
 

 

 م بهمنه دزدوا -رام

 شروین وکیلی

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

ی امروزینی که روزهایمان را مناسبتها و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدوده

 دار تبدیل کند. ای معنادار از سالگردِ رخدادهای معناپوچ 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 ۱۳۹۶سال  ( محتوای روزشمار رام نهایی نیست و تا پایان۲

 در نظر داشته باشید.

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

 شود: 

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

  



 دوازدهم بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یارانش در حال رفتن به دربار برای تحصن مصدق و

بلشویکی که گرد خود جمع کرده الهوتی با قوای ابوالقاسم  ۱۳۰۰روز دوشنبه دوازدهم بهمن سال 

به تبریز حمله کرد و کوشید شهر را تصرف کند. مخبرالسلطنه هدایت که فرماندار آذربایجان بود هم به بود 

بود با نیروهایش از  تبریز ارمریژاند ئیسر که اهلل خان شهابیکلنل سیفدست شورشیان بازداشت شد. اما 

قزاق در برابر شورشیان مقاومت ورزید و مردم تبریز هم از ایشان هواداری کردند و در برابر  ۳۵۰جمله 

محمدعلی فروغی در  ۱۳۲۰ی الهوتی مقاومت به خرج دادند. دقیقا ده سال بعد در همین روز به سال حمله

 معرفی کرد و از مجلس رای اعتماد گرفت.اش را شرایطی که کشور در اشغال متفقین بود، کابینه



عده ای از رهبران جبهه ملی در مجلس سنا متحصن شدند و تقاضای تضمین آزادی  ۱۳۳۹در سال 

 ۱۳۸۳، و در اهلل خمینی پس از پانزده سال تبعید به ایران بازگشتآیت ۱۳۵۷در سال  انتخابات را کردند.

 .نفر منتهی شد ۲۴۴نفر و زخمی شدن  ۲۵۱حج به مرگ ی مراسم هیاهو و شلوغی بیش از حد در میانه

 

 

 

 

 

 

 هیتلر و کیسلینگ   ی هونریکسکه  یوحنای بوهمی

ها نشستی برای بحث میان رهبران مسیحیت هونِریک شاه واندالمیالدی  ۴۸۱در دوازدهم بهمن سال 

یوحنای بوهمی رهبر هجری خورشیدی  ۷۰۸، در همین روز به سال کاتولیکی و آریانی در کارتاژ تشکیل داد

ی شهسواران تُتُنی با هجده هزار سرباز به قلمرو لیتوانی حمله برد و دژ مِدوِگالیس را گشود و شش هزار فرقه

هایشان را ویران کرد. نفر از مردم غیرنظامی ساکن آنجا را به زور به رسم کاتولیکی غسل تعمید داد و بتخانه

سپاهیان او حمله کردند و وادارش کردند به پروس بازگردد و در نتیجه مردم مدوگالیس ها به کمی بعد لهستانی

 اره به کیش باستانی خود بازگشتند. دوب

انگلستان دولت اتحاد  ۱۳۰۳، در ی انقالبی به انگلستان و هلند اعالن جنگ دادفرانسه ۱۱۷۲در سال 

های هوادار آلمان را یدکون کیسلینگ رهبر نروژیها ونازی ۱۳۲۱، و در جماهیر شوروی را به رسمیت شمرد

اش حکم کرد که مردم چین باید از راه مطالعه، مائو در سخنرانی هم ۱۳۲۱. در به فرماندار نروژ انتخاب کردند

ی حزب کمونیست چین برای تثبیت ی این سخنرانی برنامهحزب و ادبیات به اصالح روی بیاورند. نتیجه



فِنگ نام گرفت. این برنامه با سرکوب آن یا چِنگی یاندر کل کشور بود که برنامهایدئولوژی یکنواختی 

 فرهنگ سنتی چینی، کیش پرستش مائو و تبلیغ اصول مارکسیستی بدان شکلی که مائو فهمیده بود همراه بود.

