
 

 

 م بهمنهفت -رام

 شروین وکیلی

رام )روزشمار ایرانیِ معنادار( کوششی است برای بازسازی تقویم روزشماری معنادار برای ایرانیان، به شکلی که 

ی امروزینی که روزهایمان را مناسبتها و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدوده

 ای معنادار از سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند. ساخته را به توالیپوچ و پوک 

 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 ۱۳۹۶( محتوای روزشمار رام نهایی نیست و تا پایان سال ۲

 در نظر داشته باشید.

اگر مناسبتی سراغ دارید که نادیده مانده، آن را همراه با نشانی مرجعش در تلگرام برایم بفرستید که در این طرح گنجانده ( ۳

 شود: 

(@ SherwinVakili (https://t.me/SherwinVakili)  / tel.0912-6363764 

  



 هفتم بهمن

 

 

 

 

 

 

 بهار عربی در صنعا     سلطان مصطفی دوم

هفتم بهمن روز به قدرت رسیدن دو حاکم در سرزمینهای پیرامونی ایران زمین بوده است. در سال  

ها خود را شاه ابن سعود با پشتیبانی انگلیسی ۱۳۰۶و در  سلطان مصطفی دوم به خالفت عثمانی رسید ۱۰۷۴

علی اکبر داور وزیر عدلیه براساس اختیارات مجلس شورای ملی یک محکمه  ۱۳۰۷. در سال نجد خواند

عالی قضایی برای رسیدگی به تخلفات قضات تشکیل داد و نام آنرا محکمه انتظامی قضات نامید . سید محسن 

صدر به ریاست محکمه و شیخ محمد عبده بروجردی و میرزا مهدی آشتیانی و سید عبدالمهدی طباطبایی 

 . به عضویت محکمه انتخاب شدندهم آبادی عیسی خان علی ومیرزا

و  بایجانآذرطلبان به را برای سرکوب تجزیهخواست ارتش شاه می ۱۳۲۴در همین روز به سال  

کرد، گرایان حمایت میستان بفرستد، اما از آنجا که ارتش سرخ در منطقه حضور داشت و از قومکرد

السلطنه صدراعظم هم به ظاهر راه آشتی و نرمخویی با حذر داشتند. قوام ها او را از این کار برآمریکایی

کن های این گروه در غرب ایران ریشهکمونیستهای روسی را در پیش گرفته بود. تا چهار سال بعد دسیسه

پنجمین و آخرین روز از  ۱۳۲۸شده بود، اما ترفندهای سیاسی همچنان ادامه داشت. در چنین روزی به سال 



ی فرانسوی ریاستش مایهی میانکه ژان الفیت نویسندهایش انجمن جهانی صلح در شهر برلین برگزار شد هم

نماینده از پنجاه کشور  ۲۳۸مهمان و  ۱۳۱عضو شورای جهانی صلح به همراه  ۱۰۷و در آن را بر عهده داشت 

، هرچند اکثرشان در کشورشان افراد نامدار یا تاثیرگذاری نبودند و همایش بیشتر با هدف حضور داشتند

 تبلیغاتی انجام شده بود. 

 

 

 

 

 

 ی دکتر مصدقاهلل کاشانی در خانهآیت     ی جهانی صلحکنگره

دزاشیب بین دکتر محمد مصدق و ی محلهدر منزل گلبرگی واقع در  ۱۳۳۱در همین روز به سال 

ضمن ابراز ایرادات مراسم و دو طرف  ادددست  یاهلل کاشانی با حضور جمعی از نمایندگان مالقات آیت

تا یک سال بعد دولت ملی  ها پخش شد.و اعالمیه مشترکی صادر کردند که از رسانه ندکنان را انجام دادآشتی

ز استادان دانشگاه که هوادار وی اهلل کاشانی و شاه سقوط کرده بود و دوازده تن ادکتر مصدق با همدستی آیت

استادان دانشگاه حکم بازگشت به خدمت این  ۱۳۳۲بودند از کار اخراج شده بودند. در چنین روزی به سال 

عبارت بودند از دکتر عبداللله معظمی استاد صادر شد و بگیر و ببندها در این فضا پایان یافت. این استادان 

نی رئیس سابق دانشکده فنی، دکتر بیژن رئیس دانشکده علوم، مهندس دانشکده حقوق، مهندس مهدی بازرگا

عطائی رئیس دانشکده کشاورزی مهندس خلیلی رئیس دانشکده فنی، دکتر محمد قریب استاد دانشکدۀ 

اللهی استاد دانشکده پزشکی، دکتر رحیم عابدی استاد پزشکی، دکتر جناب استاد دانشکده علوم، دکتر نعمت



