
 

 

 م بهمنه دسیز-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 

  



 سیزدهم بهمن

 

 

 

 

 

 

 

  عباسقلی گلشائیان  نیما یوشیج    احمد متین دفتری

   

توقیف را به طور رسمی یاور الهوتی مخبرالسلطنه والی آذربایجان  ۱۳۰۰روز سیزدهم بهمن سال 

های تلگراف به دستور مهاجمان سیمهای دولتی تبریز را با قوای ژاندارم زیر فرمانش تصرف کرد. کرد و اداره

سلطان تورج میرزا از طرف الهوتی به حکومت نظامی تبریز تعیین گردید و فرماندهی نیروی تبریز قطع شد و 

 .حمله نیز به او واگذار شد

وزیر دوران رضا شاه و داماد که جوانترین نخستاحمد متین دفتری  ۱۳۱۷در همین روز به سال  

این  .ایراد کرد محمود جم را با حضور اولین سخنرانی سازمان پرورش افکار دارالفنون دردکتر مصدق بود، 

کار خود را به طور رسمی با این سخنرانی سازمان که از روی سازمانهای فرهنگی نازی وامگیری شده بود، 

ی مربوط به کودکان باقی آغاز کرد. سازمان پرورش افکار پس از سقوط رضا شاه برچیده شد و فقط شاخه

های بعد به مرکز فعالیت هواداران شوروی تبدیل ماند که بعدتر به کانون پرورش فکری تبدیل شد و در دهه



عقاید کمونیستی خود را  یوشیج بعد از سقوط رضا شاه نیما  ۱۳۲۰شد. سه سال بعد در همین روز به سال 

را تولید کرد. یک سال بعد در  «نه، او نمرده است» پیشوای این مسلک متن ارانیتقی در سوگ فاش کرد و 

ها دانشجویان دانشگاه با تعطیل کالس ۱۳۳۹شد، و در عباسقلی گلشائیان به شهرداری تهران منصوب  ۱۳۲۱

از دانشگاه خارج شده دست به تظاهرات زدند این تظاهرات چند روز ادامه داشت و بازار نیز گاهی باز و 

 شد. در تظاهرات دانشجویان عده زیادی بازداشت شدند و دانشگاه نیز تعطیل شد.گاهی بسته می

کردند، در العات و جاسوسی حزب توده را اعالم مقامات انتظامی کشف سازمان اط ۱۳۳۲در سال 

محیطی منعقد ی حفاظت از تاالبها و آبگیرها و مهار آسیبهای زیستالملل رامسر دربارهی بینعهدنامه ۱۳۵۰

ی دولت سوریه به شهر حما حمله برد و پس از حدود یک ماه محاصره شورش مسلحانه ۱۳۶۱، و در شد

. شورشیان نزدیک به هزار مرد مسلح بودند و قوای )تصویر زیر( ر سرکوب کردالمسلمین را در این شهاخوان

نظامی سوریه به نزدیک به بیست 

شدند. در نهایت هزار تن بالغ می

هزار سرباز سوری، هزار مرد مسلح 

المسلمین و بین دو تا ده هزار اخوان

شهروند حما در این میان کشته 

آخرین ستون  هم ۱۳۶۸. در شدند

ارتش سرخ شوروی از کابل زرهی 

 .خارج شد

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ی اوزاکا پیش از ویران شدنقلعه   الکساندر سلکیرک  اوتوی دوم 

 

پاپ جان دوازدهم در مراسمی تاج امپراتوری  هجری خورشیدی ۳۴۱در روز سیزدهم بهمن سال 

روم مقدس را بر سر اوتوی دوم گذاشت و به این ترتیب این دولت پس از حدود چهل سال فروپاشیدگی 

پدرو دِ مِندوزا از غارتگران اسپانیایی مهاجم به آمریکا اردوگاهی در آرژانتین  ۹۱۵، در سال دوباره احیا شد

ی اوزاکا که قوای وفادار به امپراتور ژاپن قلعه ۱۲۴۷، و در بوئنوس آیرس تبدیل شدبنا نهاد که بعدتر به شهر 

 .مقر شوگون توکوگاوا بود را فتح کردند و آن را سوزانده و با خاک یکسان کردند

فرانسه  ۱۲۹۹، در مراسم تدفین ملکه ویکتوریا در انگلستان برگزار شد ۱۲۸۰در چنین روزی به سال 

اف دبلیو کلرک در آفریقای جنوبی اعالم کرد که نلسون ماندال  ۱۳۶۹، و در توانی را اشغال کردشهر مِمِل در لی

 .ی ملی آفریقای را هم لغو کردشود و ممنوعیت قانونی فعالیت کنگرهبه زودی آزاد می

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ایستگاه قطار شهر ممل  سنجدستگاه دروغلئونارد کیلر و   ملکه ویکتوریا

 

، در شهر نیوآمستردام تاسیس شد که بعدتر به نیویورک تغییر نام داد ۱۰۳۲در چنین روزی به سال 

ای زندگی کرده بود، اش مدتی به تنهایی در جزیرهالکساندر سِلکیرک که پس از غرق شدن کشتی ۱۰۸۸

به دست دانیل  توسط یک کشتی دیگر نجات یافت و مضمون اصلی را برای نوشتن داستان رابینسون کروزوئه

لئونارد کیلِر برای نخستین بار از  ۱۳۱۴، و در رمان اولیس اثر جیمز جویس منتشر شد ۱۳۰۱. در دفو داد

اولین پخش  هم ۱۳۷۹. در استفاده کردو شاهدانشان سنج برای ارزیابی پاسخهای دو متهم به قتل ماشین دروغ

 .دیجیتالی فیلم در سینما در پاریس انجام پذیرفت

 

 

 

 

 

 ی ملی آفریقابنیانگذاران کنگره   شکیرا  نویراثفن  گوگنهایم



ی گوگنهایم و مبلغ هنر وزهسولومون آر گوگنهایم بنیانگذار مزادگان نامدار سیزدهم بهمن عبارتند از: 

(، جیمز جویس ۱۲۵۲ی هیتلر )مانی و وزیر امور خارجهکنستانتین فون نویراث دولتمرد آل(، ۱۲۴۰مدرن )

  (.۱۳۵۶)ی کلمبیایی شکیرا خواننده( و ۱۲۶۱)

وم دو اوپیتال ریاضیدان گی(، ۸۲۷االسالم قاهره )شافعی مصری و شیخابن حجر عسقالنی فقیه و محدث 

 (،۱۳۵۳مره الکاتوش )(، ای۱۳۴۹(، برتراند راسل )۱۲۸۶(، دمیتری مندلیف شیمیدان روس )۱۰۸۳فرانسوی )

 اند.( هم در این روز از دنیا رفته۱۳۶۶نویس اسکاتلندی )ویس و نمایشنامهنلین داستانآلیستر مک

 

 

 

 

 

 لینآلیستر مک  دمیتری مندلیف  برتراند راسل  گیوم دوپیتال

 


