
 

 

 اسفندم چهارو  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 چهارم اسفند

 

 

 

 

 

 

  بهرام آریانا، تیمور بختیار، عبداهلل هدایت   نیمایوشیج  عشقی همدانی

 

ی شعر نو انتشار یافت و آن بندی نخستین نوشتار نیما یوشیج درباره ۱۳۰۱در چنین روزی به سال  

بر خالف آنچه که  .ی قرن بیستم با مدیریت عشقی همدانی چاپ شدروزنامهبود که در  «افسانه»از شعر 

اش نوشته بود و با آرای عشقی همراستا بود بیشتر مورد ای که نیما بر منظومهشود، مقدمهاغلب تصور می

چند ی بعد هم توجه او بود و او در این شماره تنها آن مقدمه و یک بند از افسانه را چاپ کرد و در شماره

 .ی بعد که احمد شاملو آن را به چاپ رسانداش انتشار نیافت تا سه دههبند دیگر را منتشر کرد و باقی

ی ایران امروز را منتشر کرد و محمد حجازی نخستین شماره از روزنامه ۱۳۱۷در همین روز به سال  

شاه در ارتش تصفیه  ۱۳۳۹در سال  .دکتر بنش رئیس جمهوری چک اسلواکی به تهران وارد شد ۱۳۲۳در 

ی ارتشی از جمله ارتشبد عبداهلل هدایت و سپهبد حاج علی کیا  و سپهبد داری کرد و امیران بلندپایهدامنه

  .تیمور بختیار را از کار برکنار کرد



 

 

 

 

 میکادو کشتی نمایش   ایورینبرد     کاترین کورنارو

 

میالدی شاه سکاهای قلمرو چین که در منابع چینی نامش به  ۳۱۳روز بیست و چهارم اسفند سال 

دی نام داشت را دستگیر مینگ یا امپراتور ژائو وو ثبت شده، شاه دولت جین که هوئیصورت لیو کونگ، شوان

ی قبرس این جزیره را به کاترین کورنارو ملکههجری خورشیدی  ۸۶۸در همین روز به سال  .کرد و کشت 

 !ونیز فروخت

هِران به آمریکا اجازه داد که کانال پاناما را در این کشور حفر کند و -ی هِیعهدنامه ۱۲۸۲در سال 

کودتای نظامی  ۱۳۸۵در  اسلواکی از آلمان اعالم استقالل کرد، ۱۳۱۸مالکیت آن را در دست داشته باشد، در 

ها تظاهرات مردم لهاسا و شهرهای دیگر تبت در اعتراض به ستم چینی ۱۳۸۷شکست انجامید، و در در چاد به 

 .کردند

در جریان جنگهای مذهبی فرانسه هانری اهل ناوار با سپاهیان هوگنو که پروتستان  ۹۶۹در سال 

ن گویریک کتابی اوتو فو ۱۰۴۲بودند در نبرد ایوری بر سپاهیان کاتولیک شارل دوک ماین غلبه کرد، در 

هم اوروان هس اولین بیماری بود که در آمریکا با پنیسیلین درمان شد و  ۱۳۲۱نوشت، در سال  ی خألدرباره

 .افزار لینوکس انتشار یافتاولین نسخه از نرم ۱۳۷۳در 

 



اپرای میکادو  ۱۲۶۴چون در سال  .بیست و چهارم اسفند در ضمن با نمایش و سینما هم پیوندی دارد

 «آراعالم»اولین فیلم گویای هند به نام  ۱۳۱۰در  .گیلبرت و آرتور سولیوان در لندن بر صحنه رفت .س .اثر و

  .به نمایش در آمد «قایق نمایش»اولین فیلم سراسر گویا به نام  ۱۳۱۵اکران شد، و در 

 

 

 

 

 

  گئورگ تلمان  امیر خان جرج ایستمن  اوربان هس  فون گویریک

 

در بیست و چهارم  (۱۳۴۴)ی هندی و امیر خان هنرپیشه (۱۲۵۶)از میان مردم ایران زمین رضا شاه  

در این روز چشم  (۱۳۶۳)هوهانس شیراز شاعر ارمنی (، و ۷۱۴) عالءالدوله سمنانیاند و شیخ اسفند زاده شده

 .اندفرو بستهاز جهان 

 

 

 

 

 

 مارکسکارل   شیاپارلیجیووانی   رضا شاه پهلوی   فون بلومبرگ



، یوهان اشتراوس نخست آهنگساز (۱۰۶۰)در میان انیرانیان گئورگ فیلیپ تلمان آهنگساز آلمانی  

، جیووانی شیاپارلی اخترشناس و مورخ ایتالیایی (۱۱۹۹)، ویکتور امانوئل دوم شاه ایتالیا (۱۱۸۳)اتریشی 

( ۱۲۵۸)و آلبرت اینشتین  (۱۲۳۳)شناس آلمانی ، پاول ارلیش زیست(۱۲۲۳)، اومبرتوی اول شاه ایتالیا (۱۲۱۴)

، جرج ایستمن مخترع آمریکایی و موسس شرکت (۱۲۶۲)اند و کارل مارکس در این روز به دنیا آمده

 .انداز دنیا رفته( ۱۳۲۵)، و ورنر فون بلومبرگ سپهساالر آلمانی (۱۳۱۱)سازی ایستمن کداک دوربین

 

 

 

 

 

 

 یوهان اشتراوس    هوهانس شیراز   ارلیشپاول 

 

 

 