مهندس انتظام استاد دانشکده کشاورزی، دکتر میربابائی استاد دانشکده فنی و دکتر سحابی  دانشکده علوم،

 .استاد دانشکده علوم

با همکاری  سفارتخانهاین شش عضو به دنبال حمله به سفارت آمریکا در تهران  ۱۳۵۹در سال 

هم رسید و شانزده هزار تن از  ی بهار عربی به یمندامنه ۱۳۹۰، و در سال سفارت کانادا از ایران گریختند

 .مردم صنعا در خیابان به تظاهرات پرداختند

 

 

 

 

 

 

 فوشیمی-نبرد توبا

ترایانوس به میالدی  ۹۸رخدادهای سیاسی زیادی در هفتم بهمن به وقوع پیوسته است. مثال در سال  

ی فوشیمی میان سپاهیان پنج هزار نفره-نبرد توبا هجری خورشیدی ۱۲۴۷، در سال امپراتوری روم رسید

. ی شوگون توکوگاوا آغاز شد و به پیروزی قوای امپراتور منتهی شدامپراتور میجی و سپاه پانزده هزار نفره

 ۱۳۲۴، و یک سال بعد در ی لنینگراد با شکست نیروهای آلمانی شکسته شدی نهصد روزهمحاصره ۱۳۲۳در 

کنفرانس صلح پاریس به طور رسمی  هم ۱۳۵۲. در ای مرگ بیرکناو و آشویتس را گرفتهارتش سرخ اردوگاه

 .به جنگ ویتنام پایان داد

سرهنگ ابراهیم بارِه مایناسارا در کودتایی رئیس جمهور قانونی نیجریه  ۱۳۷۵در هفتم بهمن سال 

برای نخستین بار روز  ۱۳۷۵، در مهامان عثمان که با آرای عمومی انتخاب شده بود را از قدرت سرنگون کرد



و این آغازگاه شدت گرفتن جریانی تبلیغاتی بود  بزرگداشت هولوکاست در آلمان به طور رسمی اعالم شد

 شان کارکرد داشت.های جواننسل ها و تکثیر نوعی گناه ملی در میانکه برای سرکوب هویت ملی آلمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هجری  ۶۸۱اند. در هفتم بهمن سال ن روز هم جالب توجه بودهرخدادهای فرهنگی و اجتماعی ای 

دانشگاه جرجیا که اولین نهاد آموزش  ۱۱۶۴خورشیدی دانته از فلورانس تبعید شد )تصویر باال(، در سال 

توماس ادیسون حق اختراع المپ روشنایی را به اسم خود  ۱۲۵۹، در عالی علومی در آمریکا بود تاسیس شد

پرواز کرد )تصویر  هواپیمای الکهیدبار اولین برای  ۱۳۱۸و در  ثبت کرد

ی واقع در الگوس هم انفجار در یک زرادخانه ۱۳۸۱روبرو(. در سال 

 خانمانی بیست هزار تن منتهی شد.نفر و بی ۱۱۰۰به مرگ 

 



 

 

 

 

 شلینگ  السلطنهاحتشام   مازوخ شاه عباس  مایناسارا

از سران مهم جنبش مشروطه  السلطنهاحتشامو  ۹۵۰در میان ایرانیان شاه عباس اول صفوی به سال  

(، ۱۱۳۵ولفگانگ آمادئوس موتسارت )اند. زادگان دیگر این روز عبارتند از: در این روز زاده شده ۱۲۴۱در 

(، ۱۲۱۱ارول خالق آلیس در سرزمین عجایب )لویس ک(، ۱۱۵۴یلهلم شلینگ فیلسوف آلمانی )فریدریش و

(، ویلهلم دوم امپراتور اتریش ۱۲۱۵ی مازوخیسم )اتریشی و مروج ایده یلئوپولد فون ساخر مازوخ نویسنده

 (.۱۲۸۲شناس اتریشی )( و جان اکلز عصب۱۲۳۸)

دی(، فرانسیس دریک میال ۹۸توان از افراد یاد کرد: نروا امپراتور روم )در میان رفتگان این روز هم می

(، جوزپه وردی ۱۱۹۳هجری خورشیدی(، یوهان گوتلیب فیخته فیلسوف آلمانی ) ۹۷۵کاشف انگلیسی )

(، کارل گوستاف امیل مانرهایم سپهساالر ۱۳۱۹نویس روس )(، ایساک بابل داستان۱۲۸۰آهنگساز ایتالیایی )

 (.۱۳۸۷اندونزی ) ( و سوهارتو رئیس جمهور۱۳۳۰فنالندی و رئیس جمهور این کشور )

 

 

 

 

 

 سوهارتو   بابل  مانرهایم   فیخته  دریک


