
 

 

 اسفندو یکم  بیستم-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 

  



 بیست و یکم اسفند

 

 

 

 

 

 

 

سپاهیان انگلیسی که برخی از سربازانشان هندی بودند  ۱۲۹۶روز سه شنبه بیست و یکم اسفند سال 

ر (. دتصویر باال)جنگیدند، در جریان جنگ جهانی اول بغداد را اشغال کردند و زیر فرمان استانلی ماودی می

میرزا خلیل خلخالی ی کوکب ایران که از یک سال پیش به دست همین روز آخرین شماره از روزنامه

خواهان ضد این روزنامه ارگان مشروطه .شد، زیر چاپ رفتاالسالم در روزهای زوج هفته منتشر میرکن

و  «وطن»ی شد و همصدا با روزنامهها محسوب میتشکیالتی بود و تقریبا هوادار روسها و مخالف انگلیس

، «تجدد ایران»های کرد و در مقابل روزنامهاری میالدوله که گرایش به روسها داشت هواداز دولت عین «رعد»

  .گرفتقرار می «زنان آزاد»و  «صدای ایران»

ی انگلستان برای ی آیندهوینستون چرچیل در کنفرانس قاهره برنامه ۱۲۹۹در همین روز به سال 

ا از منطقه گروهی نشین نیروی نظامی بریتانیمیانرودان را اعالم کرد و فاش ساخت که قرار است پس از عقب

از وفاداران به انگلیس با حمایت ایشان در عراق به قدرت برسند و کشوری تازه تاسیس را در آنجا تشکیل 



به دنبال فروپاشی دولت تزاری استانهای باستانی آران و شروان و ارمنستان و  ۱۳۰۰یک سال بعد در  .دهند

با فشار بلشویکها جمهوری سوسیالیستی ماورای قفقاز  گرجستان که یک قرن پیشتر از ایران کنده شده بودند،

در همین  .ای رسیده با تلفاتی هنگفت توسط ارتش سرخ اشغال شدندرا پدید آوردند و اندکی بعد مانند میوه

روز در تهران دو تن از زنان معروفه به نام عزیز کاشی و امیرزاده خانم به فتوای حاج آقا جمال اصفهانی به 

دو سال بعد  .نامشروع با دو تن از اعضای سفارت انگلیس در میدان توپخانه حد شرعی خوردند علت ارتباط

ای پر از القاب و چاپلوسی برای رضا شاه نوشت، و او دستور داد مردی به نام خاجی آقا جمال نامه ۱۳۰۲در 

  .هلوی نوشته باشندهایی پاسخ بدهند که در آن به سادگی نامش را رضا پاز این به بعد تنها به نامه

که جمعه روزی بود، تیم فوتبال ارتش لهستان به ایران آمد و با تیم  ۱۳۲۱در همین تاریخ به سال 

یک هیأت هشت  ۱۳۳۱درست ده سال بعد در  .ایران در ورزشگاه امجدیه بازی کرد و سه بر یک ایران را برد

بود به صراحت اعالم کردند که حق با مصدق نفری که برای حل اختالف میان دکتر مصدق و شاه تعیین شده 

یکی سال بعد به دنبال  .است و شاه بر اساس قانون مشروطه حق دخالت در امور اجرایی کشور را ندارد

سقوط دولت دکتر مصدق در چنین روزی شاه از مسافرت امریکا و اروپا به ایران بازگشت و همزمان در 

 .بانی کشف شدشیراز چاپخانه مخفی حزب توده توسط شهر

 

 

 

 

 

 

 ی قاتالن بودای که سردستهبازماندگان کشتار پنجوای افغانستان و سرجوخه



ی اصالحات ارضی که از چندی قبل در مجلس شورای ملی مورد بحث و الیحه ۱۳۳۸در سال 

سربازان  ۱۳۹۱پاکستان بمب اتمی خود را آزمایش کرد، و در  ۱۳۶۲قرار گرفت، در گفتگو بود مورد تصویب 

کودک و چهار زن و چهار مرد را در استان پنجوای در  ۹های روستاییان حمله کردند و آمریکایی به خانه

هم زخمی  یازده نفر از ایشان اعضای یک خانواده بودند، و شش نفر دیگر را .نزدیکی قندهار به قتل رساندند

