
 

 

 م بهمنه دنوز-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 

  



 نوزدهم بهمن

 

 

 

 

 

مهاجمانی که در جریان هفتمین دور جنگهای  هجری خورشیدی ۶۲۹در روز نوزدهم بهمن سال 

صلیبی به مرزهای شرقی ایران زمین حمله آورده بودند در نبرد منصوره زیر فرمان لویی نهم شاه فرانسه با 

 ۱۳۰۰نوزدهم بهمن سال دوشنبه روز . )تصویر باال( سپاهیان ایوبی رویارو شدند و به شدت شکست خوردند

اهلل خان شیبانی از میاندوآب به تبریز رسیدند و الهوتی را شکست سرتیپ امانقوای ارتش ایران به رهبری 

جلد کتاب به وزارت  ۴۵۰۰بانك استقراضی روس مشتمل بر  یکتابخانه ۱۳۰۷در همین روز به سال  دادند.

 معارف اهدا گردید.

استعفای آقای دکترمیلسپو رییس کل دارایی از طرف دولت و مجلس مورد  ۱۳۲۳در این روز به سال 

 سفارت کبری ارتقاء دادند.روابط دیپلماتیك خود را به سطح ایران و چین  و در همین روز قبول واقع گردید

حزب بعث عراق در کودتایی که در پشت پرده با همکاری سیا سازمان یافته بود، نخست وزیر  ۱۳۴۲در 

ریم قاسم را از قدرت برکنار کرد و طی دو روز بعد وی را همراه با حدود پنج هزار تن دیگر به قتل عبدالک

تن را کشت و  ۱۷۲بهمن انجامید که  ۳۶توفانی شدید در هندوکوش به سرازیر شدن هم  ۱۳۸۹. در رساند

 .دو هزار نفر را در برف زمینگیر کرد



 

 

 

 

 

 

 

 ایالوناپلئون در نبرد     فتح والدیمیر

شهر جنگیدند هجری خورشیدی مغولهایی که زیر فرمان باتو خان می ۶۱۷در نوزدهم بهمن سال 

ی اسکاتلند به جرم همدستی در مری ملکه ۹۶۶. در سوزاندندگشودند و غارت کردند و روسی والدیمیر را 

دو روز جنگ  ارتش متحد روس و پروس پس از ۱۱۸۶، و در ی قتل ملکه الیزابت اول اعدام شددسیسه

. هریك از دو طرف در خونین در نبرد اِیالو میدان را به سپاهیان ناپلئون واگذار کردند و شکست را پذیرفتند

 .این نبرد بیش از هفتاد و پنج هزار سرباز داشتند و حدود بیست هزار تن تلفات دادند

آرتور جنگ روس و ژاپن را ها با اژدر به کشتیهای پورت ی ژاپنیی غافلگیرانهحمله ۱۲۸۳در سال 

کشی بومیان باتاک در جریان نبرد آچِه سپاهیان استعمارگر هلندی در سوماترا به نسل، در همین روز آغاز کرد

تا  ۶۰ها به قلمرو سلطان آچه رخ داد که در نهایت ی هلندیو آچِنِه پرداختند. این کشتارها در جریان حمله

شان به خاطر شیوع وبا جان عمارگر را از پای در آورد که بخش بزرگیهزار مهاجم است ۳۷هزار بومی و  ۷۰

ها به سنگاپور حمله کردند، ارتش استعمارگر هلند در بورنئوی جنوبی بانجارماسین ژاپنی هم ۱۳۲۱. در سپردند

  ها نیفتد!بزرگترین شهر کالیمانتان را سوزاندند و با خاک یکسان کردند تا به دست ژاپنی



ملکه  ۱۳۳۱، در اشتازی پلیس مخفی مخوف آلمان شرقی تاسیس شد ۱۳۲۹هم بهمن سال در نوزد

ارتش ویتنام جنوبی برای قطع کردن مسیر  ۱۳۵۰، و در فرمانروای انگلستان شدبه طور رسمی الیزابت دوم 

ئوس کرد، به الکه برای کمونیستها سالح فراهم می)تصویر پایین صفحه( مین ترابری مشهور به راه هوشی

 .حمله برد

 

 

 

 

 

 نبرد آچه      نبرد پورت آرتور

سندفور  ۱۲۵۸و در  دانشگاه الیدن تاسیس شد ۹۵۴از رخدادهای فرهنگی این روز هم آن که در سال 

ی جهانی بر مبنای فلمینگ برای نخستین بار در نشست آکادمی سلطنتی کانادا پیشنهاد کرد یك زمان استانده

فیلم  ۱۲۹۴. در سال ی کشورها پذیرفته شودهمهموازین دانشگاهی در 

آنجلس بر پرده در لس« تولد یك ملت»مشهور د. و. گریفیث به نام 

 ی صریحی داشت.رفت که محتوای نژادپرستانه

وارن جی هاردینگ رئیس جمهور آمریکا اولین  ۱۳۰۱در 

اولین اعدام با اتاق  ۱۳۰۳دستگاه رادیو را در کاخ سفید نصب کرد، در 

ی ی ویراستهنسخه ۱۳۲۵گاز در آمریکا در نوادا انجام پذیرفت، و در 

استانده از کتاب مقدس به چاپ رسید و نخستین چالش دانشگاهی 



هم برای نخستین بار نشست سنای  ۱۳۵۷ی انجیل شاه جیمز را ایجاد کرد. در ی اصالت و دقت ترجمهدرباره

 آمریکا از رادیو پخش مستقیم شد.

 

 

 

 

 

 عبدالکریم قاسم   نماد اشتازی  تولد یك ملت  دفورد فملینگسن

و ذاکر حسین رئیس  ۲۶۱در میان مردم ایران زمین محمد بن طُغج اخشیدی حاکم عباسی مصر در 

اند که همگی زاده شده ۱۳۲۲و پیرزاده قاسم رضا صدیقی ادیب و شاعر پاکستانی در  ۱۲۷۶جمهور هند در 

 سیاوشجان داد و  هم هالکو خان ۶۴۴اند. در در خارج از جغرافیای سیاسی رسمی کشور ایران منشأ اثر بوده

 درگذشت. ویندر  ۱۳۷۴شاعر و فعال حزب توده در سال  کسرایی

 

 

 

 

 

 

 سیاوش کسرائی   پیرزاده قاسم رضا صدیقی   پتر کبیر

 



 

 

 

 

 

 

 دانیل برنولی   جان گریشام    ژوزف شومپیتر

 

-ریاضیدان هلندیل برنولی دانیمیالدی(،  ۴۱۲در میان انیرانیان نیز پروکلوس ریاضیدان یونانی )

(، دمیتری مندلیف شیمیدان ۱۱۹۸هجری خورشیدی(، جان راسکین ادیب و منتقد انگلیسی ) ۱۰۷۹سوئیسی )

و جان گریشام حقوقدان (، و ۱۲۶۲شناس چك )پیتر اقتصاددان و جامعهجوزف شوم (،۱۲۱۳روس )

 ۱۱۰۴و پتر کبیر در  ۱۰۷۵وس در اند و ایوان پنجم تزار ر( در این روز زاده شده۱۳۳۴نویس آمریکایی )رمان

 اند.درگذشته

 

 

 

 

 


