
 

 

 اسفند مده پازن-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 

  



 پازندهم اسفند

 

 

 

 

 

 

ای از انطاکیه با ارتش عظیم نود هزار نفره میالدی یولیانوس امپراتور روم ۳۶۳روز پانزدهم اسفند سال 

به سوی شهرهای ساسانی هجوم آورد و کمی بعد شکست خورد و کشته شد )تصویر باال(. در همین روز به 

در ایرانی تاجر  شصت ۱۲۶۹اش را آغاز کرد، در هجری خورشیدی ناصر خسرو سفر هفت ساله ۴۲۵سال 

ها اعتراض کردند و به این ترتیب عبدالعظیم بست نشستند و به قرارداد واگذاری امتیاز تنباکو به خارجیشاه

 از شد. جنبش تحریم تنباکو آغ

به  ۱۳۲۳، و در قانون شورای عالی معارف از تصویب مجلس شورای ملی گذشت ۱۳۰۰در سال 

حقوق به منزل ایشان وقهر دکتر محمد مصدق از مجلس  امروز عده ای از دانشجویان دانشکده اعتراض دنبال 

برای پراکنده کردن مردم با ایشان  نظامیانجریان به اغتشاشی انجامید و اما این  .رفتند و او را به مجلس آوردند

در همین روز  چندین نفر در این جریان کشته و مجروح شدند. وتیراندازی شد درگیر شدند که در نتیجه 

توضیح خواست تهران تیراندازی از سرتیپ گلشائیان فرماندار نظامی ی این دربارهامامی نماینده مجلس جمال 



گلشائیان از فرمانداری نظامی برکنار شد و به جای . صورت او سیلی نواخت بهپاسخ درستی نشنید چون و 

 وی سرتیپ عبداالعلی اعتماد مقدم فرماندار نظامی گردید.

علی ی هیأتی فرهنگی از ایران به هند گسیل شد که ریاستش بر عهده ۱۳۲۵دو سال بعد در سال 

اعضای دکتر غالمحسین صدیقی و دکتر خانبابا بیاتی و محمدتقی مقتدری و صفیه فیروز بود و اصغر حکمت 

گرایان در گروهی از چپ ۱۳۴۴به کار کرد، و در کارخانه تصفیه شکر اهواز آغاز  ۱۳۳۸در سال  .آن بودند

بر ضد حاکمیت استعماری انگلستان در این سرزمین سر به شورش  -که هنوز استانی ایرانی بود–بحرین 

 ها کشته شدند.برداشتند که دو ماه طول کشید و شش شهروند در جریان آن به دست دست نشاندگان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصغر حکمت، محمد سجادی، امیراعلم، نادر آراسته، محمد ساعد، جمال امامی، احمد امیراحمدی، عباسقلی منوچهر اقبال، علی

 گلشائیان و احمد مقبل



 

 

 

 

 

 اسیران جنگی لهستانی که روسها کشتارشان کردند    کشتار بومیان مورو در فیلیپین

در جریان وحدت سیاسی  ۱۲۳۹انگلستان به برمه اعالن جنگ داد، در  ۱۲۰۳روز پانزدهم اسفند سال 

شاهی ساردینیا رای هایی به پیوستن به دولت پادپرسیایتالیا شهرهای پارما، توسکانی، مودِنا و روماگنا در همه

ارتش آمریکا در بود جائو در جنوب غربی فیلیپین به بومیان مورو حمله کردند که نیرومندترین  ۱۲۸۵دادند، در 

کردند. ناوگان آمریکا روستاهای بومیان را به توپ مردم جزیره بودند و در برابر هجوم غربیها مقاومت می

 ری که عمال کل این مردم از جمله زنان و کودکان کشتار شدند. بست و سربازان به کشتارشان پرداختند به طو

می رخ داد که در جریان جنگ برای نخستین بار در تاریخ جنگ ترابری هوایی نیروها هنگا ۱۲۹۱در سال 

ها که انگلیسی ۱۳۱۰ایتالیا و عثمانی سربازان ایتالیایی با بالونهای زیپلن در خطوط نبرد جا به جا شدند، در 

ی دیدند، او را برای مذاکره برگزیدند و عهدنامهتر میطلبانه هندی گاندی را از همه مالیمدر میان استقالل

ها و امضای قرارداد با لرد تند. به رسمیت شمرده شدن گاندی توسط انگلیسیایروین را با او بس -گاندی

