
 

 

 اسفند مده ازدو -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 

  



 دوازدهم اسفند

 

 

 

 

 

 عملیات آناکوندا    ی القاعده به عراقحمله

میالدی مانی  ۲۷۲مهمترین رخداد تاریخی دوازدهم اسفند ماه آن است که در چنین روزی به سال  

پیامبر ایرانی در زندان درگذشت و یا کشته شد. مانی بنیانگذار یکی از بزرگترین ادیان جهان باستان بود و بر 

هایی سیاسی با کرتیر که در این هنگام و به دنبال درگیری تاریخ اندیشه و دین تاثیری بزرگ به جا گذاشت

 موبدی نیرومند و بانفوذ بود در حدود شصت سالگی جان باخت.

خالفت عثمانی منقرض شد و سلطنت خاندان عثمانی نیز پایان یافت و ترکیه  ۱۳۰۳سفند سال روز دوازدهم ا

های نفت در خلیج هچاعملیات حفاری  ۱۳۳۸به کشوری با نظام جمهوری تبدیل شد. در دوازدهم اسفند سال 

یک سال بعد در  آغاز شد.توسط شرکت ملی نفت ایران و با همکاری شرکتهای ایتالیایی و آمریکایی فارس 

 رسمیت یافت و مجلس کار خود را آغاز کرد.بیستمین دوره مجلس شورای ملی  ۱۳۳۹

استان خود –استانهای جدا شده از قلمرو ایران زمین که اغلب همچنان پسوند  ۱۳۷۱در چنین روزی به سال 

ازبکستان، ارمنستان، گرجستان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان و جمهوری –اند را حفظ کرده

پس از فروپاشی کمونیسم در مقام کشورهایی مستقل به عضویت سازمان ملل در آمدند. درست  -آذربایجان

ا سی هزار سرباز به مناطق شمالی افغانستان حمله بردند نیروهای متحد با آمریکا ب ۱۳۸۱ده سال بعد در 



ای ششصد نفره از طالبان را مورد حمله قرار دادند که حدود )تصویر باال چپ( و طی عملیات آناکوندا دسته

هم القاعده در روز عاشورا با بمب به شیعیان عراقی در کربال عزادار حمله  ۱۳۸۳شان کشته شدند. در نیمی

 تن را کشت و پانصد تن را زخمی کرد. ۱۷۰کرد و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی رم را آغاز کردند. از ها به رهبری ویتیگِس محاصرهمیالدی اوستروگُت ۵۳۷سال  دوازدهم اسفند

آن سو بلیزاریوس سردار رومی به ساماندهی قوای دفاعی خود پرداخت )تصویر باال(. در همین روز به سال 

بع خود ها با نوشتن قرارداد کَندی حاکمان دولت کندی در سریالنکا را تاهجری خورشیدی انگلیسی ۱۱۹۴

روبرت کوفرِسی دزد دریایی مشهور کارائیبی در جنگی شکست خورد و دستگیر شد، و  ۱۲۰۴ساختند. در 

 الکساندر دوم تزار روسیه شد. ۱۲۳۴در 

ملکه ویکتوریا از سوءقصدی در کاخ ویندسور با بختیاری زیاد جان به در برد، در  ۱۲۶۱در سال 

مین رئیس جمهور ویتنام هوشی ۱۳۲۵الملل کمونیستی در مسکو برگزار شد، و در ی بیناولین کنگره ۱۲۹۸



م سوراماریت از سلطنت نورودوم سیهانوک شاه کامبوج به نفع برادرش نورودو ۱۳۳۴شمالی شد، و در 

 مراکش از فرانسه استقالل یافت.هم  ۱۳۳۵گیری کرد. در کناره

 

 

 

 

 

رودزیا از  ۱۳۴۹مین در برمه کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت، در ژنرال نِه ۱۳۴۱در سال 

لیبی با رهبر قذافی به جمهوری سوسیالیست خلق عرب  ۱۳۵۶انگلستان جدا شد و اعالم جمهوری کرد، و در 

 لیبی تبدیل شد!

