
 

 

 م بهمنه د-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

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

 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 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 

  



 دهم بهمن

 

 

 

 

 

 ابوالقاسم الهوتی، سورن شادونتس بنیانگذاران دولت بلشویکی تاجیکستان  بازسازی هیکل دوم 

 

ساخت هیکل دوم اورشلیم پیش از میالد  ۵۱۶بر اساس سنت کتاب مقدس در روز دهم بهمن سال 

ای سلیمان بنا شده بود، به پایان رسید. این یعنی معبد اصلی دین یهود که بنا به روایتها در مکان معبد افسانه

کوروش به کاهنان داده بود و ای که ی دربار ایران و بر اساس نقشهمعبد به دستور کوروش بزرگ و با هزینه

وصفش در تورات آمده ساخته شد و پانصد سال بعد رومیان که از شورش مداوم یهودیان به هواداری از 

 ایرانیان به تنگ آمده بودند، همزمان با کشتار مردم اورشلیم آن را ویران ساختند.

نگلستان و حسین بن ی اهنری مک ماهون نمایندههجری خورشیدی  ۱۲۹۵در همین روز به سال 

ی جنگ جهانی اول با همدستی ای نوشتند که بر مبنای آن اگر اعراب در میانهنامهعلی شریف مکه توافق

ها باشند شاه عربستان کردند، در نهایت خاندان او که همان سعودیها بر ضد دولت عثمانی قیام میانگلیسی

عبدالصمد  و سلطان علی اکبر خان و سلطان تورج میرزا و الهوتی ابوالقاسم ۱۳۰۰پنج سال بعد در سال  شوند.



ها در آن دوران با بخشی از نیروهای ژاندارمری شورش کردند و در راستای عملیات مشابه بلشویکخان 

و بازماندگان  خالوقربان. به سمت تبریز پیشروی کردندکرده و بازداشت را  ساعدالملک الهامی حاکم شرفخانه

 به ایشان پیوستند. « زنده باد خیابانی»شعار با دولت آزادیستان 

در ، دولت ترکیه اسقف اعظم کنستانتین ششم را از استانبول بیرون راند ۱۳۰۴در همین روز به سال 

رئیس کل دارائی  دکتر میلسپو ۱۳۲۱چاپ شد و در کالله خاور چاپ ی نخستین شماره از روزنامه ۱۳۰۹سال 

اولین شماره روزنامه تند روی رهبر ارگان  . در همین روزدربند اقامت گزید ایران وارد تهران شد ودر هتل

سفارت آمریکا در کابل تعطیل  ۱۳۶۹شد. در سالهای اخیر هم در این روز به سال حزب توده منتشر  جدید

 .شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در مکه ی حاجیانخیمه

 



 

 

 

 

 

   سوءقصد به اندرو جکسون     پل معلق مِنای

انقالبیون چارلز اول شاه  ۱۰۲۸دهم بهمن در تاریخ سیاسی جهان روزی پرماجرا بوده است. در سال  

الیور کرامول دو سال پس از مرگش و در دوازدهمین سالگرد گردن زدن  ۱۰۴۰، در انگلستان را گردن زدند

 کشی اعدام شد!چارلز اول، به شکلی نمادین به جرم شاه

ارباب( به رهبری اویشی های بیچهل و هفت رونین )سامورایی ۱۰۸۲روز دهم بهمن سال 

کورانوسوکِه انتقام اربابشان را گرفتند و مقامی درباری که سبب خودکشی وی شده بود را گرفتند. اما خود در 

مردی به نام چارلز الورنس به  ۱۲۱۴، در نهایت مانند سرورشان وادار به سِپوکو )خودکشی آیینی( شدند

ور آمریکا آندرو جکسون سوءقصد کرد اما در کشتن وی ناکام شد و رئیس جمهور به همراه چند رئیس جمه

 که در صحنه حاضر بودند او را خلع سالح کردند! ی کنگرهنماینده

ها آزاد شد. محکومیتی که استعمارگران برایش گاندی پس از دو ماه از زندان انگلیسی ۱۲۸۷در سال 

ن مقدار بود و این نسبت به مجازاتهای شدید و خشنی که در این زمان آزادیخواهان در نظر گرفته بودند همی

بوروی حزب کمونیست شوروی فرمان از میان پولیت ۱۳۰۹. در هندی با آن روبرو بودند بسیار سبک بود

آدولف  ۱۳۱۲، و سه سال بعد در ی کوالک را صادر کرد که به معنای تبعید و کشتار میلیونها نفر بودبردن طبقه

