
 

 

 اسفندم شش 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 ششم اسفند

 

 

 حلبچه

 

 

 

نبوکدنصر بابلی اورشلیم را فتح کرد و یهویاقیم را  پیش از میالد ۵۹۷روز بیست و ششم اسفند سال 

جمعه . در تاریخ معاصرمان در روز دستگیر کرد و به تبعید فرستاد و صدقیاه را به جای او شاه یهودیه کرد

سید جمال اسدآبادی به خاطر ارتباط با انقالب احمد  (ق۱۳۰۱ذیحجه  ۲۶) ۱۲۶۳بیست و ششم اسفند سال 

میلیون تومان خرج  ۳۴ل بعد با ی کل کشور برای سابودجه ۱۳۰۷در سال  .تبعید شد اعرابی از مصر به پاریس

میلیون تومان دخل در مجلس شورای ملی تصویب شد و قرار شد سالی صد نفر با خرج دولت برای  ۳۱و  

ی دولتی تبدیل ی محضرهای شرعی به دفترخانههمه ۱۳۱۰سه سال بعد در  .تحصیل به اروپا فرستاده شوند

  .ودند به دفترداران رسمی دگردیسی یافتندشد و بیشتر مالیان سنتی که گردانندگان محضرها ب

که پس از واقعه نهم اسفند بازداشت شده سیاسی ای از رجال سرلشگر زاهدی وعده ۱۳۳۱در سال 

شد، و در سردار محمد داود خان صدراعظم افغانستان وارد تهران  ۱۳۳۸هفت سال بعد در  بودند آزاد شدند.

ویلیام  هم ۱۳۶۳. در کمال جنبالط رهبر مخالفان حکومت در جریان جنگ داخلی لبنان به قتل رسید ۱۳۵۶

 .گرایان افراطی ربوده شد و مدتی بعد کشته شدباکلی رئیس سیا در بیروت توسط اسالم



 

 

 

 

 

 مسعود رجوی و مریم قجر    قربانیان جنایت صدام در حلبچه

 

سازمان مجاهدین خلق که در عراق مستقر شده و با صدام  ۱۳۶۴در روز بیست و ششم اسفند سال 

ای حماسی اعالم کرد که مریم قجر که پیشتر همسر مهدی ابریشمچی از کرد، با بیانیهمیحسین همکاری 

در این بیانیه این  .ی مجاهدین بود، از او طالق گرفته و با مسعود رجوی ازدواج کرده استاعضای باالمرتبه

 «فداکارانه»مسعود  و عمل «فراتر از عمل قهرمانانه»خوانده شده بود و عمل مریم  «پیروزی بزرگ»ازدواج 

 !خوانده شده بود

صدام حسین شهر کردنشین حلبچه در عراق که هنگام ورود ارتش ایران  ۱۳۶۷سه سال بعد در سال 

از ایشان استقبال کرده بودند را با بمب شیمیایی مورد حمله قرار داد. در نتیجه پنج هزار تن کشته و ده هزار 

 .ها دادی شهر اریحا را به دست فلسطینیاسرائیل اداره هم ۱۳۸۴. در چنین روزی به سال تن زخمی شدند

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 گوستاو سوم    سگوری دژ مونویرانه

بیست و ششم اسفند برای اقلیتهای دینی مقیم اروپا روزی خطرناک بوده است. در چنین روزی به 

سپاهیان پاپ پس از فتح  ۶۲۳هر کشته شدند، در یهودیان یورک به دست مسیحیان متعصب این ش ۵۶۹سال 

، و هردوی سگور در جنوب فرانسه بیش از دویست تن از کاتارها که مانوی بودند را در آتش سوزاندنددژ مون

گرایان در جریان جنگ داخلی فنالند ملی هم ۱۲۹۷این دینها از ایران زمین به اروپا انتقال یافته بودند. در سال 

و این بار دین قربانیان  پیروزمند در نبرد النکیپوهیا حدود صد اسیر کمونیستی که گرفته بودند را اعدام کردند

 خاستگاهی اروپایی داشت.

