
 

 

 اسفند منه -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 

  



 

 نهم اسفند

 

 

 

 

 

 

 خسرو پرویز       لیو بانگ

 

های جهان در روز نهم اسفند سال هفتم هجری خورشیدی یکی از مشهورترین و مهمترین دادگاه

باستان حکم خود را اجرا کرد و این زمانی بود که خسرو پرویز شاهنشاه ایران پس از محاکمه به جرم کشتن 

 ی حکم مهرهرمزد پسر یکی از همین اشراف بود.رگان کشور اعدام شد و اجرا کنندهچند تن از بز

که شاه و ثریا محمدرضا  ۱۳۳۱، در دکتر میلسپو ایران را ترک کرد ۱۳۲۳سیزده قرن بعد در سال 

ها ازاریبه ترک کشور داشتند با تجمع مردمی که توسط بازاریان بسیج شده بودند از سفر بازماندند. بتصمیم 

هایشان را تعطیل کرده بودند و در مخالفت با مصدق و هواداری از شاه در برابر کاخ تظاهرات کردند و مغازه

شاه را رفت و دربار سخنگویشان به اهلل سید محمد بهبهانی آیتشان قصد ترور دکتر مصدق را داشتند. برخی

و از مردم خواست تا مانع کرد ای منتشر اعالمیههم اهلل کاشانی آیت در همین روز  .کرداز این مسافرت منع 

دکتر مصدق پنهانی از کاخ شاه خارج شد و به خانه رفت، اما آنجا هم  مسافرت شاه به خارج از کشور شوند.



اش هجوم آوردند )تصویر زیر(. تنای از اوباش با رهبری شعبان جعفری و جمعی از افسران برای کشعده

مصدق از پشت بام گریخت و خود را به ستاد ارتش رساند و به اتفاق سرلشکر بهارمست به مجلس رفت و 

العاده تشکیل داد و پس از نطق تندی در مجلس تحصن کرد. هواداران دکتر مصدق تا شبانگاه ای فوقجلسه

 ت که نوعی کودتای ضمنی بود را خنثی کردند.ی امور را در دست گرفتند و این تحرکااداره

فرستنده تلویزیون آبادان  و در همین روز بزرگ خرمشهر آماده بهره برداری شدپل  ۱۳۳۸در سال 

جنگ اول خلیج فارس با پیروزی متفقین و رانده شدن عراق از کویت پایان یافت  ۱۳۷۰در  شروع بکار کرد.

ی مذهبی در هاهم در جریان درگیری ۱۳۸۱ی اردبیل سه هزار کشته بر جای گذاشت. در زلزله ۱۳۷۶و در 

مسلمان و در کشتار نارودا  ۶۹گجرات همزمان در دو نقطه کشتارهایی روی داد. در کشتار جماعت گلبرگ 

ی مجلس هم ی هندو کشته شدند. احسان جعفری نمایندهی چند هزار نفرهمسلمان به دست توده ۹۷پاتیا 

نفر را  ۱۲۷عراق خود را منفجر کرد و  گذار انتحاری در الهاللهم یک بمب ۱۳۸۴یکی از قربانیان بود. در 

 به کشتن داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 گذاری انتحاری در الهاللبمب    کشتار جماعت گلبرگ

 

د و دودمان هان را تاسیس پیش از میالد لیو بانگ به امپراتوری چین رسی ۲۰۲در نهم اسفند سال 

ها را پس تِموک شاه آزتکهجری خورشیدی هِرنان کورتز رهبر غارتگران اسپانیایی کواوه ۹۰۴کرد، در سال 

خواست باقی سران قبایل ای مشغول است و میهای بسیار به قتل رساند چون شنیده بود به توطئهاز شکنجه

ی دانمارک به رهبری ارتش چهارده هزار نفره ۱۰۸۹ر کند. در سرخپوست را بترساند و به اطاعت از خود وادا

ها که همین تعداد سرباز داشت به سختی شکست یورگن رانتزائو به سوئد حمله کرد و از ارتش سوئدی

 روبرت نلسون در کبک کانادا از انگلستان اعالم استقالل کرد.  ۱۲۱۷خورد، و در 

 

 

 

 

 

 

 جان وسلی  راناوالونای سوم   به دست کورتزی شاه آزتکها شکنجه

 