شان عالوه بر گلوله اثر ضربات چاقو هم بر خود داشت و بخشهایی از برخی هم سوزانده پیکر برخی .کردند

 .ی آمریکایی بود که به این خاطر محاکمه و زندانی شدقاتل اصلی این عده یک سرجوخه .شده بود

 

 

 

 

 

 

 اپیدمی آنفوالنزای اسپانیایی   یخبندان شرق آمریکا  االگابالوس

 

ی رفتارهای جنسی و میالدی االگابالوس امپراتور روم که در زمینه ۲۲۲در چنین روزی به سال 

تبلیغات مذهبی رفتارهای عجیب و غریب داشت به دست نگهبانانش به قتل رسید و بدنش را تکه تکه کردند 

هجری خورشیدی  ۱۱۶۳در سال  .خیابانهای رم روی زمین کشیدند و در آخر به رود تیبر انداختندو در 

وزارت جنگ  ۱۲۰۳ی مانگالور به پایان رسید، و در دومین دور جنگهای انگلستان و میسور با امضای عهدنامه

ون کشیدن زمین از چنگ اش بیرآمریکا سازمانی به نام دفتر امور سرخپوستان تاسیس کرد که ماموریت اصلی

  .قبایل سرخپوست بود



ها به ناوگان آمریکا در اقیانوس آرام را ی کامیکازهی پردامنهنیروی هوایی ژاپن حمله ۱۳۲۴در سال 

ی ژاپن بود با رهبری بائو دای تاسیس آغاز کرد، در همین روز امپراتوری ویتنام که یک دولت دست نشانده

گذاری در قطار مادرید هم بمب ۱۳۸۳در  .استقالل خود از شوروی را اعالم کردلیتوانی  ۱۳۶۹شد و در سال 

 .میشله باچلت اولین رئیس جمهور زن در شیلی شد ۱۳۸۵تن انجامید و در  ۱۹۲به مرگ 

 

 

 

 

 گذاری در مادریدبمب  میشله پاچلت   دائی زلزله سن

سیل  ۱۲۴۳در سال  .های طبیعی هم روزی پر ماجرا بوده استبیست و یکم اسفند از نظر فاجعه

یخبندان بزرگی سواحل شرقی ایاالت متحده را  ۱۲۶۷تن را ستاند، در  ۲۳۸بزرگ شفیلد در انگلستان جان 

ی در سندائی ژاپن به ایجاد تسونامی و ریشتر ۹ی زلزله ۱۳۹۰فرا گرفت و به مرگ چهارصد تن انجامید، در 

محیطی بزرگی منتهی ی زیستای را تخریب کرد و به فاجعههای هستهمرگ هزاران تن انجامید و نیروگاه

 .شد

ی ملی انگلستان به نام دیلی کورانت منتشر شد، در اولین شماره از اولین روزنامه ۱۰۸۱در سال 

اولین افراد به آنفوالنزای اسپانیایی  ۱۲۹۷ونیز بر صحنه برد، در جوزپه وردی اپرای ریگولت را در  ۱۲۳۰

این بیماری پانصد  .آوردشد و مرگ و میر فراوان به بار میگیر میمبتال شدند و این مرضی بود که زودی همه

بیماری یعنی مرگبارترین  .میلیون نفر مردند ۱۰۰تا  ۵۰میلیون تن را در کل زمین مبتال کرد که از میانشان 

 .ساموئل راکسی روثافل در نیویورک تئاتر راکسی را تاسیس کرد ۱۳۰۶تاریخ بشر بوده است، و در 

 



  

 

 

 

 

  ها به ناوگان آمریکای کامیکازهحمله    تئاتر روکسی

  

روپرت مرداک و  (۱۱۸۵)توان به لویی بوالنژه نقاش رمانتیک فرانسوی از میان زادگان نامدار این روز می

اشاره کرد و دو تن از رفتگان مشهور این روز هم الکساندر  (۱۳۱۰)ای صاحب صنایع خبرگزاری و رسانه

  .هستند (۱۳۶۱)نویس و شاعر انگلیسی و ادموند کوپر داستان (۱۳۳۴)شناس اسکاتلندی فلمینگ زیست

 

 

  

 

 

 بائودای   الکساندر فلمینگ  روپرت مرداک  ادموند کوپر 

 

 