صدراعظم ترساند، کشی در آلمان میکه شعارش مبارزه با کمونیستها بود و مردم را از تکرار کوالکهیتلر 

 .آلمان شد



ی آمبون که در اختیار استعمارگران شرکت هند شرقی هلند بود ها به جزیرهژاپنی ۱۳۲۱در سال 

ی هاینان یر اروپایی هم که گرفتند و به جزیرهاس ۲۵۰حمله بردند و سیصد سرباز ساکن جزیره را کشتند. از 

 .در جنوب چین فرستادند، سه چهارمشان تا پایان جنگ دوم جهانی کشته شدند

رسانی پزشکی ساخته شده ی یارییک کشتی آلمانی به نام ویلهلم گوستلوف که ویژه ۱۳۲۴در سال 

کرد، با اژدر یک زیردریایی شوروی حمل میبود و مهاجران غیرنظامی پناهنده از آلمان به اروپای غربی را 

تکاور آمریکایی با  ۱۲۶ی کاباناتوان سرنشین آن کشته شدند، در همین روز در جزیره ۹۵۰۰غرق شد و 

ها که جزیره را در اختیار داشتند غلبه کردند و پانصد زندانی جنگی همکاری نیروی مقاومت فیلیپین بر ژاپنی

گاندی به دست یک هندوی افراطی به نام ناتورام گودسی ترور  ۱۳۲۷بهمن سال متفقین را رهاندند، در دهم 

ی مارتین لوتر کینگ رهبر در واکنش به تحریم اتوبوسهای مونتگمری، خانه ۱۳۳۵شد و به قتل رسید، و در 

 گذاری کردند.جنبش مدنی سیاهپوستان را بمب

 

 

 

 

 

 

 

 رونین ۴۷     ۱۲۲۷ل اخلیج سانفرانسیسکو در س

 

 



 

 

 

 

 کنستانتین ششم   ماهونهنری مک   حسین بن علی   جایشانکار پراشاد

پل معلق  ۱۲۰۵این روز در ضمن با چند رخداد در فضای مدنی هم پیوند خورده است. در سال 

ی اَنگلسی را به شمال غرب ولز متصل کرد، در جزیره شود،ی مدرن شمرده میمِنای که اولین پل آویخته

ها آخرین کنسرت گروه بیتل ۱۳۴۸شهر یِربا یوئِنا در کالیفرنیا به سان فرانسیسکو تغییر کرد، و در اسم  ۱۲۲۶

ریچارد اسکرنتا اولین ویروس کامپیوتری با حجم  ۱۳۶۱در لندن با یورش پلیس به هم خورد! در سال 

ها قانونی همجنسهم در دولت پادشاهی بلژیک ازدواج  ۱۳۸۲چهارصد سطر را در کمپانی اپل نوشت. در 

 شد!

 

 

 

 

 

 

   ی کاباناتوانزندانیان جزیره    کشتی ویلهلم گوستولف

 

 



 

 

 

 

 پتر دوم    فیل کالینز  اسالم کریموف  بارتداگالس اینگل

پیش از  ۵۸مسر آگوستوس اولین امپراتور روم )لیویا هزادگان نامدار روز دهم بهمن عبارتند از:  

نویس هندی و از جایشانکار پراشاد شاعر و نمایشنامه هجری خورشیدی(، ۱۲۶۱)میالد(، فرانکلین روزولت 

اسالم کریموف (، ۱۳۰۴بارت مخترع ماوس رایانه )س اینگلداگال(، ۱۲۶۸هندی  ) موسسان شعر رمانتیک نوی

لینز فیل کا(، و ۱۳۱۷کمونیسم رئیس جمهور ازبکستان شد )دبیر حزب کمونیست ازبک که پس از فروپاشی 

 (.۱۳۳۰واننده و آهنگساز انگلیسی )خ

دی ناشر مشهور ون دابلفرانک نلس(، ۱۱۰۹رفتگان این روز هم عبارتند از: پتر دوم تزار روس )

کل موسس شرکت ینارنست ها(، ۱۳۳۰(، فردیناند پورشه )۱۳۲۷(، اُرویل رایت )۱۳۱۳آمریکایی )

ی مصری جمال البنا نویسنده(، و ۱۳۹۱) ایرانیستپان حزب رضا کرمانی رهبر (، ۱۳۳۷هواپیماسازی هینکل )

 (.۱۳۹۲)و برادر حسن البنا موسس اخوان المسلمین 

 

 ینکلاراست: ارنست ه

 چپ: فردیناند پورشه

 

 


