
 

 

 اسفند مه نوزد-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 

  



 

 

 

 نوزدهم اسفند

 

 

 حماس

 عبدالخالص

 

 

 

سر جان ملکم به بوشهر رفت و کوشید دولت ایران را به اخراج  ۱۱۸۶روز نوزدهم اسفند سال 

گروهی دیگر از مدیران جراید به فرخی یزدی پیوستند و در  ۱۳۰۰در سال  .ها از این کشور وا داردفرانسوی

از سخنرانی  پس ۱۳۳۵در سال  .سفارت روس تحصن کردند و به این ترتیب شمارشان به هشت نفر رسید

خروشچف در نقد استالین مردم گرجستان بر ضد استیالی کمونیستها تظاهرات کردند اما به شدت سرکوب 

 ۱۳۳۸در  .تن زخمی و دویست تن بازداشت شدند ۴۷تن از شهروندان کشته و  ۲۲به شکلی که  .شدند

یک سال بعد  .ملی رسید میلیارد ریال هزینه و درآمد به تصویب مجلس شورای ۶۸ی کل کشور با بودجه

دولت پانصد میلیون ریال اسکناس انتشار داد و به این ترتیب مجموع اسکناس منتشره تا پایان این  (۱۳۳۹)

 .سال به نوزده میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال رسید



 ۱۴۹دوازده مرد مسلح حنفی در واشینگتن سه بلوک از خیابانی را تصرف کردند و  ۱۳۵۶در سال 

ها به قتل اعضای ی آنها جلب توجه رسانهخواسته .نفر را گروگان گرفتند و دو تن را به قتل رساندند

رهبرشان حماس عبدالخالص به طور خاص خواهان آن بود که  .شان و چند قتل سیاسی دیگر بودخانواده

ین قاتل مالکوم ایکس اش از جمله چند کودک را به قتل رسانده بودند و همچنقاتالنی که اعضای خانواده

این بحران در نهایت با رایزنی  .رهبر مسلمانان سیاهپوست آمریکا که همگی شناخته شده بودند، دستگیر شوند

این سه تن عبارت  .سه نفر که داوطلبانه نزد ایشان رفته و آنان را به تسلیم اندرز داده بودند، خاتمه یافت

هم بیش از  ۱۳۹۱در  .ن سحابزاده پاکستانی و اشرف غربال مصریبودند از اردشیر زاهدی ایرانی، یعقوب خا

 .موشک از غزه به سمت اسرائیل شلیک شد ۱۳۰

 

 

 

 

 

 اعدام ژان کاالس     ازدواج ناپلئون و ژوزفین

پانچو ویال به  ۱۲۹۵در  .اولش ژوزفین ازدواج کردناپلئون با همسر  ۱۱۷۵در چنین روزی به سال  

هواپیماهای شوروی شهر  ۱۳۲۳همراه پانصد انقالبی مکزیکی به شهر کلمبوس در نیومکزیکو حمله برد، در 

نفرشان مردم غیرنظامی  ۵۸۶نفر کشته شدند که  ۷۵۷در جریان این عملیات  .تالین در استونی را بمباران کردند

یعنی تمام این تلفات برای  .خانمان شدندهزار نفر هم بی ۲۵ .یان جنگی متفقین بودندنفرشان زندان ۷۵و 

ی سنگین ی هوایی شبانهحمله ۱۳۲۴در  .کشتن کمتر از صد سرباز آلمانی به مردم این شهر وارد آمد

در این  .قیاس بودها به توکیو تلفات فراوانی به جا گذاشت که با بمباران هیروشیما و ناکازاکی قابل آمریکایی



زا حریق بزرگی در شهر ایجاد کرد، بیش از صد هزار تن از مردم توکیو حمله که به خاطر کاربرد بمبهای آتش

 .جان باختند

 

 

 

 

 

