
 

 

 اسفند مت ش ه -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 

  



 هشتم اسفند

 

 ظفرالدوله امیر 

 تومان و روسای 

 ایل منگور حریفان 

 عبیداهلل نهری

 

 

که  شیخ عبیداهلل نهریبا خوی سپاهیان  (ق۱۲۹۷ذیقعده  ۲۹) ۱۲۵۹هشتم اسفند سال شنبه سهروز  

ها یاغی شده بود جنگیدند و او را شکست دادند. این شیخ رهبر نقشبندیه بود و توسط عثمانیدر کردستان 

کرد و در جریان شورش خود شد و اولین کسی بود که شعار تاسیس کشور کردستان را مطرح میپشتیبانی می

ضا خان سردار ر ۱۳۰۰کرد. چهل و یک سال بعد در مردم برخی از شهرها از جمله میاندوآب را قتل عام 

ی امیران نظامی نیز سپه که به وزارت جنگ رسیده بود قانون عمومی قشون را اعالم کرد که در آن حقوق پایه

تعیین شده بود. بر این مبنا سپهبد ششصد تومان، امیرلشکر چهارصد تومان، سرتیپ دویست و هشتاد تومان، 

ومان، یاور صد و بیست تومان، سلطان نود سرهنگ صد و هشتاد تومان، نایب سرهنگ صد و سی و پنج ت

گرفتند. این حقوق تا پایان دوران سلطنت رضا تومان حقوق می ۵۵تومان و نایب دوم  ۶۵تومان، نایب اول 

 تغییر نکرد.   ۱۳۲۰شاه یعنی تا مهرماه سال 

منصور الملک استاندار آذربایجان نمایندگان قوام السلطنه را که برای  ۱۳۲۵در همین روز به سال 

روانه تهران کرد. احمد آرامش وزیر تبلیغات و اعزاز تشکیل حزب دموکرات به تبریز رفته بودند نپذیرفت و 



ت بودند در یک مصاحبه اعالم کردند مردم آذربایجان از حزب دموکرات نفرت أهیاز اعضای این نیک پی که 

 دارند چه مؤسس آن پیشه وری باشد یا قوام السلطنه.

دست یافت و حکم کرد که کشور  زیرمعاون سرپرست وبه مقام  میرسلیممصطفی  ۱۳۵۸در سال  

ی در سازمان تحت ریاست خود را ممنوع کنند. یک دهه بعد در سسیا هایسخنرانیها باید نشگاهروسای دا

گرایی ترکها که مخلوق همزمان با سستی گرفتن نظم کمونیستی دولت شوروی نمودهای قوم ۱۳۶۷سال 

ها به اقلیت ارمنی نمایان شد و این زمانی بود که آذریهمین ایدئولوژی بود در جمهوری آذربایجان شوروی 

در شهر سومقَیت در آران حمله بردند و اموالشان را غارت کردند و به زنان تجاوز کردند و نزدیک به دویست 

نفر را به قتل رساندند. بازماندگان با حمایت پلیس نجات یافتند اما از شهر رانده شدند! رخداد مشابهی در 

ای از مسلمانان به قطار حامل زایران هندو در شمال هند رخ داد و ماجرایش چنین بود که دسته ۱۳۸۱سال 

 تن از سرنشینان به قتل رسیدند. ۵۹در گودرا واقع در گجرات حمله بردند و قطار را آتش زدند. در نتیجه 

 

 

  

 

 

 

 

 حمله به قطار هندوها در گجرات    شوکو آساهارا

نمود و این تنها ی کشمکشهای مذهبی رخ نمیبخش مهمی از این جنایتها به اسم دین و با زمینه

میالدی  ۳۸۰اند. چون در سال ای برای خود ساختهمسلمانان نیستند که در هشتم اسفند از این نظر کارنامه



کرد به دین مسیح بگروند، امپراتور تئودوسیوس اول در تسالونیکا فرمانی صادر کرد و به اتباع روم تکلیف 

تن منتهی  ۱۱۶گذاری پیروان ابوسیاف در یک کشتی در فیلیپین به مرگ هجری خورشیدی بمب ۱۳۸۳در 

ریکیو که پیروانش در متروی توکیو گاز سمی رها ی آوم شینشوکو آساهارا رهبر فرقه ۱۳۸۳شد و در سال 

 کرده بود به مرگ محکوم شد.

 

 

 

 

 

 

 مانوئل بلگرانو  لرد بایرون  هانری چهارم  گئورگ اول

 

 ۲۸۶رخدادهایی در هشتم اسفند ماه گره خورده است. در سال  سیر پویایی قدرت در سطح جهانی با

هجری خورشیدی یکی از رهبران قبایل ختنی به نام آبائوجی دولت لیائو را در چین غربی تشکیل داد و خود 

سوئد  ۹۹۶هانری چهارم شاه فرانسه شد، در  ۹۷۳زو در منابع چینی شهرت یافت. در سال با نام امپراتور تای

هایت روسیه از دسترسی به ساحل دریای بالتیک ی استولبُوو ترک مخاصمه گفتند، و در نطی عهدنامهو روسیه 

مانوئل بلگرانو پرچم آرژانتین را برای نخستین بار در شهر روساریو برافراشت و جنگهای  ۱۱۹۱باز ماند، و در 

 استقالل آرژانتین را آغاز کرد.



