
 

 

 اسفند مده جه -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 

  



 هجدهم اسفند

 

هجری  ۳۸۹روز هجدهم اسفند سال 

خورشیدی فردوسی سرایش شاهنامه را به پایان برد. 

هزار نفری  ۴۲سپاهیان  ۱۱۰۱در همین روز به سال 

صفوی در نبرد گلناباد از نیروهای محمود افغان که به 

شان سرباز داشتند شکست خوردند، چهارده قدر نیم

ر خان افشار تاجگذاری کرد و ناد ۱۱۱۵سال بعد در 

 شاهنشاه ایران شد.

ربیع االول  ۱) ۱۲۵۶به سال  در همین روز 

نمایش بورگ در سن پترز الدین شاهناصر (ق۱۲۹۵

فرمان داد تا نیروی قزاق در ایران هم تاسیس شود.  حسین خان سپهساالر را تماشا کرد و به قزاقهانظامی 

سپاهیان انگلیسی که در کوت واقع در میانرودان در محاصره افتاده بودند  ۱۲۹۵حدود چهل سال بعد در 

پادشاهی عربی سوریه  ۱۲۹۹له محاصره را بشکنند اما شکست خوردند. در کوشیدند در جریان نبرد دجی

 شد، اولین دولت عرب تاریخ بود.اش تعریف نمیتشکیل شد که چون پیش از آن هیچ دولتی با هویت عربی

 به عمل آمد.جلوگیری  هایشانعده ای از مدیران جراید توقیف شدند و از انتشار روزنامه  ۱۳۰۰در سال 

 ایعدهکرد و در سفارت روس تحصن شان بود که پر سر و صدا ترینطوفان ی روزنامهفرخی یزدی مدیر 

 عبدالعظیم بست نشستند. حرم شاه مدیران مطبوعات در از دیگر 



 ۱۳۲۱علی سهیلی به صدارت انتخاب شد. یک سال پس از آن در  ۱۳۲۰درست بیست سال بعد در 

اش رویارو بود، به ی اعتبارنامهکه با مخالفت اهل مجلس دربارهیزد  یسید ضیاء الدین طباطبایی نماینده

 کودتاوقایع منتهی به توضیحات مفصلی داد که رهبر مخالفانش بود دکتر مصدق به در پاسخ لس رفت و مج

و از انجام آن دفاع کرد. بعد رای مخفی گرفته شد که نمایندگان به نفع وی رای  دکررا تشریح  با رضا خان

 .الدین دکتر مصدق به او تبریک گفت و صورت یکدیگر را بوسیدندپس از تصویب اعتبارنامه سید ضیاء دادند.

گرایان حزب بعث با کودتای چپ ۱۳۴۲در  .فرمان انتخابات مجلس سنا صادر شد ۱۳۳۸در همین روز به سال 

روت کار اهلل در بیبمبی که برای کشتن سید محمدحسین فضل ۱۳۶۴ارتشی در سوریه بر سر کار آمد، و در 

هم پس از  ۱۳۸۳نفر را زخمی کرد اما به خود او آسیبی نرساند. در  ۱۷۵تن را کشت و  ۴۵گذاشته شده بود 

 سرنگونی صدام حسین قانون اساسی جدید عراق به تصویب رسید.

 

 

 

 

 

 

 نادرشاه و پسرانش     اعالم فیصل اول به پادشاهی سوریه
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   نبرد ابوقیر     سپاه انگلیس در کوت

 

نود و شش سرخپوست که مسیحی شده و سبک زندگی سپیدپوستان  ۱۱۶۱روز هجدهم اسفند سال 

یک سپاه  ۱۱۸۰هوتِن اوهایو کشتار شدند، در ر نادِنرا در پیش گرفته بودند به دست سربازان پنسیلوانیا د

، در انگلیسی به فرماندهی سر رالف آبرکرومبی در نبرد ابوقیر بر فرانسویان غلبه کرد و در مصر نیرو پیاده کرد

م .۱۹۱۷ی ی آغاز انقالب فوریهبورگ ماشهراهپیمایی مردم به مناسبت روز جهانی زنان در سن پترز ۱۲۹۶

