
 

 

 م بهمنه دجه -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 

  



 هجدهم بهمن

 

 

 

 

 

 

 

شاه ناصرالدیندر سال سوم سلطنت  وقایع اتفاقیهاولین شماره روزنامه  ۱۲۲۹روز هجدهم بهمن سال 

به کوشش امیرکبیر منتشر شد. به دستور امیرکبیر اشتراک این روزنامه برای هر یک از افرادی که از  قاجار

ی ایران بود که این در ضمن اولین روزنامهگرفتند اجباری بود. حقوق می تومان ۲۰۰دستگاه دولتی بیش از 

ی حوادث داشت و این بخش از آن بسیار مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. امیر کبیر خود در این صفحه

 شود.نگار ایران محسوب میوزیر روزنامهی نخستین نخستنوشت و در این معنروزنامه مطلب می

که در تبریز به انقالبی بلشویکی دست یازیده الهوتی تفنگداران هوادار  ۱۳۰۰در همین روز به سال 

ن آنان در گرفت در این بیحمله کرد و جنگ سختی شدند مستقر در شهر که تسلیم نمیبه قوای قزاق بود، 

 زدو خورد پنجاه قزاق و ژاندارم کشته شدند. 

ای که به خاک ایران داری در ایران وضع شد که بر مبنای آن هر بردهقانون منع برده ۱۳۰۷در سال 

آورد. این یکی از معدود قوانین ایران است که در آن به بردگی اشاره شد، آزادی خود را به دست میوارد می

ای داری در کشورمان وجود نداشته و هرگز طبقهاش از آن روست که اصوال نظام بردهو دیرهنگام بودن شده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86


داری مثل آمریکا یا بدان شکلی که در کشورهای برده –خرید و فروش باشند از کشاورزان که اعضایش قابل

در ایران زمین وجود نداشته  -ههای دارای سِرف مثل آلمان و روسیمستعمرات فرانسه و اسپانیا، یا سرزمین

اهلل خان شاه افغانها است. در همین روز شورشی سیاسی در افغانستان رخ نمود و باال گرفت، طوری که امان

 دستور داد دانشجویان افغانی ساکن ترکیه برای دفاع از حکومت به کشور بازگردند. 

بار دیگر رای اعتمادی برای صدارتش گرفت، رای در مجلس  ۶۵با آوردن قوام احمد  ۱۳۲۱در سال 

در سالهای اخیر نفر اعالم کرد.  ۲۱۳۵۳۰۰۰را   جمعیت ایرانسرشماری کل کشور انجام شد و  ۱۳۳۹و در 

گذاری رمزی یوسف که دو سال پیشتر بمب که در آن ۱۳۷۴هم دو واقعه در این روز رخ داده است. یکی در 

پس از  که ۱۳۷۸، و دیگری در آباد دستگیر شدکرده بود در اسالمدر ساختمان تجارت جهانی را طراحی 

 .اش شدمرگ ملک حسین شاه اردن پسرش ملک عبداهلل جانشین

 

 

 

 

 

 

 

 

پیروان مصلحی دینی به نام جیروالمو ساووناروال در فلورانس آتش  ۸۷۶در روز هجدهم بهمن سال 

از جمله آثار هنری، کتابها و لوازم آرایش زنان را در آن سوزاندند « اشیای کفرآمیز دنیوی»بزرگی افروختند و 

 )تصویر باال(. 



 

  

 

 

 

 

 توماس موربازداشت     ملک عبداهلل کارل آگوست موبیوس 

در جریان رویارویی دو سپاه سی هزار نفره در نبرد دِبر تابور علی آلوله  ۱۲۲۱در هجدهم بهمن سال  

ی سربازان ارتش کره ۱۳۳۰، در شاه اتیوپی بر رهبر نظامی قلمرو سِمیِن به نام ووبِه هایله مریم پیروز شد

عضویت از حزب کمونیست متهم بودند  چئونگ هفتصد تن را که به هواداری یای سانجنوبی در منطقه

ی دولت خودکامه ۱۳۶۵و در  آمریکا واردات و صادرات از کوبا را ممنوع کرد ۱۳۴۱. در سالخی کردند

 .ی هائیتی فروپاشید و ژنرال ژان کلود دووالیه از این سرزمین گریختبیست و هشت ساله

انحصار خویش بر قدرت سیاسی  دفتر مرکزی حزب کمونیست شوروی ناگزیر شد از ۱۳۶۹در سال 

ژان برتراند آریستید اولین رئیس جمهور قانونی هائیتی شد که با رای مردم انتخاب  ۱۳۷۰، در دست بردارد

ایالت  ۱۳۹۲و در  پیمان ماستریخت امضا شد و به این ترتیب اروپای متحد شکل گرفت ۱۳۷۱، در شده بود

داری ی منع بردهد که اصل سیزدهم قانون اساسی آمریکا دربارهپی آخرین ناحیه در ایاالت متحده بوسیمیسی

 را به طور رسمی پذیرفت!

 

 

 



  

 

 

 

 

 آریستید   دووالیه    پینوکیو   زوال

انستیتوی فدرال فناوری سوئیس تاسیس شد و پس از چندین ماه  ۱۲۳۳در چنین روزی به سال 

ی امیل زوال در جریان کشمکش بر سر پرونده ۱۲۷۷، در برگزاری سخنرانهایی منظم را طرحریزی کرد

سوزی بالتیمور آتش ۱۲۸۳، و در کنم( به دادگاه فراخوانده شداش )من متهم میدریفوس به خاطر محتوای نامه

کارتون پینوکیو که دومین فیلم بلند پویانمایی والت دیسنی  ۱۳۱۹. در خانه را نابود کرد ۱۵۰۰در سی ساعت 

برای نخستین بار از زمانی که کشف و رصد شدند، پلوتو به درون مدار  ۱۳۵۸و در  دبود به نمایش در آم

 .نپتون وارد شد

 

 

 

 

 

 توماس اندروز ژوزف منگله  یوسف رمزی    آلفرد آدلر

(، چارلز دیکنز ۸۵۶توماس مور دولتمرد انگلیسی )روز تولد این افراد بوده است:  هجدهم بهمن 

توماس اندروز مهندس  (،۱۲۴۹(، آلفرد آدلر )۱۲۰۴شناس آلمانی )جانورشناس و بوموس کارل موبی (،۱۱۹۱)



(، و پویی آخرین ۱۲۶۴نویس آمریکایی )کلر لوئیس داستانسین(، ۱۲۵۲ی تایتانیک )تی ایرلندی و سازندهکش

 (.۱۲۸۵امپراتور چین )

 فایراستون بینانگذار شرکت هاروی ساموئل(، ۱۲۵۷پاپ پیوس نهم ) رفتگان این روز هم عبارتند از: 

رشال روزنبرگ ما(، و ۱۳۵۸(،  یوزف منگله پزشک نازی )۱۳۱۷الستیک و چرخ خودروی فایراستون )

 (.۱۳۹۴روانشناس آمریکایی )

 

 

 

 

 

 

 پیوس نهم    لوئیس    فایراستون   روزنبرگ

 