 پانچو ویال   اولین باربی  فرانسیس رونالدز 

ی کویدلینبورگ برای اولین بار به نام لیتوانی اشاره شد، در اسناد صومعه ۳۸۸به سال  در چنین روزی

آمد تا راهی تازه برای رسیدن ناوگان پرتغالی با فرماندهی پدرو آلوارز کابرال از لیسبون به حرکت در ۸۷۹در 

ی جریانی که ولتر به راه انداخته در نتیجه ۱۱۴۴نتیجه آن شد که کابرال برزیل را پیدا کرد، و در  .به هند بیابد

کاالس البته  .ی حیثیت کردندهای فرانسوی پذیرفتند که ژان کاالس پسرش را نکشته و از او اعادهبود، قاضی

پیشتر با همین اتهام سخت شکنجه شده و اعتراف کرده و به شکلی فجیع با بسته شدن به چرخ شکنجه اعدام 

اد که احتماال پسرش خودکشی کرده است و خودش به خاطر آن که شده بود، اما شواهد بعدی نشان د

 .مورد تعقیب قرار گرفته استبه ناروا پروتستان بوده 

فرانسیس  ۱۱۹۴در سال  .نوزدهم اسفند مصادف با چندین رخداد علمی و فرهنگی هم بوده است 

او بعدها دستگاه  .کردباتری کار میای طرز کار ساعتی را شرح داد که با رونالدز برای اولین بار در مقاله

اپرای نابوکو اثر جوزپه وردی بر صحنه رفت و  ۱۲۲۱کرد را هم اختراع کرد، در تلگرافی که با برق کار می

اولین نشانه از کشف طال در کالیفرنیا به بروز تب طال و هجوم مردم  ۱۲۲۱شهرت وی را تثبیت کرد، در 

 .ارگر معدن ذغال سنگ در وستمورلند کاونتی دست به اعتصاب زدندپانزده هزار ک ۱۲۸۹منتهی شد و در 



بازی در آمریکا به مخاطبان عرضه شد، در المللی اسباباولین عروسک باربی در نمایشگاه بین ۱۳۳۸در سال 

کرد و این عالمت را به آسمان پرواز کردند که عروسکی را حمل می ۹ها فضاپیمای اسپوتنیک شوروی ۱۳۴۰

دکتر بلدینگ هیبارد اسکریبنر برای نخستین  ۱۳۳۹دار بود، و در های سرنشینی پرتاب سفینهه مرحلهورود ب

بار دستگاهی در بدن بیماران دچار اختالل کار کلیه کار گذاشت که عمل دیالیز خون را با نظمی طبیعی انجام 

 .دادمی

 

 

 

 

 

 بمباران استونی      بمباران توکیو

بن محمد بلخی  ی نوزدهم اسفند ابومَعشَر جعفردر میان مردم ایران زمین مهمترین درگذشته

از دنیا رفت. در سالهای اخیر هم محمد فهیمی  ۲۶۵ی کتاب الموالید است که در سال اخترشناس و نویسنده

 فوت کرد.  ۱۳۹۳سردار افغان و معاون رئیس جمهور در 

 

 

 

 

 

 محمد فهیمی  الموالیدکتاب    تظاهرات مردم گرجستان



( و ۱۲۶۹ی دولت شوروی ): ویاچسالو مولوتوف وزیر امور خارجه۱۹/۱۲/۱۲۶۹در میان انیرانیان 

(، لئوپولد فون ۱۰۴۰کاردینال مازارن وزیر بانفوذ فرانسوی )اند و ( در این روز زاده شده۱۳۳۳بابی سندز )

بوکوفسکی  ( و چارلز۱۲۷۴ی آلمانی که برچسب مازوخیسم از نامش گرفته شده )مازوخ نویسنده-زاخر

 اند.( در این روز درگذشته۱۳۷۳شاعر و ادیب آمریکایی )

 

 

 

 

 

 مازارن   مولوتوف زاخر مازوخ   ساندز بوکوفسکی

 

 

 


