
 

 

 م بهمنه هفد-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 

  



 هفدهم بهمن

 

 

 

 

 

 

علی گروهی از سواران زیر فرمان ق( ۱۳۳۲ربیع االول  ۱۰) ۱۲۹۲هفدهم بهمن سال جمعه روز 

به نیروهای دولتی حمله کردند و هیأت نمایندگان وزارت مالیه را به قتل رساندند، و در همین کمارجی  حمدم

پس از فروپاشی دولتهای پوشالی  ۱۳۲۵انگلیسی هم در خان زنیان کشته شد. در سال کاپیتان اکسفورد روز 

در قاتلین سرلشگر محمود امینی و مسببین غارت بانه محاکمه و اعدام شدند. آذربایجان و کردستان دموکرات

علمیه نجف و رهبر شیعیان  یسرپرست حوزه)تصویر باال( حسین قمی طباطبایی  سیداهلل آیتهمین روز 

ک روز تعطیل عمومی سالگی درگذشت. در ایران یهشتاد و چهار بغداد در سن  یجهان در بیمارستان مجیدیه

 سه روز تعطیل کردند. دکانهایشان را تهران و شهرستانها  یان درشد و بازاراعالم 

ورود چای ، و ریال تثبیت شد ۲۱۰ریال و لیره در  ۷۵دالر برابری نرخ  ۱۳۳۲در هفدهم بهمن سال 

استفاده ایران از  ینامهمقاولههای اقتصادی، گشت. در همین روز و همزمان با اعالم این تصمیمبه کشور آزاد 

مراسم یادبود در آل احمد جالل  ۱۳۴۷پانزده سال بعد در سال  .رسیدامضاء هم به اعتبارات دولت فرانسه 

ضمن ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد، که از طرف کانون نویسندگان در تاالر دانشکدهیوشیج نیما 



از نیما تعریف کرد و گفت ادیبان و فرهنگیان به سیاستهای حزبی چپ، تبلیغ هنر متعهد و ضرورت پایبندی 

چهارده سال بعد انقالبی که آل  بوده و این خیلی خوب است و او را به گاندی تشبیه کرد.« پولیتیزه»که او 

اه آذین همراعتماد زاده مشهور به به ۱۳۶۱اش بود به پیروزی رسیده بود و در همین روز به سال احمد مبلغ

گذار پدیدار شدند و در مقام اعضای سیاستبا پسرش کاوه پس از مدتی حبس و داغ و درفش در تلویزیون 

 حزب توده به پیوندهایشان با شوروی اعتراف کردند. 

 

 

 

 

 

 

 نبرد سانتو دومینگو      جیمز دوم

جیمز دوم پس از درگذشت برادرش چارلز دوم به پادشاهی انگلستان  ۱۰۶۴در هفدهم بهمن سال 

رسید. سی و شش سال پیش وقتی چارلز در اسکاتلند دعوی سلطنت کرد مجلس ایرلند و انگلستان ابتدا او 

ناوگان انگلستان در نبرد دریایی سانتو دومینگو بر نیروهای فرانسوی  ۱۱۸۵در سال  را به رسمیت نشناختند. 

ها به هزار و پانصد کشته و زخمی لبه کرد. از هر طرف هفت کشتی در میدان جنگیدند و تلفات فرانسویغ

 .شدبالغ می

، در فورد رافلز حاکمیتی سیاسی و استعماری را در سنگاپور بنیان نهادنسر توماس است ۱۱۹۸در سال 

گرایان راست ۱۳۱۳، و در انگلستان شد ینیوزلند مستعمره ۱۲۱۹، و در اوتو اولین شاه کشور یونان شد ۱۲۱۱

افراطی فرانسوی در برابر کاخ بوربون در پاریس رژه رفتند و کوشیدند جمهوری سوم را با کودتا سرنگون 



ارتش کانادا وارد  ۱۳۳۰، و در در جریان جنگ جهانی دوم انگلستان به تایلند اعالن جنگ داد ۱۳۲۱. در کنند