داری آمریکاییان هم روز مهمی بوده است. چون در سال دوازدهم اسفند در ضمن در تاریخ برده 

بزرگترین  ۱۲۳۸وع ساخت، و چهل و دو سال بعد در به آمریکا را ممن ی آمریکا واردات بردهکنگره ۱۱۸۶

زن و مرد و کودک طی دو روز در جورجیای آمریکا به  ۴۳۶حراج بردگان در آمریکا انجام شد و طی آن 

 فروش رسیدند!

ناوگان  ۹۷۷اند: در سال شان به این شرحرخدادهای دیگری هم با این روز تقارن دارند که برخی 

تیل اردوگاهی در غارتگران اسپانیایی به رهبری پدرو دل کاس ۹۴۰واسکو دوگاما به موزامبیک رسید، در 

دو )توکیوی سوزی بزرگ مِیرِکی در شهر اِآتش ۱۰۳۶آرژانتین بنا کردند که بعدتر به شهر مِندوزا تبدیل شد، در 

« های بهرام و ناهیدعشق»اولین باله با نام  ۱۰۹۶امروزین( به مرگ صد هزار نفر منجر شد )تصویر باال(، و در 

 در انگلستان بر صحنه رفت.

 



 

 

 

 

 

 آسانسور هتل مارتا   ی کمونیستهااولین کنگره   گوریونمین و بن ژنرال نه

 

و کار انتقال خبر در فواصل  رسانی موسوم به سِمافور ابداع شددر فرانسه برجهای پیام ۱۱۷۰در سال 

افراشتند و با تغییر موقعیت این بازوها دور را آسان کرد. بر فراز این برجها درفشی با بازوهایی متحرک برمی

هتل مارتا در نیویورک اولین هتلی بود که فقط به  ۱۲۸۲کردند، در نسبت به هم پیام مورد نظر را هجی می

 اولین فیلم کینگ کنگ در نیویورک به نمایش در آمد. ۱۳۱۲داد، و در زنان اتاق کرایه می

 

 

 

 

 

 

 سمافور نورودوم سوراماریت  روبرت کوفرسی ملکه ویکتوریا در کاخ ویندسور

 



هواپیمای کنکورد برای اولین بار در تولوز فرانسه به هوا پرید، در  ۱۳۴۸در دوازدهم اسفند سال 

ی های خارج از منظومهبه فضا پرتاب شد و ماموریتش جستجوی سیاره ۱۰فضاپیمای پایونیر  ۱۳۵۱

 ۱۳۷۴برای اولین بار در آمریکا به بازار عرضه شد. در  (CDلوح فشرده ) ۱۳۶۲خورشیدی بود، و در 

های ارسال شده از طرف فضاپیمای داده ۱۳۷۷لَب کشف کوارک باال را اعالم کردند، و در پژوهشگران در فرمی

هم عناصر  ۱۳۹۶ی منجمدش اقیانوسی از آب مایع دارد، در گالیله نشان داد که اروپا ماه برجیس زیر پوسته

 ی موسکُویم، تِنِسین و اوگانِسون به جدول تناوبی عناصر افزوده شدند.نویافته و نوساخته

 

 

 

 

 

 

 اولین کینگ کونگ  قرارداد تسلیم دولت کندی به انگلیس     کودکی گورباچف 

  

(، ۱۳۱۹در میان مردم ایران زمین، دوازدهم اسفند روز تولد ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان )

( بوده ۱۳۶۴کاظم بهمنی شاعر معاصر )( و ۱۳۳۶ر دفاع ایران )حسین دهقان وزی (،۱۳۲۱میرحسین موسوی )

 درگذشت.هم شبنم شکیل شاعر و ادیب پاکستانی در چنین روزی  ۱۳۹۲است. در سال 

( در ۱۳۴۱ی آمریکایی )ن بون جووی خواننده( و جو۱۳۱۰در میان انیرانیان هم میخائیل گورباچف ) 

( و ۱۱۷۰شناس و دولتمرد انگلیسی و بنیانگذار کلیسای آنگلیکن )این روز زاده شده و جان وسلی یزدان



( ۱۳۶۱ی رمانهای علمی تخیلی )( و فیلیپ ک دیک نویسنده۱۳۱۸هوارد کارتر کاشف و مصرشناس انگلیسی )

 اند.در این روز درگذشته

 

 

 

 

 

 شبنم شکیل   اروپا  بون جووی  ممنون حسین

 


