
 

 

 اول بهمن -رام

 شروین وکیلی

رام )روزشمار ایرانیِ معنادار( کوششی است برای بازسازی تقویم روزشماری معنادار برای ایرانیان، به شکلی که 

ی امروزینی که روزهایمان را ه باشد و زمان روزمره و معنازدودهمناسبتها و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشت

 ای معنادار از سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند. پوچ و پوک ساخته را به توالی

 ی طرح رام:سه گوشزد در درباره

 اند. اسبه شدهی میالدی ).م( یا پیشامیالدی )پ.م( ندارند به هجری خورشیدی محهایی که شناسهتمام تاریخ( ۱

شود. هنگام نقل آن به طرح ارجاع دهید و این نکته را تکمیل می ۱۳۹۶( محتوای روزشمار رام نهایی نیست و تا پایان سال ۲

 در نظر داشته باشید.

اگر مناسبتی سراغ دارید که نادیده مانده، آن را همراه با نشانی مرجعش در تلگرام برایم بفرستید که در این طرح گنجانده ( ۳

 شود: 

(@ SherwinVakili (https://t.me/SherwinVakili)  / tel.0912-6363764 

  



 اول بهمن

 

 

 

 

 

 

ای مرموز به قتل میالدی یزدگرد اول شاهنشاه ساسانی در جریان دسیسه ۴۲۰روز اول بهمن سال 

که شاهی مقتدر بود سیاست سرکوب اشراف و مهتران را در پیش گرفته بود و به رسید. یزدگرد )تصویر باال( 

که از مانویان و مسیحیان و بوداییان پشتیبانی  همین خاطر به او لقب بزهکار داده بودند. همچنین از آنجا

کرد اسبی گویند وقتی در خراسان سفر میکرد، نزد موبدان زرتشتی نیز چندان محبوبیتی نداشت. میمی

اش پیش رفت، با لگدی او اش شد و برای گرفتناش ظاهر شد و وقتی شاهنشاه شیفتهوار بر سراپردهافسانه

 اپدید شد!را به قتل رساند و بعد ن

هجری خورشیدی ابراهیم بن عبداهلل برادر محمد نفس زکیه  ۱۴۲حدود سیصد و پنجاه سال بعد در 

ی عباسی شکست خورد رهبر نظامی قیام علویان در نبرد باخرمه در نزدیکی بصره از سپاهیان منصور خلیفه

ای از دودمانی ن روز خلیفه( خالفت عباسی منقرض شده بود و در ای۱۱۵۳سال بعد )در  ۱۰۱۱و کشته شد. 

 عبدالحمید اول بود که به سلطنت عثمانی رسید.دیگر تاجگذاری کرد و او 



مشیرالدوله پیرنیا به صدارت رسید. هفت سال  ۱۳۰۰در تاریخ معاصرمان در چنین روزی به سال  

رسیدگی  شکارکه الملک فلسفی افتتاح شد به ریاست حاج شرف «مال دولتدیوان جزای عُ» ۱۳۰۷بعد در 

با همت دکتر تقی ارانی  اولین شماره مجله دنیاهم  ۱۳۱۲بود. در سال  دولتتخلف کارمندان ی به پرونده

ی منتشر شد که مبلغ آرای کمونیستی بود و پس از یک سال به گرفتاری ارانی و یارانش منتهی شد و پرونده

 پنجاه و سه نفر را رقم زد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دنیامجله  عبدالحمید اول   ی مشیرالدوله پیرنیاخانواده

کابینه خود را  ی رسیده بود،نخست وزیرکه به تازگی به احمد قوام  ۱۳۲۱در چنین روزی به سال 

 :الهیار صالح، وزیر دادگستری :جواد عامری، وزیر کشور: دبیر اعظم اله بهرامیفرج به این شرح ترمیم کرد:

علیرضا ، وزیر بهداری: نصراله انتظام، وزیر راه :علی معتمدی، وزیر پست وتلگراف :محسن رئیس، وزیر دارائی

