
 

 

 اسفند مده -رام

 شروین وکیلی

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

ی امروزینی که روزهایمان را ینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدودهمناسبتها و سالگردهای منسوب به روزها ع

 ای معنادار از سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند. پوچ 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

دهید و این نکته را  شود. هنگام نقل آن به طرح ارجاعتکمیل می ۱۳۹۶( محتوای روزشمار رام نهایی نیست و تا پایان سال ۲

 در نظر داشته باشید.

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

 شود: 

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

  



 

 دهم اسفند

 

 

 احمد شاه و

 محمدحسن میرزا

 هادر میان همکالسی

 

 

بالفاصله بعد از قرارداد تیلسیت و در شرایطی  ۱۱8۶اسفند  ۱0ی انگلستان در سر جان ملکم نماینده

آمد و انگار که دو عهدشکنی و چرخش سیاسی ایرانیان  که هنوز داغ جنگهای ایران و روس تازه بود، به ایران

به بوشهر رسید و از آنجا به تهران  اسفندماه ۱۹در رخ نداده باشد، کوشید همان عهد پیشین را اجرا کند. او 

( گاردان و همراهانش از ایران اخراج ۱۱87ماه سال بعد )رفت و چندان شاه را زیر فشار قرار داد که تا بهمن

 شدند.

محمد حسن میرزا ولیعهد قاجار و رضا  ۱۳0۳صد و بیست و پنج سال بعد در همین روز به سال 

ی ای شرکت کرد و به طور تلویحی پذیرفت که به جرگهجلسه ی فرد اخیر درخان سوادکوهی در خانه

ی اشغال ایران توسط در میانه ۱۳۲۳هواداران رضا خان بپیوندد و در راستای عزل احمد شاه بکوشد. در سال 

ی متفقین پیوست و به این ترتیب اشغال نظامی خاکش توسط متفقین، دولت ایران با سیاستی زیرکانه به جبهه



آورد. المللی به بار میقین را به نوعی همدستی سیاسی ترجمه کرد که برای اشغالگران تعهدات بینقوای متف

وزیر رای اعتماد داد و به این ترتیب ی نخستدر این راستا بود که مجلس ایران در چنین روزی به الیحه

 ایران به ژاپن اعالن جنگ داد!

، نفر اول تهران شده بودمجلس انتخابات  راحمد قوام نخست وزیر که د ۱۳۲۵در دهم اسفند سال 

د به جای او که نفر بعدی بودکتر رضا زاده شفق به خاطر بر عهده داشتن صدارت از این مقام انصراف داد و 

در تهران و شهرستان ها  تظاهراتی له و علیه  ۱۳۳۱سیزدهم شد. شش سال بعد در مجلس  درتهران  ینماینده

بیست و هشت  شدند.کشته و زخمی ای شاه و مصدق صورت گرفت و در زد و خوردهای موضعی عده

مجلس شورای ملی ها م در مجلس تحصن کردند و بازار تهران تعطیل شد. به دنبال این ناآرامینماینده ه

سرلشکر بهارمست همچنین تا اختالفات بین شاه و مصدق و کاشانی را حل نمایند.برگزید را  نمایندههشت 

در سالهای اخیر هم به گشت. منصوب جای او سرتیپ تقی ریاحی به و  رئیس ستاد ارتش از کار برکنار شد

مبارزان داغستانی به یک مرکز استقرار تکاوران روس حمله کردند و هشتاد و  ۱۳7۹تاریخ دهم اسفند سال 

 چهار نفرشان را به قتل رساندند.

 

 

 

 

 

 

 ی دکتر مصدقهایش در برابر در خانهشعبان جعفری و نوچه

 



 

 

 

 

 

 اولریکا الئونورا  آالونگ پایا    خروج سربازان کره از ویتنام

 

گیری کرد ی سوئد به نفع شوهرش از قدرت کنارهاولریکا الئونورا ملکه ۱0۹۹روز دهم اسفند سال 

باونگ را پایا دودمان کونآالونگ ۱۱۳۱و همسرش حدود یک ماه بعد با نام فردریک اول شاه سوئد شد، در 

کودتای افسران جوان ژاپنی با  ۱۳۱۵ی شاهی در این کشور بود، و در مه تاسیس کرد که آخرین سلسلهدر بر

 شکست پایان یافت. 

ی جنوبی که چهل و هشت هزار سرباز در ویتنام داشت، یازده هزار نفرشان را از هکر ۱۳۵۱در سال 

دسموند توتو سراسقف سیاهپوستان آفریقای جنوبی و صد کشیش دیگر به  ۱۳۶7این کشور بیرون کشید، در 

ال ژان برتران آریستید رئیس جمهور هائیتی به دنب ۱۳8۳خاطر تظاهرات ضدآپارتاید دستگیر شدند، و در 

 کودتایی از قدرت فرو افتاد.

 

 

 

 ی خاطراتی از هولوکاستمیشا دِفونسکا: جعل کننده

 



 

 

 

 

 

 ی آگادیرزلزله     هاتیه مک دانیل

 

کریستف  88۳ل ی دیگر نیز مقارن بوده است. در سادهم اسفند با طیفی وسیع از رخدادهای پراکنده

بینی خسوف سرخپوستان را تحت تاثیر قرار داد و وادارشان کرد آذوقه برایشان فراهم کنند، در کلمب با پیش

ی اسکار دریافت نخستین سیاهپوستی شد که جایزه« بر باد رفته»هاتیه مک دانیل به خاطر بازی در فیلم  ۱۳۱۹

هزار نفر دیگر  دوازده هزار تن و زخمی شدن دوازده ی آگادیر در مراکش به مرگزلزله ۱۳۳۹کرد. در می

 منتهی شد.

میشا: خاطراتی »خاطراتش با نام ی بلژیکی که به خاطر نوشتن میشا دِفونسِکا نویسنده ۱۳87در سال 

شهرت پیدا کرده بود، اعتراف کرد که این خاطرات جعلی است و بر مبنای تخیل « از سالهای هولوکاست

منتشر شد و به سرعت به هجده زبان ترجمه شد و  ۱۳7۶خودش نوشته شده است. این کتاب در سال 

را هم از رویش « بازمانده در میان گرگان»نسه فیلم های زیادی را نصیب خود کرد و در همان سال در فراجایزه

کشی ی نسلاش قطعی شد همچنان به مثابه بخشی از تاریخ عامیانهساختند و حتا پس از آن که جعلی بودن

تری در توکیو افتتاح شد که با برج اسکای ۱۳۹۱کند. رخداد دیگر هم آن که در سال یهودیان نقش ایفا می

 ی دست آدمی )بعد از برج خلیفه در دبی( است.ن بنای مرتفع ساختهمتر بلندا دومی ۶۳۴

 



روز دهم اسفند به ویژه با تولد چندین شخصیت نامدار گره خورده که همگی با شعر و موسیقی  

 مهدی اخوان ثالث در این روز زاده شد و از اهالی سایر ملل هم  ۱۳07پیوندی دارند. از میان ایرانیان در سال 

( و خالدحاج ۱۲۹۹(، فیودور آبراموف ادیب و شاعر روس )۱۱7۱جیوآچینو روسینی آهنگساز ایتالیایی )

 اند. ( در این روز زاده شده۱۳۳۹ی الجزایری )ابراهیم خواننده

 

 

 

 

 

 

 اخوان     خالد     آبراموف

 

 

 


