
 

 

 م بهمنه دپازن-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 

  



 چهاردهم بهمن

 

 

 

 

 

 

 گروهی از رهبران حزب توده   یاسر عرفات و جمال عبدالناصر

 

سلطان محمد دوم ملقب به فاتح وارث تاج و  هجری خورشیدی ۸۳۰روز چهاردهم بهمن سال 

ناوگان پرتغال در نبرد دریایی دیو در جنوب هندوستان با نُه  ۸۸۸، و شش دهه بعد در سال تخت عثمانی شد

از  های مصر، حاکم کلکته و گروهیرزمناو و شش کشتی جنگی بر ناوگان متحد سلطان گجرات، مملوک

 . مزدوران ونیزی پیروز شد

به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر حزب توده ایران  ۱۳۲۱در دوران معاصر در همین روز به سال  

و وی را بنیانگذار سازمان خود قلمداد کرد. در حالی که  راسم باشکوه و عظیمی برپا ساختمتقی ارانی 

ماند با خط دهد دکتر ارانی به خاطر گرایش ملی نیرومندی که داشت احتماال اگر زنده میشواهد نشان می

که آن که در ها در قاهره در کنفرانس فلسطینی ۱۳۴۸کرد. در سال مشی حزب توده سر سازگاری پیدا نمی

به عنوان رهبر جنبش  تفایاسر عرشد، ها پشتیبانی میگرفت و توسط شورویزیر چتر جریان چپ جای می

 . بخش فلسطین )ساف( برگزیده شدآزادی



مرگبارترین موج سرما در ایران برخاست و هفت روز به درازا کشید. در این مدت  ۱۳۵۱در سال 

بندگان را به مرگبارترین موج سرمای تاریخ جهان تبدیل کردند. دست کم چهار هزار تن کشته شدند و این یخ

ل هواشناختی در نقاط گوناگون کشور از جمله در جنوب بین سه تا هفت متر برف بارید در جریان این تحو

هایشان مدفون ساخت، چنان که در روستاهای کاکان که در موارد اخیر شمار زیادی از روستاییان را در خانه

این شکل کشته ی روستاییان به و کومار در نزدیکی اردکان و در روستای شکالب در نزدیکی مرز ترکیه همه

 )تصویر زیر(. تن انجامید ۱۳۵گذاری در بازار بغداد به مرگ بمب هم ۱۳۸۶. در سال شدند

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 دون فرانسیسکو دِ آلمِیدا فاتح نبرد دیو  تاجگذاری سلطان محمد دوم  بارتولومیو دیاز

 

چهاردهم بهمن با رخدادهای سیاسی و نظامی فراوانی در تاریخ جهان مصادف بوده است. در سال 

در جریان جنگهای هشت قدیس که میان پاپ گریگوری یازدهم و فلورانس و  هجری خورشیدی ۷۵۶

ار دو هزار تن از مردم را کشت  (Cesenaشهرهای متحدش در گرفت، سربازان پاپ در شهر ایتالیایی چزنا )

ارتش انگلستان  ۱۱۸۶، و در اسپانیا استقالل آمریکا را از انگلستان به رسمیت شناخت ۱۱۶۲، در سال کردند

 .ویدئو بیرون راندشان مونتهها غلبه کرد و ایشان را از پایتختدر ارورگوئه بر اسپانیایی

دستورالعمل لندن به  ۱۲۰۹، در ی آمریکا حکم به تاسیس ایالت ایلینویز دادکنگره ۱۱۸۸در سال 

اصل شانزدهم قانون اساسی آمریکا  ۱۲۹۲، و در یونان استقالل کامل داد و این کشور نوپا از عثمانی جدا شد

حزب  ۱۳۰۹، و در تصویب شد و بر مبنای آن دولت فدرال این حق را پیدا کرد که مالیات بر درآمد بگیرد

 .کمونیست ویتنام تاسیس شد



ای اعالم کرد سیاست خارجی اصلی آلمان گسترش این کشور به سخنرانیهیتلر در  ۱۳۱۲در سال 

در جریان  ۱۳۲۴، و دو سال بعد در سمت شرق است و دست یافتن به فضای حیاتی الزم برای ملت آلمان

انگلیسی برلین را بمباران کردند و در نتیجه حدود سه هزار تن کشته  ۱۷-افکن بعملیاتی هوایی هزار بمب

آمریکا در فیلیپین جنگی یک ماهه برای گرفتن مانیل  . در همین روزخانمان شدندست هزار تن بیو صد و بی

 . ها را آغاز کرداز ژاپنی

(، استعمارگران پرتغالی و توماس )سائو تومِه ی سنتدر جریان کشتار باتِپا در جزیره ۱۳۳۲در سال 

های عجیب و نشان ناراضی بودند را با شکنجهدولت محلی صدها تن از بومیان فوروس که از اشغال سرزمی

هم کودتایی در پاراگوئه دیکتاتور این کشور  ۱۳۶۸. در غریب به قتل رساندند و اجسادشان را به دریا ریختند

 آلفردو استرویسنر که از سی و پنج سال پیش قدرت را از دست داشت را سرنگون کرد.

 

 

 

 

 

   ها در برلینهای آلمانضدهوایی  مینیطراحان نبرد دین بین فو در اطراف هوش

بارتولومیو دیاز پرتغالی  ۸۶۷از رخدادهای دیگر این روز به سه مورد باید اشاره کرد. یکی آن که در 

ی امیدنیک را در آفریقا دور زد و در میان اروپاییان تنها کسی بود که تا این حد به جنوب سفر کرده دماغه

هاجرنشینان اروپایی در ماساچوست برای اولین بار در آمریکا اسکناس چاپ م ۱۰۶۹بود، دیگر آن که در 

جان باستر در آمریکا اولین عمل انتقال جنین از رحم مادری به رحم زنی دیگر  ۱۳۶۳کردند، و سوم آن که در 

 .را انجام داد



 

 

 

 

 ایران ۱۳۵۱یخبندگان   آلفردو استرویسنر   عرفات در کنفرانس قاهره

 

الدین شاه در چهاردهم بهمن سال رضا میرزا رکن السلطنه پسر ناصرمیان مردم ایران زمین محمددر  

 درگذشتند.  ۱۳۱۸و دکتر تقی ارانی در   ۸۳۰سلطان مراد دوم عثمانی در  زاده شد و  ۱۲۶۳

آمریکایی ر به پسر خوشگله راهزن فلوید مشهو(، ۱۱۸۸در میان انیرانیان فلیکس مندلسون موسیقیدان آلمانی )

اند و آشیکاگا یوشیموچی شوگون ( در این روز زاده شده۱۳۲۶نویس آمریکایی )(، و پال آوستر داستان۱۲۸۳)

 اند.( در این روز درگذشته۱۳۰۳( و وودرو ویلسون )۸۴۷(، یوهان گوتنبرگ )۸۰۷ژاپنی )

 

 

 

 

 

 گوتنبرگ   آشیکاگا   آوستر   مندلسون

 

 