جمهوری دومینیک از هائیتی استقالل یافت، در  ۱۲۲۳در سال 

های گذاری کشتیپرچم کنونی ژاپن برای نخستین بار برای نشانه ۱۲۴۹

اول شاه یونان از سوءقصدی گئورگ  ۱۲۷۷ژاپنی به کار گرفته شد، و در 

ئرها در آفریقای جنوبی در نهایت جنگ پاردِبرگ ها در جریان درگیری با بوانگلیسی ۱۲۷۹جان به در برد. در 

حزب کارگر انگلستان تاسیس شد،  ۱۲۷۹را بردند و سردار هماوردشان پیر کرونیه را به تسلیم وا داشتند، در 

مجلس آلمان  ۱۳۱۲ی احزاب سوسیالیست در وین تاسیس شد، و در المللی کارگری بیناتحادیه ۱۳۰۰در 

مشهور به رایشتاگ به دست یک کمونیست جوان هلندی به نام مارینوس وان درلوبِه به آتش کشیده شد. 

 ها از این واقعه برای سرکوب مخالفانشان و دستیابی به قدرت مطلق بهره جستند.نازی

 

 

 

 

 گذاری ابوسیاف در کشتی فیلیپینی     حمله به کاخ ریاست جمهوری سایگونبمب  متسوفقتل ن

 

نیروهای مهاجم متفقین در نزدیکی جاوه در اثر پاتک ناوگان ژاپن شکست خورد، در  ۱۳۲۱در سال 

مرد یهودی که زنانی آلمانی داشتند را دستگیر کرد و قصد داشت ایشان را از  ۱۸۰۰گشتاپو در برلین  ۱۳۲۲

در اعتراض به این کار در حرکتی موسوم به های ایشان و گروهی از مردم آلمان اخراج کند. اما خانواده

( تظاهرات کردند و در نتیجه این مردان آزاد شدند و اجازه Rosenstrasseراهپیمایی خیابان گل سرخ )

 یافتند در آلمان بمانند. 

 



 

 

 

 

 

 باشگاه بایرن مونیخ    تسلیم شدن پیر کرونیه پس از نبرد پاردبرگ

 

دو هواپیمای متمرد مربوط به ناوگان هوایی ویتنام که در اختیار کمونیستها بود به کاخ  ۱۳۴۱در سال 

ریاست جمهوری سایگون حمله کردند و بر آن بمب انداختند اما رئیس جمهور نگو دین دیم که هدف این 

بوریس نِمتسوف فیزیکدان و سیاستمدار لیبرالی که مخالف پوتین  هم ۱۳۹۴حمله بود جان سالم به در برد، در 

 بود ترور شد و به قتل رسید.

 

  

 

 

 

 

 

 ها در سومقیتگرایان ترک به ارمنیی قومحمله   سوزی رایشتاگآتش

 



 ۱۱۹۱ای از رخدادهای فرهنگی و اجتماعی هم واقع شده است. در سال در هشتم اسفند مجموعه

عواقب صنعتی شدن زادگاهش ناتینگهام را نکوهش کرد، در  لرد بایرون در مجلس انگلستان سخنرانی کرد و

ی دادگاه عالی آمریکا حکم کرد که تحصن نشسته ۱۳۱۸باشگاه فوتبال بایرن مونیخ تاسیس شد، در  ۱۲۷۹

هم  ۱۳۱۹وارد کردن به اصل مالکیت خصوصی است و بنابراین غیرقانونی است، در سال  کارگران خدشه

 را کشف کردند. ۱۴ن کربن مارتین کامِن و سام بوبِ

 

 

 

 

 

 

   بورودین   نمتسوف   مید   کنستانتین

   

زاده شده و میرزا فتحعلی آخوندزاده  ۹۲۵از میان مردم ایران زمین شیخ بهائی در هشتم اسفند سال 

 ۱۳۹۰وزیر سابق ترکیه در  الدین اربکان نخستاز دنیا رفته است. از میان معاصران هم نجم ۱۲۵۶در 

میالدی(، جرج هربرت مید  ۲۷۲زادگان نامدار دیگر این روز عبارتند از: کنستانتین امپراتور روم )درگذشت. 

(. الکساندر بورودین آهنگساز ۱۲۸۱بک ) هجری خورشیدی(، و جان اشتاین ۱۲۴۲شناس آمریکایی )جامعه

شناس روس عصب (، ایوان پاولوف۱۳۱۰(، چاندرا شکار آزاد انقالبی استعمار ستیز هندی )۱۲۶۶روس )

لئونارد نیموی هنرپیشه و بازیگر نقش اسپاک در (، و ۱۳۶۸(، کنراد لورنتز رفتارشناس جانوری )۱۳۱۵)

 اند.( هم در این روز درگذشته۱۳۹۴پیشتازان فضا )



 

   

 

 

 

 

 لئونارد نیموی    چاندرا شکار آزاد   الدین اربکاننجم

 

 

 


