
 

 

 اسفند 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 

  



 

 بیستم اسفند

 

 

 

 

 

 

 ی فداییان اسالماحمد کسروی پیش و پس از حمله

 

قوای روسی با هشدار نادرشاه باکو را تخلیه کردند و پس از نوشتن  ۱۱۱۴روز بیستم اسفند سال 

تلگرافی از مشیرالدوله احمدشاه از پاریس   ۱۳۰۰ی گنجه از قلمرو ایران زمین خارج شدند، در سال عهدنامه

گاندی  ۱۳۰۱خواست تا هر چه زودتر به کار متحصنین در سفارت روس خاتمه دهد، و یک سال بعد در 

توسط دولت استعماری هند دستگیر شد و به شش سال حبس محکوم شد و پس از کمتر از دو سال آزادش 

دار ایرانی به دست اعضای گروه احمد کسروی مورخ و حقوقدان نام ۱۳۱۲در همین روز به سال  .کردند

فتوای قتل کسروی را نواب صفوی داد و با قدری  .فداییان اسالم مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید

شد با چاقو خودش فریبکاری از یک مجتهد دیگر هم گرفت و قاتالن در حالی که از کاخ دادگستری خارج می

قتلهای سیاسی مدرن بود که در آن ضاربان فریاد اهلل اکبر سر  این از اولین .اش را به قتل رساندندو منشی

 .دادندمی



بردند، یوسف افتخاری رهبر جنبش افراد حزب توده که از رضا روستا فرمان می ۱۳۲۴در همین روز به سال 

 !اش کردنددزدیدند و زندانیسندیکالیستی ایران را 

 

 

 

 

 ناپلئون در نبرد لئون   ماکسیمیان   لیوهانژی

های رومی در نبرد جزیره پیش از میالد طی جنگهای پونیک نیروهای ۲۴۱در چنین روزی به سال 

میالدی  ۲۹۸کشتیهای کارتاژی را غرق کردند، در سال ( خشکی کوچک در غرب سیسیل)سه   آیگاتِس

امپراتور روم پس از سرکوب سرکشی بربرها در شمال آفریقا پیروزمندانه وارد کارتاژ شد، و در ماکسیمیان 

فِنگ بر پای کرد لیوهان خود را امپراتور نامید و پایتخت خویش را در شهر کایهجری خورشیدی ژی ۳۲۶

 .و به این ترتیب دولت هان پسین تاسیس شد

یعقوب و آبونا پتروس دوم را در نبرد گُجام شکست داد و سوسِنیوس اول قوای متحد  ۹۸۶در سال 

چارلز اول مجلس انگلستان را منحل کرد و بیست و یک سال  ۱۰۰۸به این شکل به پادشاهی حبشه رسید، در 

لوئیزیانا طی مراسمی از فرانسویان خریداری شد و مالکیتش به ایاالت  ۱۱۸۳با خودکامگی سلطنت کرد، و در 

 .هم ناپلئون در نبرد لئون شکست خورد ۱۱۹۳در  .متحده منتقل شد

پس از ادغام کمپانی هند شرقی هلند در دولت، ارتش سلطنتی هلند برای هند شرقی  ۱۲۰۹در سال 

ی گوادالوپ هیدالگو بین آمریکا و مکزیک بسته شد و به جنگ دو کشور پایان عهدنامه ۱۲۲۷پدید آمد، در 

مذهبی مسلمانان آفریقای غربی و صوفی بانفوذ شهر سِگو را گرفت و  حاج عمر طعل پیشوای ۱۲۴۰داد، در 

سیام، دولت پادشاهی سیام -ی انگلیسا امضای عهدنامه ۱۲۸۸پادشاهی بامانا در مالی را منقرض کرد، و در 



ی لطهپوشی کرد و این مناطق زیر ساز حاکمیت بر ماالی و کِداه و کِالنتان و پِرلیس و تِرِنگانو چشم ند(تایل)

 .انگلیس در آمدند

ی انگلستان در جنگ جهانی نبرد نوو شاپل آغاز شد که نخستین درگیری نظامی پردامنه ۱۲۹۴در 

هزار نفر بودند و چهار هزار و پانصد هندی هم در کنار خود داشتند  ها هفتدر این درگیری انگلیسی .اول بود

فولگنچیو باتیستا در کوبا کودتا کرد و خود را رئیس  ۱۳۳۱و به این شکل بر ده هزار آلمانی غلبه کردند، در 

ها به بسیج نیرو دست زدند و چند هزار تن ی نزدیک چینیها در برابر حملهتبتی ۱۳۳۸جمهور خواند، و در 

 .از مردانشان کاخ داالی الما را در پناه خود گرفتند

 

 

 

 

 

 

 ی معدن کوریرفاجعه      تشکیل ارتش هلند

که به ناروا به قتل پسرش  (پروتستانهای فرانسه)ژان کاالس از هوگنوها  ۱۱۴۱در بیستم اسفند سال 

این واقعه ولتر را به  .متهم شده بود به چرخ شکنجه بسته شد و با شکسته شدن استخوانهایش اعدام شد

در  .ی کشیشهای کاتولیک بر روندهای قضایی ایجاد کردو موجی از اعتراض به سلطه دادخواهی واداشت

ها به کار خانهآلمون استوگر نوعی کلید قطع و وصل مدار اختراع کرد که به زودی برای ساخت تلفن ۱۲۷۰

در نتیجه  معدن کوریر در شمال فرانسه به خاطر انفجار غبار ذغال سنگ ریزش کرد و ۱۲۸۵گرفته شد، و در 

 .ی اورانوس را کشف کردندهای سیارههم اخترشناسان حلقه ۱۳۵۶در  .معدنکار جان باختند ۱۰۹۹



 

 

 

 

 الدن بن  فردیناند اول فردیناند دوم  های اورانوس حلقه  آلمون استوگر

ایران زمین زندگی و مرگ دو تن در بیستم اسفند قرار گرفته که بسیار ناهمساز هستند از میان مردم  

هجری  ۶۷۰اینها عبارتند از ارغون خان مغول که در  .کنندشان برقرار میدار با هویت ایرانیو ارتباطی مسئله

سخن پرنگ شاعر شیرینعالوه بر اینها نوذر  .به دنیا آمد ۱۳۳۶خورشیدی درگذشت و اسامه بن الدن که در 

  .زاده شد ۱۳۱۶معاصر هم در سال 

، (۸۸۲)، فردیناند اول امپراتور مقدس روم (۸۳۱)از میان انیرانیان فردیناند دوم شاه کاستیل و لئون 

، کارل ویلهلم فریدریش اشلگل شاعر و ادیب (۱۰۰۷)شناس و فیزیکدان ایتالیایی مارچلو مالپیگی زیست

یوآن اند و لیو ژیدر این روز زاده شده( ۱۲۴۹)پرداز سیاسی روس وید ریازانوف نظریه، و دا(۱۱۵۱)آلمانی 

، میخائیل بولگاکف (۱۳۱۶)نگار و منتقد روس ، یوگنی زامیاتین روزنامه(۳۲۷)موسس سلسله هان پسین 

این در ( ۱۳۸۹)، و محمد سید طنطاوی عالم دینی مصری و مفتی اعظم قاهره (۱۳۱۹)نویس روس داستان

  .اندروز درگذشته

 

 

 

 

 ریازانوف  مالپیگی    زامیاتین  بولگاکوف  طنطاوی


