
 

 

 اسفند مده ازنش-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 

  



 شازندهم اسفند

 

ی وداع خود را در چنین روزی به سال یازدهم هجری خورشیدی پیامبر اسالم در پایان عمر خطبه

از فتح حصارکوی )آموریوم( در آناتولی به دست سپاهیان عباسی، پس  ۲۲۴ایراد کرد. در همین روز به سال 

چهل و دو نفر از فرماندهان بیزانسی اسیر شده در شهر به دستور خلیفه معتصم اعدام شدند. بعدتر این روایت 

ایجاد شد که به این افراد تکلیف شده بود که مسلمان شوند و چون بر دین ترسایی پایدار ماندند کشته شدند 

 در نهایت هم به قدیسانی در کلیسای ارتدوکس بدل گشتند. و

ی مرزبندی دو کشور در ایران و عراق قرارداد الجزایر را درباره ۱۳۵۴دوران معاصر هم در سال در  

نفر را از میان  ۶۸گذار انتحاری در بغداد خود را منفجر کرد و یک بمب ۱۳۸۷اروندرود امضا کردند، و در 

 بست و کشت.برد )تصویر زیر(. در همین روز یک مرد مسلح در اورشلیم هشت دانشجو را رگبار 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 سردار بیزانسی ۴۲اعدام     هاشکنجه و کشتار مردم کرت به دست بیزانسی

روز شانزدهم اسفند سال دوازدهم پیش از میالد اوکتاویانوس آگوستوس به مقام امپراتوری روم رسید 

هجری خورشیدی نیکوفوروس  ۳۴۰و به این ترتیب دولت امپراتوری روم تاسیس شد. یک هزاره بعد در سال 

ی راتور روم شرقی شهر هراکلیون )کَندیه( در کرت را فتح کرد و به امارت صد و چهل سالهفوکاس امپ

ها )به ویژه دریاساالر بیزانسی شد، پایان داد. چون پیشتر رومیمسلمانان در آنجا که دولت اقریتیش نامیده می

کشتند، مردم مسیحی کرت هایشان به کرت مردم غیرنظامی را شکنجه داده و مینیکِتاس اوریفاس( در حمله

 کردند. هم در این نبردها دوشادوش مسلمانان از شهر دفاع می

ها به ی مکزیکیی در برابر ارتش سه هزار نفرهداوطلب تگزاس ۱۸۷در نبرد آالمو  ۱۲۱۵در سال 

ارتش ایتالیا در جریان  ۱۲۹۱مقاومت پرداختند و همگی کشته شدند. در 

ی جانزور لیبی برای نخستین بار با زیپلن از هوا نبرد با عثمانی در منطقه

)بلندای دو هزار متری( بر اهدافشان بمب فرو ریختند )تصویر روبرو(، و 

مین هوشی ۱۳۲۵کمونیست پرتغال تاسیس شد. در سال حزب  ۱۳۰۰در 

ای امضا کرد که بر اساس آن فرانسه استقالل ویتنام نامهبا فرانسویان تفاهم

ی اتل و یولیوس روزنبرگ که محاکمه ۱۳۳۰شمرد و در را به رسمیت می



ونار، موتور جت و ها فناوری ساخت رادار، سکردند آغاز شد. شورویدر آمریکا برای شوروی جاسوسی می

 تا حدودی بمب اتمی را از این افراد دریافت کردند.

 

 

 

 

 

 استالین و دخترش اسوتالنا      نبرد آالمو

 ۱۳۳۷گریگوری مالنکف پس از استالین به دبیری حزب کمونیست شوروی رسید، در  ۱۳۳۲در سال 

الیجاه محمد  ۱۳۴۳الل خود را از انگلستان به دست آورد، و در غنا اولین کشور در آفریقای سیاه بود که استق

اسوِتالنا  ۱۳۴۶رهبر ملت اسالم در آمریکا به طور رسمی نام کاسیوس کلی را به محمدعلی کلی تغییر داد. در 

 آلیلویِوا دختر استالین از شوروی گریخت و به آمریکا پناهنده شد.

 

 

 

 

 مالنکوف  اتل و یولیوس روزنبرگ   اولدنبرگ   مندلیف

ن منشی هنری اولدنبرگ اولی ۱۰۴۴فردیناند ماژالن به گوآم رسید، در  ۹۰۰در شانزدهم اسفند سال 

را منتشر کرد، و در « اندرکنشهای فلسفی در انجمن سلطنتی»ی انجمن سلطنتی، نخستین شماره از نشریه

 ی یورک در کانادا به اسم تورنتو نامگذاری مجدد شد.منطقه ۱۲۱۳



شرکت  ۱۲۷۸دمیتری مندلیف اولین نسخه از جدول تناوبی عناصر را منتشر کرد، در  ۱۲۴۸در سال 

اش را ای میکالنژ حملهویروس رایانه ۱۳۷۱اش را با نام آسپرین به بازار عرضه کرد، و در بایر داروی تازه

 آغاز کرد.

 

 

 

 

 تروشکووا   دیویدسون   بورگلوم   دنیسون

دی از مذهب مستعلوی ی داوالدین داعی مطلق پیشوای فرقهدر میان مردم ایران زمین محمد برهان

زاده شد و شوکت عزیز اقتصاددان و نخست وزیر  ۱۲۹۱ی اسماعیلی است در سال ای از شیعهکه خود شاخه

زاده رهبر حزب همت باکو و از محمدامین رسول ۱۳۳۴به دنیا ِآمد. از سوی دیگر در سال  ۱۳۲۸پاکستان در 

(، آرون ۸۵۴شانزدهم اسفند عبارتند از میکالنژ )موسسان دولت آذربایجان درگذشت. زادگان نامدار دیگر 

( ۱۲۹۶(، دونالد دیویدسون فیلسوف آمریکایی )۱۱۹۱سازی پالتهَم )الفکین دنیسون بنیانگذار شرکت ساعت

(. از آن سو گوتلیب دایملر مهندس ۱۳۳۳(، و هارالد شوماخر فوتبالیست آلمانی )۱۳۱۶والنتینا تروشکووا )

جان  ۱۳۲۰ساز آمریکایی و طراح سردیسهای راشمور هم در ون بورگلوم مجسمهو گاتز ۱۲۷۹آلمانی در 

 اند. سپرده

 

 

 

 اولین موتور دایملر   شوکت عزیز  الدین داعیمحمد برهان 


