
 

 

 اسفندم پنج و  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 پنجم اسفند

 

 

 

 

 

 

 

 عبداهلل هدایت   السلطان به ملکم خانی ظلنامه     اکبر شاه گورکانی

 

ی نامسلمانان را در قلمرو خود اکبر شاه گورکانی جزیه ۹۴۳در روز بیست و پنجم اسفند ماه سال  

ای نوشت و ی عزل ملکم خان با فرمان ناصرالدین شاه مقالهروزنامه تایمز درباره ۱۲۶۹، در سال لغو کرد

اش مخالفت با استبداد شاه میرزا ملکم خان در جواب آن مطلبی منتشر کرد و توضیح داد که علت برکناری

ی روزنامه دولت ایران در پی این مقاله از انگلستان خواست تا وی را تبعید کند و مانع انتشار .بوده است

در این میان برخی از رجال ایران از جمله  .ولی دولت انگلیس در این زمینه با او همراهی نکرد .قانون شود

 .دانستندای داشتند و خود را شاگرد او میالسلطان پسر مهتر ناصرالدین شاه با ملکم خان ارتباط دوستانهظل

کشی ارمنیان بود در برلین به نی که طراح اصلی نسلطلعت پاشا صدراعظم عثما ۱۳۰۰در همین روز به سال 

مجلس شورای ی در جلسه ۱۳۰۷، در دست یک ارمنی بیست و سه ساله به نام سوغومون تهلیریان کشته شد



علی خان ساالر حشمت با  تومان تصویب شد. در همین روز  ۶۲۳۰۱۴۰به مبلغ  ۱۳۰۸سال  یملی بودجه

 .به یکی کرد و مدعی تاج و تخت قاجار شد محمد حسن میرزا دست

علی سهیلی نخست وزیر طبق عرف پارلمانی از ریاست دولت  ۱۳۲۱در بیست و پنجم اسفند سال 

مرکزی کارگران وابسته به  یمحل اجتماع اعضای شورای متحده ۱۳۳۲یازده سال بعد در  .گیری کردکناره

بخش جدید دویست و پنجاه  ۱۳۳۸در  .حزب توده کشف و سی و یک نفر از عامالن آن بازداشت شدند

ارتشبد بازنشسته عبداهلل هدایت از  ۱۳۳۹، و در فیروزآبادی در شهر ری گشایش یافتتنختخوابی بیمارستان 

 .جنگ داخلی در سوریه آغاز شد هم ۱۳۹۰در همین روز به سال  .طرف شاه سناتور شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسد در سوریهتظاهرات موافقان )باال( و مخالفان )پایین(   ۱۳۰۸ی سال چرکنویس بودجه

 

 



 

 

 

 

 چائو چائو   ی تئودوریکسکه    قتل سزار

 

یولیوس سزار دیکتاتور روم در مجلس سنا به  پیش از میالد ۴۴در روز بیست و پنجم اسفند سال 

ی هان چائو چائو سردار چینی و صدراعظم سلسله میالدی ۲۲۰. در همین روز به سال ضرب دشنه کشته شد

اودوآکر که اولین پادشاه غیررومی ایتالیا بود زمانی که مهمان تئودوریک کبیر  میالدی ۴۹۳. در سال درگذشت

جرج  هجری خورشیدی ۱۱۶۲، و در ها بود و مشغول صرف غذا بود به دست او کشته شدشاه اوستروگت

ی سردار رقیبش نیوبورگ انگیز و پراحساسی از افسرانش خواست تا از دسیسههیجانواشینگتن در سخنرانی 

 .در نتیجه ایشان به او وفادار ماندند و کودتای حریفش به شکست انجامید .حمایت نکنند

سرباز آمریکایی  ۴۸۰۰وودرو ویلسون  ۱۲۹۵، در جنگ میان انگلستان و تبت آغاز شد ۱۲۶۷در سال 

تزار نیکوالی دوم بعد از به  ۱۲۹۶، در مرزهای مکزیک فرستاد تا پانچو ویال را دستگیر کنندرا به فراسوی 

ی دودمان رومانف خاتمه ساله ۳۰۴گیری کرد و به این شکل سلطنت پیروزی رسیدن انقالب از سلطنت کناره

جنگ خونینی این ها در جریان سومین جنگ خارکوف پس از سپاه هفتاد هزار نفری آلمانی ۱۳۲۲. در یافت

لیندون جانسون به درگیری و سرکوب  ۱۳۴۴. و در ها بازپس گرفتندی شورویهزار نفره ۳۴۶شهر را از ارتش 

ی دادن حق رای به سیاهپوستان را با این موج پیش ای واکنش نشان داد و برنامهتظاهر کنندگان در سخنرانی

 .هوری روسیه برگزیده شدمیخائیل گورباچف به ریاست جم هم ۱۳۶۹. در سال برد

 



 

 

 

 

 

 ای اولیه از خودروی رویز رویسنمونه    جنگ خارکف

 

ای از رخدادهای فرهنگی و اجتماعی نیز مصادف بوده است. در سال بیست و پنجم اسفند با مجموعه

ی آکادمی علوم پاریس نشان داد که نور رفتار موجی دارد و به این ترتیب جایزهآگوست ژان فرِسنل  ۱۱۹۸

باشگاه فوتبال  ۱۲۷۱، در ای نور قایل بودندرا برد و رویاروی هواداران نیوتون قرار گرفت که به رفتار ذره

 یاولین مسابقه ۱۳۰۶، در رولز رویس تاسیس شدخودروسازی شرکت  ۱۲۸۵، در لیورپول تاسیس شد

ی سیالوس واقع در جزیره ۱۳۳۱، و در قایقرانی زنان بین تیمهای دانشگاه آکسفورد و کمبریج انجام پذیرفت

. در سال متر باران بارید و رکوردی جهانی به بار آوردمیلی ۱۸۷۰در اقیانوس هند طی بیست و چهار ساعت 

 هم اولین نشانی اینترنتی به صورت آزمایشی ساخته شد. ۱۳۶۴

 

 

 

 

 

 آگوست فرسنل   ۱۲۶۷رهبران تبتی در   جان هولدینگ موسس باشگاه لیورپول



 

 

 

 

 

 

   گورباچفمیخائیل    پروین اعتصامی   بوخاریننیکوالی 

 

سرای بانوی شاعر خردمند و پارسیاعتصامی  نیپروی روز بیست و پنجم اسفند ماه، مهمترین زاده

نیکوالس قدیس راهب مسیحی  هجری خورشیدی ۲۷۰زاده شد. در سال  ۱۲۸۵معاصر است که در سال 

ارسطو  ۱۳۵۴وخارین سیاستمدار کمونیست روس و در نیکوالی ب ۱۳۱۷یونانی هم به دنیا آمد و در سال 

 دار یونانی درگذشتند.اوناسیس سرمایه

 


