
 

 

 م بهمنبیست -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 

  



 بیستم بهمن

 

 

 

 

 

 

سربازان و  های وفادار به الهوتیبین ژاندارمبار دیگر در شهر تبریز   ۱۳۰۰در بیستم بهمن سال 

در این میان سلطان تورج میرزا و زد و خورد درگرفت  کردندایشان مقاومت می ی که در برابر شورشقزاق

یاور الهوتی و شبانگاه . کردندتصرف را قسمت اعظم شهر ها پیروز شدند و . در نهایت هم قزاقشدمجروح 

بلشویکی به شوروی رفتند و به این قرارداد ماجرای قیام از تبریز گریختند و  شزیادی از اطرافیان یعده

ی ورای ملی دربارهنمایندگان مجلس ش ۱۳۰۴به سال چهار سال بعد در همین روز الهوتی خاتمه یافت. 

پیشنهاد کرد هیأتی برای تعیین مسیر درست راه آهن مصدق  تاسیس راه آهن ایران به بحث پرداختند و دکتر

 تشکیل شود. 

ی هایش را دربارهاهلل خمینی در قم واپسین نشست از سخنرانیآیت ۱۳۴۸در چنین روزی به سال  

ی روزهای اول تا بیستم بهمن ارائه شده بود تاسیس حکومت اسالمی برگزار کرد. این گفتارها که در فاصله

( که به همین موضوع ی ارشاد )تصویر باالهای دکتر شریعتی در حسینیهکمابیش همزمان بود با سخنرانی

 گردآوری شد و انتشار یافت. « امت و امامت»پرداخت و بعدتر در قالب کتاب می



 

 

 

 

 

 ویلیام مورگان    سرگئی ایلیوشین   اسقف گالوسستر

 

شی لیو چونگ دولت هان شمالی را در استان شانهجری خورشیدی  ۳۳۰در بیستم بهمن سال  

، در اسقف گالوسستر به جرم بدعت بر تیرک بسته و سوزانده شد ۹۳۴، در امروزین در چین تاسیس کرد

جفرسون  ۱۲۴۰و در  امپراتوری هاپسبورگ در جنگ روسیه و عثمانی به نفع روسها وارد نبرد شد ۱۱۶۷

دیویس به ریاست جمهوری کنفدراسیون جنوب انتخاب شد و به این شکل ساختار سیاسی جنوب آمریکا از 

 پرسی به استقالل از شوروی رای دادندهم مردم لیتوانی در همه ۱۳۷۰سال . در شمال مستقل شد

ای به نام مینتونِت ابداع کرد که به زودی با ویلیام جی مورگان بازی ۱۲۷۴در چنین روزی به سال 

. اما این روز به ویژه به خاطر پیوندش با صنعت فضانوردی اهمیت دارد. چون نام والیبال شهرت جهانی یافت

 ۱۴آپولو  ۱۳۵۰، و در سِمیورکا آزمایش کردند ۷-پیمای خود را به نام رروسها اولین موشک قاره ۱۳۳۸ در

که شوروی به  ۱۷ی سویوز سفینه ۱۳۵۴. در نورد بود به زمین بازگشتدار مهی سرنشینکه سومین سفینه

و در  الی در آسمان پدیدار شددار هی دنبالهستاره هم ۱۳۶۵. در مدار زمین فرستاده بود به زمین بازگشت

 .کشف شد ۱۱۲عنصر مصنوعی کوپرنیکیوم با عدد اتمی  ۱۳۷۵

 

 



 

 

 

 

 

 سمیورکا ۷-ر  مهرداد اوستا   ابراهیم پورداود  توماس پین

 

)تصویر پایین، چپ( امیر علیشیر نوایی اند: در میان ایرانیان این افراد در بیستم بهمن زاده شده

پورداود (، ابراهیم ۸۲۰دان و بنیانگذار شعر ترکی )پارسیصدراعظم دولت تیموری هرات و ادیب و شاعر 

الدوله ابوالحسن بن حمدان )تصویر زیر، سیف(. ۱۳۰۸) شاعر معاصرمهرداد اوستا (، و ۱۲۶۴مورخ و ادیب )

ر، راست(، وژازه طباطبایی ( )تصویر زی۱۰۱۹(، سلطان مراد چهارم عثمانی )۳۴۶میان: سکه( حاکم حلب )

 اند. ( هم در این روز درگذشته۱۳۸۷نقاش آوانگارد ایرانی )

 

 

 

 

 

 

 

 



آمریکایی در  -ده و انقالبی انگلیسیتوماس پین نویسندر میان مردم خارج از قلمرو ایران زمین هم  

سرگئی ایلیوشین (، ۱۲۶۰)فیودور داستایفسکی زاده شده و سه روس نامدار یعنی  ۱۱۱۶این روز به سال 

د روس و رهبر حزب یوری آندروپوف دولتمر(، و ۱۳۵۶روس و بنیانگذار شرکت ایلیوشین ) مهندس

 اند.( در این روز درگذشته۱۳۶۳کمونیست شوروی )

 

 

 

 

 

 

 فیودور داستایفسکی   ژازه طباطبایی   یوری آندروپوف

 