معاون نخست که قبال علی امینی  ردکتو معاون نخست وزیر : ابراهیم خواجه نوری، گوزلو وزیر مشاورقره

ایجاد وزارت کار  یدولت الیحهدر ضمن  منصوب شد. اقتصادی ایران در آمریکاه ریاست هیأت بود، بوزیر 



 کار و وزیرنخستین ن روز دکتر حسن مشرف نفیسی یدر همبا تایید مجلس  واقتصاد ملی را به مجلس داد و

 ایران شد. اقتصاد 

ی کرد و خود را نمایندهخوانی میمردی به نام انصاری که در کرمان روضه ۱۳۳۱درست ده سال بعد در 

دانست، ستیزی با بهائیان را آغاز کرد و در همین روز گروهی از مردم فریدن اصفهان با اهلل بروجردی میآیت

ها را آتش زدند و یک نفر در این ها که صد خانه داشت حمله کردند و خانهی بهاییمشابه به محلهتحریکی 

ی اجتماعی کارگران میان به قتل رسید. در همین روز و همزمان با این غوغاها هیأت وزیران سازمانی برای بیمه

 تاسیس کرد که از همین روز آغاز به کار کرد.  

 

 

 

 

 

 اعدام لویی شانزدهم     سانخهنبرد   

 ۱۲۴۰لویی شانزدهم با فرمان کنوانسیون با گیوتین اعدام شد، در  ۱۱۷۲در روز اول بهمن سال 

ی اعالم استقالل جنوب و جنگ داخلی دیویس از عضویت در سنای آمریکا استعفا داد و این مقدمهجفرسون 

سر ایزاک ایزاکس اولین زاده شده  ۱۳۱۰آلبانی به یک دولت جمهوری تبدیل شد و در  ۱۳۰۴آمریکا بود. در 

 در استرالیا بود که به فرمانداری دولت مستعمراتی استرالیا رسید.

ها به این منطقه آغاز شد. ی آمریکاییسان در ویتنام با حملهنبرد خِه ۱۳۴۷به سال در چنین روزی 

سان را گرفتند و پایگاه چریکها را در آنجا نابود کردند. اما بعد عقب نشستند و در نتیجه ها خهآمریکایی

وزی در این جنگ شان را توسعه دادند. هر دو طرف مدعی پیرکنگها باز آنجا را گرفتند و خط دفاعیویت



هم به دنبال فرو ریختن معدن کولبروک  ۱۳۴۰بودند و هریک نزدیک به ده هزار تن کشته و زخمی دادند. در 

 معدنکار زنده به گور شدند. ۴۳۵در آفریقای جنوبی 

در ضمن این روز برای نهضت اصالح دینی مسیحیان هم اهمیت داشته است. چون در روز اول 

رشیدی جنبش پروتستانهای سوئیس زمانی آغاز شد که کنراد گبل، فلیکس مانتس هجری خو ۹۰۴بهمن سال 

ی مادر مانتس در زوریخ غسل تعمید دادند و به اولین آناباپتیستهای و جرج بالوروک همدیگر را در خانه

ی ، پروتستانهای فرانسو«ی پالکاردهاقضیه»به دنبال  ۹۱۴سوئیس تبدیل شدند. درست ده سال بعد در سال 

تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی از رهبرانشان در برابر کلیسای نتردام بر تیرک بسته  و زنده زنده سوزانده 

ها حمله هایی که در آن به کاتولیکشدند. این قضیه زمانی آغاز شد که در چهار شهر بزرگ فرانسه شبنامه

ها به پشت در خوابگاه فرانسیس اول بنامهشان افشاگری شده بود، انتشار یافت. یکی از این ششده و درباره

اش ی پروتستانها در دربارش بترسد و سیاست پیشینشاه فرانسه انداخته شده بود و این باعث شد او از رخنه

