
 

 

 اسفندم هفت 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 هفتم اسفند

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبادهای سعادتدکتر فاطمی و سید ضیاء طباطبایی در باغ سید ضیاء در زمین

 

میالدی مارکوس اورلیوس امپراتور روم پس از آن که به ایران  ۱۸۰در روز بیست و هفتم اسفند سال 

پا زمین حمله کرد و از پیشروی بازماند در راه بازگشت به روم در اثر طاعونی که سپاهیانش از مشرق به ارو

در دوران  .این بیماری در مدت کوتاهی یک چهارم جمعیت اروپا را از پای در آورد .منتقل کردند درگذشت

 درگیر شد و به صورت او سیلی مدرسدر مجلس با سید حسن احیاءالسلطنه بهرامی  ۱۳۰۲معاصر به سال 

اعالم جمهوری  گیری برایکرد تا جلوی رایمیکشی وقتنواخت. مدرس در این جلسه با نطقهایی طوالنی 

اکثریت مجلس  ۱۳۲۱ی دوستی میان ایران و لهستان امضا شد و در عهدنامه ۱۳۰۵را بگیرد. سه سال بعد در 

شورای ملی در یک جلسه خصوصی به نخست وزیری محمد ساعد مراغه وزیر امور خارجه ابراز تمایل 



اسی ایران پس از یکسال و یک ماه زمامداری از صحنه سیصدراعظم پیشین و بدین ترتیب علی سهیلی  کردند

 خارج شد.

سید ضیاءالدین طباطبایی که از حدود یک سال پیش با فشار روسها  ۱۳۲۵در چنین روزی به سال  

اش رفت و جماعت بزرگی از اهالی تهران بازداشت شده و زندانی بود، به خاطر بیماری آزاد شد و به خانه

بودجه  یعبدالباقی شعاعی وزیر دارائی الیحه هم ۱۳۳۹برای دیدار و عیادت از او به منزلش رفتند. در سال 

 هانود و یک میلیارد ریال و هزینهدولت درآمد  که بر مبنای آن کشور را به مجلس داد( ۱۳۴۰)سال آینده 

 د.وبینی شده بهشتاد و نه میلیارد ریال پیش

 

 

 

 

 

 ریچارد رامیرز  ادوارد کورنوال     مارکوس اورلیوس

پیش از میالد یولیوس سزار در نبرد موندا بر قوای وفادار به رقیبش پمپی  ۴۵سال  در چنین روزی به 

که سردارانش پمپی کهتر و تیتوس البینوس بودند غلبه کرد، در حالی که سپاهیانش چهل هزار تن بودند و 

ی شاهزادههجری خورشیدی ادوارد مشهور به  ۷۱۶ر سال . ددر برابرش ارتشی هفتاد هزار نفره صف بسته بود

سپاهیان متحد کاستیل و مورسیا  ۸۳۱در  .سیاه به عنوان دوک کورنوال انتخاب شد و اولین دوک انگلستان شد

جمهوری ایتالیا  ۱۱۸۴در نبرد آلپورچونِس بر قوای گرانادا واپسین امیرنشین مسلمان اسپانیا غلبه کردند، و در 

 .تغییر ساختار داد و این بار هم ناپلئون پادشاه ایتالیا شدکه ناپلئون رئیس جمهورش بود به پادشاهی ایتالیا 



جاوه را -ی مالزی و سوماتراانگلستان و هلند توافق کردند که به ترتیب شبه جزیره ۱۲۰۳در سال 

جنگ اول تاراناکی در نیوزلند بین  ۱۲۳۹تصرف کنند و در بخشهای مربوط به رقیب دخالت نکنند، در 

نفر بودند و سالح گرم داشتند و در برابرشان  ۳۵۰۰ها اروپایی. ان مائوری درگرفتمهاجمان اروپایی و بومی

ی جنگ نامعلوم اما دلیری بومیان چندان بود که نتیجه .جنگیدندتن بودند و با تبر و نیزه می ۱۶۰۰ها مائوری