میزگرد در لهستان آغاز شد و در نهایت به فروپاشی کمونیسم در این  گفتگوهای ۱۳۶۸. در جنگ کره شد

 .کشور منتهی شد

 

 

 

 

  

 گرایان در مقابل کاخ بوربونی راسترژه  سی-جک کیلبی و آی  ی اولاوتو

ای اولین نشانه از راه یافتن مفهوم هفته به اروپا نمایان شد و آن نبشتهمیالدی  ۶۰در همین روز به سال  

 Sundayکرد و این همان است که امروز به ( اشاره میdies Solis« )روزِ خورشید»از شهر پمپی که به  بود

اند که نادرست است. مفهوم تبدیل شده است. این روز را مترادف با زایش مفهوم هفته در جهان فرض کرده

شده و ه آیین مهر مربوط میهفته در قرون آغازین دوران اشکانی احتماال در ایران شرقی تحول یافته و ب

اند. آن را از مجرای وامگیری آیین مهر/ خورشید از ایران زمین دریافت کردهپس از دو قرن رومیان پمپی هم 

 در ضمن روز مورد نظرمان با حساب امروز در اصل چهارشنبه بوده است!

 ۱۲۹۷. چون در سال هفدهم بهمن در تاریخ رشد حقوق زنان آنگلوساکسون زمانی فرخنده بوده است 

ی انگلستان و الیزابت دوم ملکه ۱۳۳۱، در زنان انگلیسی با سن بیش از سی سال حق رای دادن پیدا کردند

مری گوردون اولین زنی بود که در دادگاه عالی  ۱۳۶۶، و در های بریتانیایی شدفرمانروای سراسر مستعمره

 . استرالیا به مقام قاضی رسید



اولین  ۱۲۲۲این روز در تاریخ آمریکا با رخدادهایی فرهنگی و اجتماعی مصادف بوده است. در سال 

که در آن هنرپیشگانی سپیدپوست با گریم در نقش سیاهپوستان فرو  minstrel showنمایش کمدی 

کیلبی مدار  جک ۱۳۳۸کردند، در آمریکا بر صحنه رفت، در رفتند و وابستگان به این نژاد را مسخره میمی

ها از پایگاه کیپ کاناورال اولین آمریکایی ۱۳۳۸( را اختراع کرد، در  integrated circuit) IC« منسجم»

 slam dunkمایکل جردن با حرکت  ۱۳۶۷پیمای خود به نام تیتان را به هوا فرستادند، و در موشک قاره

 .بازی بسکتبال به شهرت رسید دری اندک به درون تور( )پرش بلند و انداختن توپ از فاصله

 

 

 

 

 

 

 

 تاجگذاری ملکه الیزابت دوم     حرکت مشهور مایکل جردن

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 توماس استنفورد رافلز   سیاولین آی  آگهی یک نمایش کمدی مینتسرل

 

در میان مردم ایران زمین محمد ظفراهلل خان دولتمرد پاکستانی و اولین  

کوکتین بنیانگذار و اورکوت بیوک ۱۲۷۲در سال ی این کشور وزیر امور خارجه

در قونیه زاده شدند و در همین روز  ۱۳۵۴ی اجتماعی اورکوت به سال شبکه

اش ی اموی )سکهبن عبدالملک خلیفه هجری خورشیدی هشام ۲۲۲به سال 

 سلطان احمد دوم عثمانی درگذشتند. ۱۰۷۴در تصویر روبرو( و در 

 

 

 

 

 

 

 هیتلر و اوا براون    خانظفراهلل    تروفو 



( و فرانسوا تروفو کارگردان ۱۲۹۱(، اوا براون همسر هیتلر )۱۲۹۰در میان انیرانیان رونالد ریگان )

( و جک کیربی نویسنده و ۱۳۶۸اند و بارابار تاکمن مورخ آمریکایی )( در این روز زاده شده۱۳۱۱فرانسوی )

 اند. ز درگذشته( در این رو۱۳۷۳نقاش کمیک استریپ آمریکایی )

 

 

 

 

 

 

 هایشای از نقاشیکیربی و نمونه    نتاکم   اورکوت

 

 

 

 


