
 

 

 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 

  



 پازندهم بهمن

 

 

 

 مصدق دردکتر 

 مجلس

 

 

 

سپاه اسالم به رهبری عمرو عاص در نبرد داثین در  هجری خورشیدی ۱۳روز پانزدهم بهمن سال 

دولت ایران سطح روابط  ۱۳۲۱. سیزده قرن بعد در همین روز به سال نزدیکی غزه بر سپاه بیزانس غلبه کرد

روز انتخابات مجلس شورای ملی در خود با لندن و واشنگتن را به سطح سفیر کبیر ارتقا داد و در همین 

تهران پایان پذیرفت و دکتر محمد مصدق، سید محمد صادق طباطبایی، حسین پیرنیا، سید احمد بهبهانی، 

دکتر جالل عبده، دکتر رضازاده شفق، علی دشتی، عباس مسعودی و غالمعلی فریور به نمایندگی برگزیده 

 شدند.

ی مجلس شورای ملی پایان یافت و در میان انزدهمین دورهچهار سال بعد در همین روز انتخابات پ

، کتر جواد آشتیانی، دمهندس خسرو هدایت، کتر علی امینی، داحمد قوامنمایندگان این اسامی به شمار بودند: 

، بهار الشعراء ملکمحمد تقی ، سید علی بهبهانیی، عباس مسعود ،عبدلحسین نیک پور، دکتر جالل عبده

دکتر ، دکتر محمد مصدق، العراقین بیانشیخ ،آیت اهلل سید ابوالقاسم کاشانی، کتر رضازاده شفق د، علی وکیلی 

 احمد دهقان.، و اللهیار صالح، سید محمد صادق طباطبائی ،دکتر سید حسن امامی، احمد متین دفتری 



دوستش ناصر های قدیم تهران با ها و هنرپیشهدو سال بعد در همین روز مرتضی احمدی از خواننده

پس از آن کوشید چند ساعت فخرایی  .فخرایی که مربی تیم فوتبال آفتاب شرق در دوشان تپه بود دیداری کرد

شاه را در دانشگاه تهران ترور کند اما ناکام ماند و خود به دست یکی از نگهبانان به اسم محمدعلی خان 

 صفاری کشته شد.

ششمین نشست  ۱۳۷۵، در نریمان بهره برداری را آغاز کرد کارخانه قند ۱۳۳۸در پانزدهم بهمن سال 

زلزله  ۱۳۷۷ی جنگ داخلی تاجیکستان در تهران برگزار شد، و دو سال بعد در برای برقراری صلح و خاتمه

های بسیاری در استان تَخار افغانستان به مرگ بیش از دو هزار تن و زخمی شدن صدها تن انجامید و خانه

های سهمگین پیوندی داشته است. . ناگفته نماند که پانزدهم بهمن در کل با زلزلهصویر زیر()ت را ویران کرد

ی شدیدی در سیسیل به کشته و زخمی شدن بیش از بیست هزار تن زلزله ۵۴۸در همین روز به سال  چون

گواتماال و  زلزله در ۱۳۵۵و در  ی ریوباما در اکوادور چهل هزار نفر را کشتزلزله ۱۱۷۶، در منتهی شد

 .هندوراس بیست و دو هزار کشته به جا گذاشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  اعدام جان راجرز   سپتیموس سوروس   زوتای

ی کشور را سپتیموس سوروس امپراتور روم درگذشت و ادارهمیالدی  ۲۱۱روز پانزدهم بهمن سال 

امپراتور  هجری خورشیدی ۳۳۹، در همین روز به سال به دو پسرش وا نهاد که با هم دشمنی شدیدی داشتند

. در زو در چین تاجگذاری کرد و دودمان سونگ را بنیان نهاد که برای سه قرن بر این سرزمین حکم راندتای

شورای قانونگذاری  ۱۱۷۳، و در جرج واشینگتن به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد ۱۱۶۸

داری در مستعمرات پس از ی را در سراسر قلمرو دولت فرانسه الغا کرد. البته بردهدارانقالبی فرانسه برده

 هشت سال دوباره احیا شد!

