
 

 

 م بهمننه -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 

  



 نهم بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مصدق نخست وزیر به سادچیکف سفیر اتحاد جماهیر شوروی  ۱۳۳۱در روز نهم بهمن سال 

حدود  اطالع داد که مدت قرارداد شیالت دریای خزر پایان یافته و دولت ایران مایل به تمدید امتیاز نیست.

ها نی عراقیزمی در جریان جنگ خلیج فارس نبرد خفجه آغاز شد که اولین درگیری ۱۳۷۰چهل سال بعد در 

اش از بوش رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی هم ۱۳۸۱. یک دهه بعد در )تصویر باال( و آمریکایی ها بود

 .سازندی شمالی این محور را بر میمحور شرارت یاد کرد و گفت ایران و عراق و کره

 

 



 

 

 

 

 

 ها بر مغوالن مهاجمی ویتنامیغلبه     نبرد برین

 

آن لوشان که رهبری شورشی موفق در چین را بر عهده  هجری خورشیدی ۲۳۶در نهم بهمن سال 

، در سال شو به قتل رسیدداشت و امپراتور یان از دودمان تانگ را شکست داده بود، به دست پسرش چینگ

قوای متحد روس  انقالبیون فرانسه در نبرد برین بر ۱۱۹۳، و در ی مغولها را پس زدندها حملهویتنامی ۶۳۷

ای به دست آوردند. در این نبرد سی هزار فرانسوی با بیست و پنج هزار روسی و پیروزی شکنندهو پروس 

 پروسی جنگیدند و از هر طرف دو هزار تن کشته شدند

 ۱۲۱۳این روز در ضمن با تمرکز و بسط قدرت در دولت آمریکا نیز مصادف بوده است. در سال 

هور آمریکا برای اولین بار در تاریخ این کشور به ارتش دستور داد اعتصابی کارگری آندرو جکسون رئیس جم

ارتش آمریکا در نزدیکی رود خرس به سرخپوستان شوشونِه حمله برد و چند صد  ۱۲۴۲، در را سرکوب کند

ها فرمانروای لیلیوکاالنی آخرین شاه هاوائی و تن ۱۲۷۰، و در تن را که بیشترشان زن و کودک بودند کشتار کرد

چارلز کورتیس  هم ۱۲۸۶ها از قدرت سرنگون شد. در ، که کمی بعد توسط آمریکاییزن در این سرزمین شد

 .در کانزاس اولین سرخپوستی شد که به مقام سناتوری رسید



 ۱۲۹۵نهم بهمن با چندین رخداد نظامی در جریان جنگهای جهانی هم مصادف بوده است. در سال 

ارتش سرخ در راه فتح اوکراین و اشغال  ۱۲۹۷، در های آلمانی بمباران شدپاریس توسط زپلینبرای اولین بار 

با دادن تلفات زیاد آنان را  ای کوچک از دانشجویان مسلح اوکراینی روبرو شد و در نبرد کروتیکیف با دسته

با مقاومت مردمی روبرو  در همین روز کمونیستهای اوکراینی در کیف شورشی مسلحانه کردند اماکشتار کرد. 

 . شدند و پس از شش روز پراکنده شدند

ی بلغارستان با کره ۱۳۶۸در سالهای اخیر چند رخداد سیاسی هم در این روز رخ داده است. در 

ژاک شیراک  ۱۳۷۵، در کردجنوبی ارتباط دیپلماتیک برقرار کرد و اولین کشور بلوک شرق بود که چنین می

، ای به شکلی قطعی پایان داده استعالم کرد که این کشور به آزمایش سالحهای هستهرئیس جمهور فرانسه ا

ی فساد مالی مقامات، هزاران دانشجو به مجلس اندونزی رفتند و به دنبال افشای خبرهایی درباره ۱۳۸۰و در 

 .خواهان برکنار عبدالرحمن وحید رئیس جمهور این کشور شدند

 

 

 

 

 

 

 چارلز کرتیس   سرخپوستان شوشونه   لیلیو کاالنی

 

 



 

 

 

 

 

 هایک مرشد معنوی در جنبش هیپی     سربازان در جنگ کروتی

 

 ۱۲۲۴. در به کار گرفته شدای در کشتیقایق نجات بار اولین برای  ۱۱۶۹در چنین روزی به سال 

. با سوخت بنزین را ساخت کارل بنز اولین خودرو ۱۲۶۵، و در اولین اثر ادگار آلن پو به نام کالغ منتشر شد

و  راک در سان فرانسیسکو بود-ها رقص گروهی مانترای اوج جنبش هیپینقطه ۱۳۴۶چنین روزی در سال 

و پیروزی کمونیستها در چین  ۱۳۲۸اولین پرواز مستقیم از خاک چین به خاک تایوان پس از سال  ۱۳۸۴در 

 انجام شد.

 

 

 

 

 

 

 عبدالسالم    جان راکفلر   سلیمان نظیف

 



گوی مان نظیف شاعر پارسیسلیاند: در میان مردم ایران زمین این کسان در نهم بهمن زاده شده

(، و فریدون فروغی ۱۳۱۶(، حسن حبیبی دولتمرد )۱۳۰۵(، عبدالسالم فیزیکدان پاکستانی )۱۲۴۹عثمانی )

قتل رسید، و صالح بن وصیف سردار ترک عباسی به  ۲۴۹(. در چنین روزی به سال ۱۳۳۰ی پاپ )خواننده

ی ی علمیهبنیانگذار حوزه عبدالکریم حائری یزدی (ق۱۳۵۵ذیقعده  ۱۷)۱۳۱۵نهم بهمن سال جمعه در روز 

 هم احمد جابر صباح امیر کویت فوت کرد. ۱۳۲۹قم درگذشت. در 

محمد یوسف پیشوای وهابی نیجریه ( و ۱۲۵۳از میان انیرانیان هم جان راکفلر غول نفتی آمریکایی )

 اند.( در این روز زاده شده۱۳۴۹نیانگذار جنبش افراطی بوکو حرام )و ب

 

 

 

 

 

 

 محمد یوسف    حسن حبیبی   احمد جابر صباح

 

 

 