ایروین که فرمانروای انگلیسی هند بود برایش اعتبار فراوان به ارمغان آورد و او را به تدریج به رأس فرماندهی 

ها هم برای هندیطلب برکشید. هرچند این قرارداد محتوای روشن و دقیقی نداشتند و منافعی نیروهای استقالل

 شد.اش در این لحظه حذف مالیات نمک بود( در آن برآورده نمی)که مهمترین

آرا را در انتخابات مجلس آلمان به دست آورد و به سمت قبضه  ٪۴۳حزب نازی  ۱۳۱۲در سال 

ی پولیت بوروی حزب کمونیست شوروی که استالین شش مقام بلندپایه ۱۳۱۹کردن قدرت پیش رفت. در 



نفر اسیر جنگی بودند  ۱۴۷۰۰لهستانی را امضا کردند. در این میان  ۲۵۷۰۰شان بود فرمان اعدام هم در رأس

شدند. ها محسوب میدانشگاه و ادیبان و نخبگانی بودند که حامل و مبلغ هویت ملی لهستانیو بقیه استادان 

جمعی دفن گشتند و روسها در لباسهای ی این افراد در جنگل کاتین اعدام شدند و در گورهای دستههمه

 اند.ها کشته شدهکرد به دست آلمانیاجسادشان اسنادی گذاشتند که وانمود می

اولین  ۱۳۲۲ارتش ژاپن باتاویا پایتخت شرکت هند شرقی هلند را فتح کرد، در  ۱۳۲۱در سال 

چرچیل  ۱۳۲۵ها شد، و در ن وارد درگیری با آلمانیهواپیمای جنگی با موتور جت در نیروی هوایی انگلستا

را برای اشاره به بلوک شرق به کار « ی آهنینپرده»هنگام سخنرانی در کالج وست مینستر در میسوری تعبیر 

 گرفت.

 

 

 

 

 

 

 ی ناصرخسرومسیر سفرنامه     کتاب کپرنیک

اثر کپرنیک هفتاد و سه سال « ی انقالبهای کرات آسمانیدرباره»کتاب  ۹۹۵در چنین روزی به سال 

تیر رولور را ساموئل کُلت هفت ۱۲۱۵ی کلیسایی قرار گرفت. در ی کتابهای ممنوعهپس از انتشار در سیاهه

نخستین نمونه  ۱۳۶۰ن به نمایش در آمد، و در اپرای مفیستوفله اثر آریگو بویتو در میال ۱۲۴۷اختراع کرد، در 

به بازار عرضه شد. در کل یک و نیم میلیون دستگاه از این  ZX81 ی خانگی ساخت انگلستان به ناماز رایانه

 در ناهید بر خاک نشست. ۱۴ا ها به نام ونرهم کاوشگر شوروی ۱۳۶۱رایانه در جهان به فروش رسید. در 



 

 

 

 

 آخماتووا   مرکاتور   الیارد   بویتو  ولتا

از میان مردم ایران زمین دو تن با این روز پیوند دارند و هر دو هم از اهالی قفقاز هستند. یکی وازگین 

اده شد و دیگری یوزف استالین رهبر دولت شوروی که ز ۱۳۳۸سرگیسیان نخست وزیر ارمنستان که در سال 

 درگذشت.  ۱۳۳۲در سال 

(، سر هنری ۸۹۱دان فالندری )و جغرافی زادگان دیگر این روز عبارتند از: گراردو مرکاتور ریاضیدان

الی نخست وزیر چین کمونیست (، ژوئن۱۲۵۰(، رزا لوگزانبورگ )۱۱۹۶الیارد باستانشناس و مورخ انگلیسی )

(. از آن سو فرانتس مسمر پزشک و اخترشناس آرمانی ۱۳۰۱(، و پیر پائولو پازولینی کارگردان ایتالیایی )۱۲۷۷)

(،: هیپولیت تَن ۱۲۰۶س ریاضیدان فرانسوی و آلساندرو ولتا فیزیکدان ایتالیایی )(، پیر سیمون الپال۱۱۹۴)

(، آنا ۱۲۷۴نویس و ادیب روس )(، نیکوالی لسکوف نمایشنامه۱۲۷۲شناس و مورخ فرانسوی )جامعه

 اند.( هم در این روز درگذشته۱۳۹۲( و هوگو چاوز )۱۳۴۵آخماتووا شاعر اوکراینی )

 

 

 

 

        

 تن   سرگیسیان  مسمر   الپالس  پازولینی


