالکرمانی، 

 ی حاج محمد کریم خان کرمانی رهبر شیخیه را خواندند و نقد کردند. جزوه

ی ترکیه با تاکید بر حاکمیت ملی تصویب روطهاولین قانون اساسی مش ۱۳۰۰در چنین روزی به سال 

هیئت وزیران را به این شرح به مجلس معرفی  ی رضا شاهالوزراقلی هدایت رئیسحاج مهدی ۱۳۰۹، در شد

محمدعلی فروغی وزیر امور خارجه، علی اکبر داور وزیر عدلیه، سید حسن تقی زاده وزیر مالیه، اعتماد  :کرد

ارف، سردار اسعد بختیاری وزیر جنگ، قاسم صور اسرافیل وزیر پست و تلگراف، الدوله قره گوزلو وزیر مع

 علی منصور وزیر داخله، عنایت اهلل سمیعی کفیل وزارت اقتصاد ملی، سید باقر کاظمی وزارت طرق و شوارع.

به دستور رضا شاه ارتش به سرعت به های جنگ جهانی دوم هم با نمایان شدن نخستین بارقه ۱۳۱۸در 

 مالی دست زد و تجهیزات و نفرات آنجا را تکمیل نمود.شحداث رشته استحکاماتی خود در مرزهای ا



با رخدادهایی در سرزمینهای پیرامونی ایران زمین و ارتباطش با کشورهای  این روز در سالهای اخیر

گالدش از پاکستان چند روز پس از شکست از هند و جدا شدن بن ۱۳۵۱دیگر مصادف بوده است. در سال 

بیست دقیقه پس از آن که رونالد ریگان  ۱۳۶۰، در ی خود برای ساخت بمب اتمی را آغاز کردقلمروش برنامه

 ۱۳۶۹در سال  ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده گرفت، انقالبیون ایران گروگانهای آمریکایی را آزاد کردند!

ی کمونیستها به خیابانها ر اعتراض به سیطرهبا اغتشاش در رهبری اتحاد جماهیر شوروی مردم باکو د هم

 .ریختند و ارتش سرخ شوروی در قلمرو آران فرو پاشید

 

 بازگشت

 گروگانهای 

  آمریکایی

 

 

سپاهیان پرتغالی به رهبری استاسیو دِسا پیروزی قاطعی بر سربازان فرانسوی  ۹۴۶ام دی سال در سی

چارلز اول شاه انگلستان به جرم خیانت  ۱۰۲۸، در ون راندندبه دست آوردند و ایشان را از ریودو ژانیرو بیر

سربازان سیامی )تایلندی( که از اغتشاش ویتنام بهره جسته و به این سرزمین  ۱۱۶۴، و در به کشور محاکمه شد



ها کشتار شدند. هریک حمله برده بودند در نزدیکی رود مِکونگ در نبرد راچ گام خوای با شبیخون ویتنامی

 .ها در این میان کامال از میان رفتندسپاه حدود سی هزار نفر نیرو داشتند و سیامیاز دو 

 

 

 

 

 محل برگزاری کنفرانس وانسی    ی چارلز اولمحاکمه

 

شیلی در نبرد یونگای بر سپاهیان متحد پرو و بولیوی پیروز شد و نیمی از سپاه شش  ۱۲۱۸در سال 

در آخرین  ۱۲۵۶و در  ها هنگ کنگ را اشغال کردندانگلیسی ۱۲۲۰ر ، دی مهاجمان را کشتار کردهزار نفره

 ۱۲۶۶. در ی اصالحات سیاسی در بالکان به توافق رسیدندای دربارهروز از نشست قسطنتنیه قدرتهای منطقه

 .سنای آمریکا به نیروی دریایی این کشور دستور داد در پرل هاربور پایگاه نظامی تاسیس کند هم

ترین شاه دوران معاصر ها و از سوی دیگر با عجیباریخ معاصر اروپا از سویی با نازیاین روز در ت

. او و تاجگذاری کرد : ادوارد هشتم شاه انگلستان شد۱۳۱۵کند. در چنین روزی به سال پیوندی برقرار می

ی زمین کره شخصیت نافذ و تاثیرگذاری داشت و کمتر از یک سال پس از آن که به پادشاهی بزرگترین دولت



گیری کرد و با شد با زن دلخواهش ازدواج کند، از سلطنت کنارهرسید، به خاطر این که موقعیتش مانع می

زنی آمریکایی به نام والیس سیمپسون وصلت کرد. او از عالقمندان به هیتلر بود و در زمان جنگ جهانی دوم 

 خورد.بود سیر تاریخ جهان متفاوت رقم میگیری نکرده کرد و اگر کنارهبه سود نازیها سخنرانی می

 

 

 

 

  

 ادوارد هشتم: تاجگذاری، دوران خدمت سربازی در جنگ جهانی اول، سفر به آلمان و دیدار با هیتلر

 

یک افسر آلمانی در  ۱۳۲۰اما این روز در تاریخ جنبش نازیسم آلمانی پرتکاپوتر بوده است. در سال 

ه غوغایی به پا شد و گارد آهن که از نیروهای هوادار نازی در رومانی تشکیل بخارست به قتل رسید و در نتیج

شدند حمله بردند، اما به شدت سرکوب شدند. در این شده بود، به یهودیانی که با ارتش رومانی حمایت می

یهودی و سی سرباز از یک سو و نزدیک به هشتصد تن از اعضای گارد آهن کشته شدند و  ۱۲۵ها درگیری

ی برلین در کنفرانس وانسی که در حومه ۱۳۲۱در  نُه هزار نفر اعضای بازمانده از این گروه به آلمان گریختند.