های اروپایی رزمناو آمریکایی یو اس اس ایندیانا که اولین کشتی جنگی همتای نمونه ۱۲۷۲در سال 

ی بومی راناوالونای سوم را را گرفتند و آخرین ملکهفرانسویان ماداگاسکار  ۱۲۷۶بود، به آب انداخته شد، در 

تانگ شورش مردم کومین ۱۳۲۶مصر از انگلستان اعالم استقالل کرد. در  ۱۳۰۱از قدرت برکنار کردند، و در 

اوالف پالمه نخست وزیر  ۱۳۶۵تایوان را به شدت سرکوب کرد و سی هزار شهروند را به قتل رساند، در 

ای انسانی به درازای پانصد یک میلیون شهروند تایوانی زنجیره ۱۳۸۳ل رسید، و در سوئد ترور شد و به قت

 را گرامی بدارند. ۱۳۲۶ی کشتگان همین روز به سال کیلومتر درست کردند تا خاطره

 

 

 

 

 

 

 سرکوب شورش تایوان    جنگ سوئد و دانمارک

 

شورای چهارم قسطنتنیه  ۲۴۹در روز نهم اسفند سه واقعه در تاریخ مسیحیت رخ داده است. در سال 

جان وِسلی  ۱۱۶۳و تعلیمات فوتیوس را مردود دانست، در توسط رهبران کلیسای کاتولیک تشکیل شد 

پاپ بندیکت شانزدهم از مقام پاپی استعفا داد و نخستین پاپی  ۱۳۹۲کلیسای متدیست را تاسیس کرد، و در 

 کرد.بود که طی حدود ششصد سال گذشته چنین می

 

 



 

   

 

 

 

 آلفرد فون شلیفن  روبرت نلسون    رزمناو یو اس اس ایندیانا

راه آهن اوهایو و بالتیمور ادغام شدند و برای نخستین بار قطارهایی  ۱۲۰۶در چنین روزی به سال 

برای اولین بار بازی  ۱۳۱۹کردند، در در آمریکا به حرکت درآمدند که هم مردم و هم بارها را حمل می

ی دی جیمز واتسون و فرانسیس کریگ ساختار مارپیچ دوگانه ۱۳۳۲بسکتبال از تلویزیون پخش شد، و در 

 کشف کردند. ان ای را

بخش پایانی سریال ۱۳۶۲اولین تلویزیون رنگی برای فروش عرضه شد، در  ۱۳۳۳در نهم اسفند سال 

M*A*S*H شود. پخش شد و صد و هفتاد میلیون بیننده داشت که رکوردی تکرار ناشدنی محسوب می

ی گرم پلیس آمریکا به مقر پیروان کوروش داوید حمله برد و در هم دفتر الکل، تنباکو و اسلحه ۱۳۷۲در 

ی محل اقامتشان روزه ۵۱ی درگیری نخست شش تن از ایشان را کشت و چهار تن کشته داد. بعد هم محاصره

 ی این فرقه دنبال شد.ی اعضارا آغاز کرد که در نهایت با سوزاندن قرارگاهشان و مرگ همه

 

 

 

 

 اوالف پالمه و محل قتلش   روش داویدکو       هاسوزاندن اقامتگاه داویدی



 

 

 

 

 

 ی انسانی تایوانزنجیره      شانواتسون و کریگ و مدل

 

شناس و یوری لوتمان نشانهو  ۱۲۱۲االر آلمانی به سال در چنین روزی آلفرد فون شلیفن سپهس

هجری خورشیدی ابوعبداهلل شیعی داعی اسماعیلی  ۲۹۰اند. در سال به دنیا آمده ۱۳۰۱فیلسوف استونی در 

ی فاطمی پرداز خالفت فاطمی در مصر پس از شورش کُتامه مظنون واقع شد و به فرمان خلیفهیمن و نظریه

نویس هنری جیمز ادیب و داستان ۱۲۹۵آلفونسو دو المارتین شاعر فرانسوی و در  ۱۲۴۸در مهدی کشته شد، و 

 اند.آمریکایی درگذشته

 

 

 

 

 

 

 

 آلفونسو دو المارتین   یوری لوتمان  هنری جیمز  بندیکت سیزدهم


