
 

 

 اسفندم دوو  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 دوم اسفند

 

 

 

 

 

 گاندی در راهپیمایی نمک    امیرانی در دادگاه انقالب

 

بلشویکهایی که قفقاز را اشغال کرده بود ارمنستان و گرجستان  ۱۳۰۱روز بیست و دوم اسفند سال 

و داغستان را زیر چتر دولت جمهوری شوروی سوسیالیستی قفقازی  ( جمهوری آذربایجان)و آران و شروان 

شد در یلومتر میمهاتما گاندی راهپیمایی نمک خود را که سیصد ک ۱۳۰۹هشت سال بعد در  .سازمان دادند

اورل هریمن سفیر سیار و  ۱۳۳۹ها آغاز کرد، و سی سال بعد از آن در اعتراض به مالیات نمک انگلیسی

 .فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا وارد تهران شد

گیری کرد و دولتش سقوط ها سلیمان دمیرل از قدرت کنارهبا کودتای ضمنی ارتشی ۱۳۵۰در سال 

ی ایران با تحریک های باسابقهها و از مطبوعاتیی خواندنیعلی اصغر امیرانی مدیر مجله ۱۳۵۷کرد، در سال 

ی اعتصاب نداده و مخالف حجاب بانوان گرایان و شهادت کارگرانش به جرم این که به کارمندانش اجازهچپ

دستگیری او،  درست یک سال پس از .بوده دستگیر شد و پس از مدتی درگیری حقوقی در نهایت اعدام شد

 سپهبد نادر جهانبانی نیز با روند دادرسی مشابهی به دست انقالبیون اعدام شد ۱۳۵۸در سال 



 

 

 

 

 سخنرانی هیتلر پس از الحاق اتریش و آلمان   آنشلوس   سوکارنو و کاسترو

 

ی رم را برچید و به ها محاصرهمیالدی پیتیگس شاه اوستروگت ۵۳۸اسفند سال روز بیست و دوم 

هجری خورشیدی سپاهیان  ۹۲۹راونا رفت و شهر را به بلیزاریوس مدافع شهر وا نهاد، در همین روز به سال 

رگ شصت جنگیدند در نبرد پِنچو در شیلی امروزین بر ارتش بزاسپانیایی که زیر فرمان پدرو دِ والدیویا می

هم بریگاد ارهارد در برلین رژه رفت و رهبرشان کاپ  ۱۲۹۹در  .ی سرخپوستان ماپوچِه پیروز شدندهزار نفره

 .کوشید با یاری والتر فون لوتویتس کودتا کرده و دولت جمهوری وایمار را سرنگون کند اما موفق نشد

هیتلر و استقبال چشمگیر مردم دو ی مشهور به آنشلوس با راهبری در جریان واقعه ۱۳۱۷در سال 

ی مسکو با شوروی صلح کرد و قلمرو فنالند در عهدنامه ۱۳۱۹کشور، آلمان و اتریش با هم ادغام شدند، در 

دکترین ترومن که  ۱۳۲۶کل جمعیت این منطقه به فنالند کوچیدند، و در  .کارلیا را به روسها واگذار کرد

در  .پذیر با هدف جلوگیری از گسترش کمونیسم بود، اعالم شدی اقتصادی کشورهای آسیبهدفش توسعه

 ۱۳۷۲در سال  .هم سوهارتو قدرت را به دست گرفت و سوکارنو را در اندونزی از قدرت عزل کرد ۱۳۴۶

زوران  ۱۳۸۲هم چندین بمب در بمبئی منفجر شد و سیصد کشته و چند صد زخمی به جا گذاشت، در 

 .بلگراد ترور شد و به قتل رسیددیندیک نخست وزیر صربستان در 

 

 



 

 

 

 

 

 ی بریگاد ارهارد در برلینرژه      نبرد پنچو

 

کوکا کوال  ۱۲۷۳یکی آن که در سال  .در این روز چندین رخداد اجتماعی مهم هم واقع شده است

گروه پیشاهنگی دختران در  ۱۲۹۱سیپی در بطری به فروش رسید، دیگر آن که در میسیبرای اولین بار در 

دوباره پس از قرنها  ۱۲۹۷شهر کانبرا در استرالیا به این نام خوانده شد و در  ۱۲۹۲در  .آمریکا تاسیس شد

هم   ۱۳۸۲نخستین زن در کلیسای انگلستان به مقام کشیشی رسید و در  ۱۳۷۳در  .مسکو پایتخت روسیه شد

 .ی خطر گسترش بیماری سارس هشدار دادسازمان بهداشت جهانی درباره

 

 

 

 

 

 گذاری در بمبئیبمب   کوکاکوال  دیندیک   برکلی
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 میرزاایرج    گابریل دانونزیو  چزاره برجیا  یات سنسون

ایرج  ۱۳۰۴شبنم شکیل شاعر معاصر پاکستانی زاده و در سال  ۱۳۲۱در روز بیست و دوم اسفند سال  

 ، گوستاو(۱۰۶۴)از میان انیرانیان جرج برکلی فیلسوف انگلیسی  .مریم فیروز درگذشتند ۱۳۸۶میرزا و در 

، و ادریس شاه (۱۲۴۲)، گابریل دانونزیو پیشوای فاشیسم ایتالیایی (۱۲۰۳)آلمانی -کیرشهف فیزیکدان روسی

، سون یات سن سیاستمدار (۸۸۶)اند و چزاره برجیا کاردینال ایتالیایی در این روز زاده شده (۱۲۶۸)لیبی 

 (۱۳۴۳)نگار مصری عر و روزنامهو عباس محمود عقاد شا (۱۳۲۶)، وینستون چرچیل (۱۳۰۴)دموکرات چینی 

  .انددر این روز درگذشته

 

 

 

 

 

 محمود عقاد   نادر جهانبانی   

 

 