جنگ آمریکا و  ۱۲۷۸، در ناوگان انگلستان گوادلوپ را اشغال کرد ۱۱۸۹در پانزدهم بهمن سال 

کنفرانس  ۱۳۲۴. در شغال کردندها هاربین در شمال منچوری را اژاپنی ۱۳۱۱، و در فیلیپین در مانیل آغاز شد

یالتا در کریمه با حضور چرچیل و روزولت و 

 ۱۳۲۷و در  )تصویر روبرو( استالین برگزار شد

سیالن که بعدتر سریالنکا نامیده شد از انگلستان 

هوگو چاوز در  هم ۱۳۷۱. در استقالل یافت

ونزوئال کودتا کرد و رئیس جمهور قانونی 

 .کارلوس آندرِز پرِز را از مقامش کنار زد



 

 

 

 

 

 مرلین مونرو در حال اجرای برنامه برای سربازان    جنگ مانیل

شان به این قرارند: در اند که برخیرخدادهای پراکنده ولی شاخص دیگری هم در این روز رخ داده 

به جرم بدعت مذهبی به تیرک بسته و سوزانده شد و به جان راجرز رهبر پروتستانهای انگلستان  ۹۳۴سال 

رونین که با قصد انتقام  ۴۷چهل و شش تن از  ۱۰۸۲، در این شکل اولین شهید پروتستانها در انگلستان شد

. )خودکشی هاراکیری( کردند اربابشان یک خان محلی را کشته بودند، در شهر اِدو )توکیوی امروزین( سِپوکو

این متن  در صحرای سینای مصر کشف شد.)متن سینا(  Codex Sinaiticusمشهور به  نمت ۱۲۳۸در سال 

سازمان متحد خدمات هم  ۱۳۲۰در  ای یونانی از کتاب مقدس بود.به قرن چهارم میالدی تعلق داشت و نسخه

-(USO) United Service Organization  -  تاسیس شد تا ابزار سرگرمی و تفریح سربازان آمریکایی

 )تصویر باال، چپ(. در میدان نبرد را فراهم سازد

 

   

 

 

 

  آمادو دیالو   صحرای سیناای در صومعه   متن سینا

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Service_Organization


ی آفریقایی اهل گینه به نام آمادو دیالو که نامسلح هم یک مهاجر بیست و سه ساله ۱۳۷۸در سال 

تیر به سویش شلیک  ۴۱ی چهار پلیس قرار گرفت و به این شکل کشته شد که بود، در آمریکا مورد حمله

د. فاش شدن این ماجرا به شورشی نژادی را در میان سیاهپوستان گلوله به بدنش برخورد کر ۱۹کردند که 

 .مارک زوکربرگ فیسبوک را تاسیس کرد هم ۱۳۸۳، در نیویورک دامن زد

 

 

 

 

 پرون   لیندبرگ یحیی خان  عسکرزاده  فاضل تونی  

: ۱۵/۱۱/۱۲۹۶کردند: از میان مردم ایران زمین این افراد جشن تولدشان را در پانزدهم بهمن برگزار می

علی عسکرزاده دانشمند ایرانی و بنیانگذار منطق  (، لطفی۱۲۹۶ی خان سومین رئیس جمهور پاکستان )یحی

(. میرزای شیرازی مجتهد بزرگ ۱۳۰۱)گو شاعر پارسیرحیم معینی کرمانشاهی ( و fuzzy( )۱۳۰۰شوالیی )

فیلسوف و حسین فاضل تونی محمد ۱۳۳۹درگذشت و در  ۱۲۷۳خواه هم در این روز به سال مشروطه

  معاصر درگذشت.دان منطق

ایزابل مارتینز دو پرون ( و ۱۲۸۱)چارلز لیندبرگ خلبان و ماجراجوی آمریکایی از میان انیرانیان 

اند. نیکوالی یژوف رئیس پلیس ( در این روز زاده شده۱۳۱۰خواننده و رئیس جمهور آرژانتین ) رقاص و

 اند. ( هم در این روز درگذشته۱۳۵۳)سایتندرا نات بوز ریاضیدان و فیزیکدان هندی ( و ۱۳۱۹استالین )

  از راست به چپ: یژوف،

 کارلوس آندرز پرز

 بوز، زوکربرگ

 