گوستاو سوم شاه سوئد مورد  ۱۱۷۱اند. در سال رخدادهای سیاسی این روز نیز جالب توجه بوده 

ای از سپاهیان دسته ۱۱۷۶، درست پنج سال بعد در سوءقصد قرار گرفت و سه روز بعد از این زخم مرد

ا در دومین نبرد ارتش اسپانی ۱۱۹۷هیان انقالبی فرانسه شکست خوردند، در اتریشی در نبرد والوازون از سپا

 ۱۳۰۳، و در جنگیدند پیروز شدندطلبان شیلی که زیر فرمان خوزه سان مارتین میکانچا رایادا بر استقالل

 .فیومه به ایتالیا پیوست و به خاک این کشور منضم شد

، در ی آلمان هستندالحمایهی پراگ اعالم کرد که موراویا و بوهمیا تحتهیتلر در قلعه ۱۳۱۸در سال 

هایی از سربازان ژاپنی مقاومت ها پایان پذیرفت هرچند هنوز دستهجنگ ایوو جیما با پیروزی آمریکایی ۱۳۲۴

ها رتسبورگ در اثر بمباران انگلیسیوی ساختمانهای شهر تاریخی وتقریبا همه، در همین روز ورزیدندمی



سربازان آمریکایی  ۱۳۴۷. در خمی شدندنابود شد و پنج هزار نفر از ساکنانش کشته و چندین هزار تن دیگر ز

 ۱۳۵۷سالح را کشتار کردند )تصاویر زیر(. در سال روستایی بی ی می الی در ویتنام حدود پانصددر دهکده

نخست وزیر پیشین ایتالیا آلدو مورو به دست کمونیستهای گروه بریگاد سرخ دزدیده شد و چندی بعد  هم

 ، اماتری اندرسون خبرنگار آسوشیتد پرس در بیروت گروگان گرفته شدهم  ۱۳۶۴. در سال به قتل رسید

 بخت بلندتری داشت و شش سال بعد آزادش کردند.

 

 

 

 

 

قانون اساسی این کشور در سیپی آخرین بخش از آمریکا بود که سیزدهمین اصل ایالت میسی ۱۳۷۴در سال 

پرسی بحث برانگیزی رای دادند که از کریمه در همهمردم  ۱۳۹۳و در  داری را اجرایی کرد!ممنوعیت برده

 .اوکراین جدا شده و به خاک روسیه بپیوندند

  

 

 

 

 

 فرانک سیناترا   آلدو مورو   بمباران وورتسبورگ

    



، اولین اجرای رومئو و ژولیت اثیر چایکوفسکی انجام پذیرفت ۱۲۴۹در بیست و ششم اسفند سال 

 ۱۲۷۳، در المللی این ورزش را ربودتیم وَندررز اف سی اولین کاپ فوتبال در نخستین مسابقات بین ۱۲۵۱در 

این روز در  .ی اسکندر و سوزاندن تخت جمشید است بر صحنه رفتاپرای تائیس اثر ژول ماسنت که درباره

ام خود را شرکت فورد ماشین پنجاه میلیون ۱۳۳۷اهمیتی دارد چون در سال تاریخ صنعت خودروسازی هم 

 ساخت. شرکت جنرال موتورز خودروی صد میلیونم خود را  ۱۳۴۷و ده سال بعد در  تولید کرد

 

 

 

 

 

 تیم وندرز اف سی    نبرد والوازون  رومئو و ژولیت

برهان الدین فزاری فقیه شافعی  (ق۷۲۹جمادی االول  ۷) ۷۰۷بیست و ششم اسفند سال پنجشنبه روز 

زاده شد. گذشته از ایشان  ۱۳۶۳طباطبایی شاعر معاصر در همین روز به سال  احمدی سیدحامدو  درگذشت

( هم در ۱۲۹۰( و یوزف منگله پزشک هوادار نازیها )۱۱۳۰یسون چهارمین رئیس جمهور آمریکا )جیمز مد

میالدی( امپراتوران روم و تکین خزری  ۴۵۵میالدی( و هراکلیوس ) ۳۷این روز زاده شدند و تیبریوس )

( در ۱۳۹۵) ی آمریکاییشهفرانک سیناترا خواننده و هنرپیهجری خورشیدی( و  ۳۱۲فرماندار عباسی مصر )

 اند. این روز درگذشته

 راست: مدیسون

 چپ: منگله

 