الغا کرد و مجلس مجارستان پس از نُه قرن نظام پادشاهی را در این کشور  بود که ۱۳۲۵در نهایت به سال 

 .اعالم جمهوری کرد

 

 

 

 

 

 ی مایونقله     استودیوی مریم سیاه 

ی مایون در فیلیپین آتشفشانی قله ۱۱۹۳چندین رخداد پراکنده هم در این روز رخ داده است. در سال  

 Antتا  Aی انگلیسی آکسفورد که اولین جلد از لغتنامه ۱۲۶۳، در نفر در این میان کشته شدند ۱۲۰۰کرد و 

توماس ادیسون نخستین استودیوی ساخت فیلم را در نیوجرسی  ۱۲۷۲، و در شد، انتشار یافترا شامل می

 .( گذاشتBalck Mariaتاسیس کرد و نامش را مریم سیاه )

روسیه گاهشماری  ۱۲۹۷، در هان در سئول گشایش یافتاولین بانک کره به نام شین ۱۲۷۶در سال 

 ۱۳۴۳. در های برون مرزی خود را آغاز کردرادیوی آمریکا پخش برنامه ۱۳۲۱، و در گریگوری را پذیرفت

( که در صدر جدول قرار I Want to Hold Your Handها اولین آواز خود را )به نام گروه بیتلهم 

 ۱۳۵۳، در به شهر تبدیل شدای کوچک بود، که تا پیش از آن دهکدهکواالمپور  ۱۳۵۱. در گرفت خواندند

نفر  ۲۹۳نفر و زخمی شدن  ۱۸۹ای در سائوپولوی برزیل به مرگ ی در یک برج بیست و پنج طبقهسوزآتش

محیطی ی زیستوارن اندرسون مدیر عامل شرکت یونیون کارباید که شرکتش فاجعه ۱۳۷۱گشت، و در منتهی 



تشکیل شده بود سر  مهیبی در استان بوپال هند پدید آورده بود از شرکت در دادگاهی که در هند به این خاطر

  باز زد. این دادگاه کاری نتوانست بکند جز آن که برای او در قلمرو هند قرار تعقیب صادر کند!

فضاپیمای کلمبیا هنگام ورود به جو زمین منهدم شد و هر هفت فضانوردش جان هم  ۱۳۸۲در سال 

تشکیل داد. او اولین رئیس دولت  اش رایوهانا سیگوروردوتیر نخست وزیر ایسلند کابینه ۱۳۸۸در  .باختند

ی فوتبال تیمهای االهلی و در جریان مسابقه ۱۳۹۱، و در گرا بودجهان بود که به شکلی علنی همجنس

المصری در پورت سعید، دعوایی بین هواداران دو تیم درگرفت. هواداران المصری سیزده هزار نفر و هواداران 

فر از المصری و هفتاد تن از االهلی و یک پلیس به قتل رسیدند و نفر بودند. در نتیجه یک ن ۱۲۰۰االهلی 

 .بیش از پانصد تن زخمی شدند

 

 

 

 

 

 

 فضانوردان کلمبیا    وارن اندرسون سوزی سائوپولوآتش

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 درگیری بین هواداران تیمهای المصری و االهلی    قربانیان ازدحام در مراسم حج

 

الدین احمد قاضی و حسین شهاب(، ۱۲۲۳)استنلی هال روانشناس آمریکایی دوازدهم بهمن روز تولد 

( و فریتیوف کاپرا فیزیکدان ۱۳۱۰(، بوریس یلتسین )۱۳۰۹سردار هردو رئیس جمهور بنگالدش ) محمد ارشاد

 ( بوده است.۱۳۱۸اتریشی )

 

 

 

 

 

 

 ارشادحسین محمد  یوهانا سیگوروردوتیر  فریتیوف کاپرا پاپ الکساندر هشتم 

 

جوهر صقلی )سیسیلی( بنیانگذار شهر قاهره و مسجد االزهر ی این روز اثرگذارترین درگذشته

ی فاطمی آزاد شد، بعدتر به سردار درگذشت. او که در ابتدای کار اسیری مسیحی بود و به دست معز خلیفه



هجری خورشیدی  ۳۷۱سال  ، و در همین روز بهها فتح کردرشیدی تبدیل شد و شمال آفریقا را برای فاطمی

ریدریش پائولوس ف(، ۱۳۲۳قاش هلندی )پیت موندریان ن(، ۱۰۷۰درگذشت. عالوه بر او پاپ الکساندر هشتم )

 اند. ( نیز در این روز رخت از جهان بسته۱۳۵۵(، و  ورنر هایزنبرگ فیزیکدان آلمانی )۱۳۳۶سپهساالر آلمانی )

 

 

 

 

 

 

 موندریان    هال    پائولوس

 