 جویانه و حمایتگرانه بود را تغییر دهد.ی پروتستانها که آتشیدرباره

 

 

 

 

 

 

 

 

 جفرسون دیویس   آیزاک آیزاکس   جلد کتاب قدرت همدردی



 

 

 

 

 

اولین  ۱۱۶۸ها هم تقارنی داشته است. چون در سال این روز با دستاوردهای فرهنگی و فنی آمریکایی

ی ویلیام نوشته« قدرت همدردی یا پیروزی طبیعتِ برخاسته از حقیقت!»رمان نوشته شده در آمریکا با نام 

اولین زیردریایی اتمی جهان به نام نوتیلوس در کانکتیکات  ۱۳۳۳هیل براون در بوستون به چاپ رسید، در 

بی در حالی که یک میمون رزوس سرنشینش بود  ۱ی لیتل جو سفینه ۱۳۳۹آمریکا به آب انداخته شد، و در 

به رفتار دونالد ترامپ در اولین روز از ریاست  زنان در اعتراض ۱۳۹۶از ویرجینیا به فضا پرتاب شد، و در 

 ۱۳۵۵کشور دنیا راهپیمایی کردند! در این میان به سال  ۱۶۰جمهوری او در بیش از چهارصد شهر آمریکا و 

 ریو آغاز شد.-بحرین و پاریس-اندازی خط لندنی تجاری از هواپیمای کنکورد با راهاستفاده

اول بهمن زادروز چند تن از نامداران وابسته به تمدن ایرانی است. قهرمان میرزا سالور مشهور به  

ترین کتاب خاطرات تاریخ معاصر ایران را از خود به جای نهاده، در یکشنبه اول بهمن السلطنه که مفصلعین

 ۱۳۱۶شاه زاده شد، و در روزگار ما هم در چنین روزی به سال ی فتحعلیاز بطن تاجماه خانم نوه ۱۲۵۰سال 

های تاریخ های روزشمار و تقویمنگار و مورخ به دنیا آمد که ابتکار تدوین تاریخزاده روزنامهانوشیروان کیهانی

 برای نخستین بار رواج داد.  را« رام»از نوع 

هلل از پزشکان بن هبه دیابوالحسن سع (ق۴۳۶ یالثانیجماد ۲۳) ۴۲۳اول بهمن سال شنبه سهروز 

هم بغداد  یعضد مارستانیبو او رئیس  درگذشت یعباس یفهیباهلل خل یمقتدو حکیم  یمشهور عهد عباس

اول  پنجشنبهکه روز  میرزا یحیی خان مشیرالدولهد از . سایر درگذشتگان ایران زمین در این روز عبارتنبود



عارف جان باخت و  ۱۲۹۱احمد مختار پاشا سردار و صدراعظم عثمانی که در جان سپرد و  ۱۲۷۰بهمن سال 

 از دنیا رخت بربست. ۱۳۱۲قزوینی شاعر ملی عصر مشروطه که در 

 

 

 

 

 

 لنین       پوگاچف

دست باال را دارند. چون در در میان زادگان و رفتگان انیرانی این روز دولتمردان غیرعادی روس  

والدیمیر  ۱۳۰۳یِمِلین پوگاچف اعدام شد و در  ۱۱۵۴گیورگی راسپوتین کشیش روس زاده شد و در  ۱۲۴۸

زاده شده و لودویگ آخیم  ۱۲۸۴لنین درگذشت. کریستین دیور طراح مد فرانسوی هم در این روز به سال 

(، و کامیلو ۱۲۴۹تسن فیلسوف و فعال سیاسی روس )(، الکساندر هر۱۲۱۰فون آرنیم شاعر و ادیب آلمانی )

 اند.( در این روز درگذشته۱۳۰۵شناس و پزشک ایتالیایی )گلژی آسیب

  

 راست: راسپوتین

 میان: هرتسن

 چپ: گلژی

 

 


