
 

 

 اسفند مده هف-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 

  



 هفدهم اسفند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۲۶۷روز هفدهم اسفند با کشمکشهای ایران و انگلیس تقارنی جالب توجه داشته است. در سال 

ناصرالدین شاه امتیاز تنباکوی ایران را به تالبوت واگذار کرد. در این هنگام تولید تنباکوی ایرانی ساالنه چهار 

ای بالغ بر بود و به این ترتیب سود خالص ساالنهمیلیون کیلو( کمتر  ۴/۵میلیون کیلو بود و از مصرف کشور )

 کرد. نیم میلیون پوند نصیب تالبوت می

ها که صد نفر نیرو در اروند رود پیاده کرده و لسترمن انگلیسی ۱۲۹۳شنبه هفدهم اسفند سال سهروز 

کنسول آلمان در بوشهر را با یک آلمانی دیگر دستگیر کرده بودند، در نزدیکی بهبهان کوشیدند واسموس 

دستگیر شدند. این حرکت  آلمانی را هم دستگیر کنند. اما ناکام ماندند و در مقابل مترجمش و پزشکی آلمانی

طرفی ایران در جنگ جهانی اول بود. از این رو ها به معنای مداخله در امور داخلی کشور و نقض بیانگلیسی



ی ایران اعتراض کرد و مردم جنوب به نفع آلمانها تظاهراتی کردند که به سرعت به جنگی وزارت خارجه

ی زائر خضرخان و رئیس علی دلواری اش بر عهدهد و رهبریتمام عیار برای بیرون راندن بیگانگان تبدیل ش

هم ایران و انگلستان به خاطر کشمکش بر سر فتوای  ۱۳۶۸و غضنفرالسلطنه برازجانی قرار گرفت. در سال 

 قتل سلمان رشدی روابطشان را قطع کردند

 

 

 

 

 

 

 فرانسویان در مصر    گوردیان اول  آنتونیوس پیوس

جای خود را به  میالدی امپراتور روم آنتونیوس پیوس درگذشت و ۱۶۱در هفدهم اسفند سال 

میالدی رومیان مقیم کارتاژ در شمال آفریقا  ۲۳۸مارکوس اورلیوس آخرین امپراتور مقتدر روم داد، در سال 

ای به جنگ داخلی میان مدعیان سلطنت افزودند، و در گوردیان اول را به امپراتوری برگزیدند و مدعی تازه

ی این دو پایان انی بسته شد که به جنگ سه سالهی صلحی میان ونیز و عثمهجری خورشیدی عهدنامه ۹۵۲

 ها وا نهاد.داد و قبرس را که محل منازعه بود در دستان عثمانی

پنج هزار تن از نیروهای انگلیسی به رهبری رالف آبرکرومبی وقتی که  ۱۱۷۹در هفدهم اسفند سال 

ی لویی ی سپاه دو هزار نفرههایشان به خاک مصر پیاده شوند، با حملهی ابوقیر از کشتیخواستند در منطقهمی

نفره بر فرانسویان غلبه کردند. در این  ۱۱۰۰فریان سردار ناپلئون روبرو شدند و بعد از دادن تلفات سنگین 

ها برای بیرون راندن ایشان رسید و انگلیسیهنگام شمار سربازان فرانسه در مصر به بیست و یک هزار نفر می



هزار سرباز در نبرد  ۴۸ناپلئون با  ۱۱۹۳ر سرباز را به کار گرفته بودند. چهارده سال بعد د ۱۷۵۰۰از مصر 

 کرائون بر سپاهیان روس و پروس که دو برابر عده داشتند پیروز شد.

سیم را به ساحل ای بود که امواج بیمانی قیصر ویلهلم کبیر اولین کشتیکشتی آل ۱۲۷۹در سال 

ای های مهاجم شکست خرد کنندهبوئرها در نبرد تویبوش در آفریقای جنوبی به انگلیسی ۱۲۸۱فرستاد، در 

ساخت ی پاریس راینلند را بار دیگر به خاک خود منضم آلمان با نادیده گرفتن عهدنامه ۱۳۱۵وارد آوردند، در 

گروهی ششصد نفره از تظاهر کنندگان برای حقوق مدنی سیاهپوستان در سلما واقع در آالباما  ۱۳۴۴و در 

هم اعضای لشکر طیبه که مسلمانان افراطی  ۱۳۸۵ی نژادپرستان و پلیس قرار گرفتند. در سال مورد حمله

 ای بمب در بنارس منفجر کردند.هستند زنجیره

 

 

 

 

 انفجار بمب در بنارس     سرکوب تظاهرات در سلما

 

میالدی کنستانتین اول امپراتور اعالم کرد که روز مهر که به خورشید  ۳۲۱در چنین روزی به سال 

ی استراحت است و این ( تعلق دارد، ویژه: لقب ایزد ایرانی مهر در قلمرو روم Solis Invictiناپذیر )شکست

هجری خورشیدی استفن تامپیه  ۶۵۶ترجمه شد در قلمرو روم تعطیل شد. در  Sundayبعدتر به  روز که

قول  ۲۱۹اش ی سوربون بود، در رسالهصومعه-شناس فرانسوی که اسقف پاریس و رئیس دانشگاهنیزدا

 کنند را تکفیر کرد. فلسفی و االهیاتی را آورد و همه را مردود دانست و کسانی که در این موارد بحث می

 



 

 

 

 

 نبرد تویبوش      نبرد کرائون

میالدی(، جان  ۱۸۹زادگان نامدار هفدهم اسفند عبارتند از: پوبلیوس سپتیموس گتا امپراتور روم )

دولتمرد تاتار در  تولد اسماعیل گاسپیرالی هجری خورشیدی(، ۱۱۷۱یسی )دان انگلهرشل ریاضیدان و طبیعی

(، ۱۲۵۴(، موریس راول آهنگساز و پیانیست فرانسوی )۱۲۵۱پیِت موندریان نقاش هلندی ) (،۱۲۲۹کریمه )

( و محسن رملی شاعر عراقی ۱۲۸۳ی اس اس و فرماندار سرزمینهای شرقی رایش )راینهارد هایدریش فرمانده

(۱۳۴۶.) 

 

 

 

 

 آکویناس موریس راول  راینهارد هایدریش  راوی شنکار محسن رملی

شناس از این افراد یاد کرد: توماس آکویناس فیلسوف و یزدانتوان از میان رفتگان این روز هم می 

پرداز روس (، میخائیل باختین ادیب و نظریه۱۱۸۸(، ژان پیر بالنشار مخترع فرانسوی بالون )۶۵۳ایتالیایی )

 (.۱۳۹۱(، راوی شانکَر کارگردان و آهنگساز هندی )۱۳۷۸(، استانلی کوبریک کارگردان آمریکایی )۱۳۵۴)

 

 از راست به چپ: بالنشار، باختین، کوبریک