ادواردو داتو ایرادیِر نخست وزیر اسپانیا هنگام خروج از مجلس در مادرید ترور  ۱۳۰۰، و در روسیه را کشید

 .شد و به قتل رسید

نبرد  ۱۳۲۱، در معدنکار منتهی شد ۱۷۲انفجار در معدنی در یوتا در آمریکا به مرگ  ۱۳۰۳در سال 

خواهان در جریان جنگهای داخلی اسپانیا آغاز شد که در آن یک سپاه پانزده هزار نفری جمهوریگواداالخارا 

طلبان که سه برابرشان جمعیت بعد از دو هفته درگیری بر نیروهای متحد ایتالیایی و سپاهیان مراکشی با سلطنت

در سال  .از برمه بیرون کرد ها راارتش ژاپن رانگون را گرفت و انگلیسی ۱۳۲۱، و در داشتند غلبه کردند

ریگان هنگام  ۱۳۶۲، در المللی در این زمینه از بین رفتکانال سوئز دوباره گشوده شد و بحران بین ۱۳۳۶

 .سخنرانی برای گروهی از روحانیون و کشیشان دولت شوروی را امپراتوری شر نامید

 



شهرهای مایا را در آمریکای جنوبی  هایدیگو گارسیا دِ پاالسیو ماجراجوی اسپانیایی خرابه ۹۵۵در 

ای با امضای مقاله ۱۱۵۴، در یوهان کپلر سومین قانون چرخش اجرام آسمانی را وضع کرد ۹۹۷، در کشف کرد

منتشر شد و برای  «ها در آمریکابردگی آفریقایی»اش توماس پین بوده، با عنوان گمنام که احتماال نویسنده

. بازار تبادل سهام در نیویورک آغاز به کار کرد ۱۱۹۶، و در را مطرح کردنخستین بار خواست الغای بردگی 

 .ی خلبانی دریافت کردریموند دو الروش فرانسوی اولین زنی بود که گواهینامه هم ۱۲۸۹در 

 

 

 

 

 

 ۱۲۸۷بورس سهام نیویورک در    الروشریموند دو    نبرد گواداالخارا 

 

زنی پر سر و صدایی ی مشتجو فریزر و محمدعلی کلی در مسابقه ۱۳۵۰در چنین روزی به سال  

فرودگاه  ۱۳۵۳با هم روبرو شدند و فریزر پس از پانزده دور مبارزه با رای مردد داوران برنده اعالم شد، در 

در  .رونمایی کرد (CD)شرکت فیلیپس از لوح فشرده  ۱۳۵۸شارل دوگل در فرانسه گشایش یافت، و در 

قطعاتی  .کرد در راه ناپدید شدهم هواپیمای خط هوایی مالزی که از کواالمپور به مقصد پکن سفر می ۱۳۹۳

ی هواپیما چه شده از این هواپیما بعدها در اقیانوس یافت شد اما سرنوشت هواپیما و مسافران و این که الشه

 .معمایی حل ناشدنی باقی مانده استهمچنان 

 

 



 

 

 

 

 

 گذاری در بیروتبمب     ی کلی و فریزرمسابقه

 

، هکتور برلیوز آهنگساز (۷۸۲) سلطان بایزید اول عثمانی :انددر هجدهم اسفند این افراد درگذشته

، محمد (۱۳۰۹)، ویلیام هوارد تافت رئیس جمهور آمریکا (۱۲۹۶)، فردیناند فون زپلین (۱۲۴۸)فرانسوی 

رئیس جمهور ف( آسالن ماسخودو) اصالن مسعودزاده (،۱۳۸۳)ی آزادیبخش فلسطین زیدان بنیانگذار جبهه

 (.۱۳۹۱)و سیمین دانشور ادیب و نویسنده  (۱۳۸۴)ایسخریا در چچن 

 

 

 

 

 

کودک معدنکار  ادواردو داتو ایرادیر هکتور برلیوز  سیمین دانشور  اصالن ماسخودوف

  

 