کشی مشهور عمال به دو ی کشتار یهودیان رایزنی کردند. این نسلها برای نخستین بار دربارهبرگزار شد نازی

های نوشته شده توسط متفقین اتش در تاریخی تلفسال آخر جنگ جهانی دوم محدود بود و احتماال درباره

 اغراقی راه یافته است. 

 

  

 

 

 

 ویرانی شهرهای پروس شرقی و موج مهاجران آلمانی به سوی باختر

 

میلیون نفر از مردم غیرنظامی مقیم پروس شرقی را در عملیاتی  ۸/۱دولت رایش  ۱۳۲۴در سال 

ی دشوار که اجرایش دو ماه به درازا کشید در این روز رنامهگسترده به مناطق غربی آلمان منتقل کرد. این ب

رسید روسها پس از اشغال شهرهای آلمانی به طور سیستماتیک به آغاز شد. دلیلش هم آن بود که خبر می

کشند. رفتار ارتش سرخ با جمعیت غیرنظامی آلمان کنند و مردان را شکنجه کرده و میی زنان تجاوز میهمه

آورترین برگهای تاریخ این جنگ است. در جریان این انتقال جمعیتی هم ی دوم یکی از شرمدر جنگ جهان



هزار تن از پناهندگان در این میان  ۳۰تا  ۲۵پرداختند و بین روسها به بمباران ستونهای جمعیت فراری می

 کشته شدند.

   

 

 

 

 ارسالن در نبرد مالزگردآلب   پاپ فابیان   استرادا

جوزف استرادا رئیس جمهور فیلیپین به دنبال چهار روز تظاهرات آرام از قدرت  ۱۳۸۰در سال 

، در ی کشور به دست گلوریا ماکاپاگال آرویو افتادگیری کرد و ادارهکناره

 ۱۳۸۶، و در باراک اوباما اولین رئیس جمهور سیاهپوست آمریکا شد ۱۳۸۸

تم کلی از خارج از سیس دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا شد که به

 نظامی کشور برخاسته بود.-سیاسی

ماه چند رخداد مذهبی و فرهنگی هم واقع شده است. ام دیدر سی 

امپراتور روم داکیان مسیحیان را تحت تعقیب قرار داد و  میالدی ۲۵۰در سال 

در آریزونای »اولین فیلم گویا به اسم  ۱۳۰۸در  پاپ فابیان را به قتل رساند.



اش اعالم کرد که قوانین دولت سودان در گرماگرم دومین جنگ داخلی ۱۳۷۰، و در به نمایش در آمد« مقدی

جاری در این کشور شریعت اسالمی هستند و با این کار دشمنی میان مردم مسلمان شمالی و مسیحیان جنوبی 

  .را تشدید کرد

 

 

 

 

  الدین عالیجمال   فرهاد   یاماگوچی   فلینی  

م غال(، ۶۰۸ماه زادروز این نامداران در قلمرو ایران زمین است: آلپ ارسالن شاه سلجوقی )ام دییس 

( و فرهاد مهراد ۱۳۰۴لدین عالی شاعر و ادیب پاکستانی )جمال ا(، ۱۲۹۴اسحاق خان رئیس جمهور پاکستان )

بنیانگذار یکی از چهار مذهب امام ابوعبداهلل محمد بن ادریس شافعی فقیه نامدار سنی و (. ۱۳۲۳خواننده )

اداران که از هوبوده احتماال زخمی درگذشته و علت مرگش در شهر فُسطاط مصر هم در این روز اهل سنت 

 ( هم در این روز فوت کرده است.۱۳۶۳اهلل خوانساری )متعصب مذهب مالکی برداشت. آیت

میالدی(، یوزف هوفمان  ۲۲۵روم ) زادگان مشهور دیگر این روز عبارتند از: گوردیان سوم امپراتور 

 یوگِن یاماگوچی استاد هنرهای رزمی (،۱۲۸۵هجری خورشیدی(، ارسطو اوناسیس ) ۱۲۵۵آهنگساز لهستانی )



(، و دیوید لینچ کارگردان ۱۲۹۹دریکو فلینی کارگردان ایتالیایی )ف (،۱۲۸۸ژاپنی و بنیانگذار سبک گوجوریو )

( ۱۳۱۵( و جرج پنجم شاه انگلستان )۱۲۷۹و منتقد هنری انگلیسی )سکین نقاش جان را(. ۱۳۲۵آمریکایی )

 اند. هم در این روز درگذشته

 

 

 

 

 

 یوزف هوفمان    جان راسکین   جرج پنجم

 