 .باقی ماند و از هر طرف حدود دویست تن کشته و زخمی شدند

در  .و قوای ژاپنی آغاز شد( تانگکومین)گرایان چینی چانگ بین حزب ملینبرد نان ۱۳۱۸در سال 

 ۲۴هزار و  ۵۱ها صد و ده هزار سرباز وارد میدان کردند و به ترتیب ها دویست هزار و ژاپنیاین نبرد چینی

ئیس جمهور رفرانکلین روزولت تاالر ملی هنر در واشینگتن با حضور  ۱۳۲۰در سال  .هزار نفر تلفات دادند

 ۱۳۲۷ی اولین بار به پرواز در آمدند، در تورنادو برا ۴۵-افکن بهواپیماهای بمب ۱۳۲۶افتتاح شد، در 

ی پیمان آتالنتیک بلژیک، فرانسه، هلند، لوگزامبورگ، و انگلستان پیمان بروکسل را امضا کردند که مقدمه

در سال  .ناه بردتسو داالی المای چهاردهم از تبت گریخت و به هند پتِنزین گیا ۱۳۳۸بود و در  (ناتو)شمالی 

 ، گلدا مایر نخست وزیر اسرائیل شد ۱۳۴۸

تن و  ۲۹گذاری در یک ماشین در برابر سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس به مرگ بمب ۱۳۷۱در 

، )تصویر روبرو( تن انجامید ۲۴۲شدن زخمی 

 ٪۶۸پرسی در آپارتاید با و در همین روز همه

پایان جدایی  به آپارتاید الغای هوادار آرای

همچنان در  .نژادی در آفریقای جنوبی انجامید

این زمان یک سوم جمعیت با آپارتاید موافق 

های در جریان درگیری ۱۳۸۳در سال . بودند



تن کشته و بیش از دویست  ۲۲کلیسا در کوسوو و دو مسجد در صربستان ویران شدند و  ۲۲مذهبی در بالکان 

  .تن زخمی شدند

 

 

 

 

 

 

 جنگ تاراناکیها و سفیدپوستان در مائوری

 

با نام کالیفرنیم کشف  ۹۸کرد که عنصر دانشگاه برکلی اعالم  ۱۳۲۹در بیست و هفتم اسفند سال 

عکس  ۱۳۵۸نفر در اثر آن کشته شدند، در  ۱۱۰۰ی آگونگ در بالی آتشفشانی کرد و قله ۱۳۴۲شده است، در 

داد انتشار یافت و به نماد پایان اش را نشان میکه بازگشت سربازی نزد خانواده« انفجار شادمانی»مشهور به 

 .ی پولیتزر را ربودعکس بعدتر جایزهجنگ ویتنام تبدیل شد. این 

 

 

 

 

 

  دانشگاه برکلی      چانگنبرد نان



 

 

 

 

 ی آگونگقلهآتشفشانی     انفجار شادمانی   گلدا مایر

 

آنجلس انجام ای به نام ریچارد رامیرز اولین و دومین قتلهایش را در لسقاتلی زنجیره ۱۳۶۴در سال  

داد. او در نهایت سیزده تن را به قتل رساند، اقدام به قتل پنج نفر دیگر کرد، به یازده زن تجاوز کرد و از 

اعضای جنبش مذهبی مسیحی  هم ۱۳۷۹، در اعدامش کردندچهارده خانه دزدی مسلحانه کرد تا دستگیر شد و 

بینی در اوگاندا که به نزدیک شدن قیامت معتقد بودند، پس از آن که پیش« جنبش احیای ده فرمان خداوند»

ی نخست در این روز ی زمان وقوع قیامت اشتباه از آب درآمد، از میان رفتند. در مرحلهپنج رهبر فرقه درباره

عضو دیگر  ۲۴۸جمعی با امر رهبرشان مردند و بعدتر جسد اال به علت خودکشی یا قتل دستهتن احتم ۵۳۰

 سوزی یا خوردن زهر مرده بودند.ی این افراد در اثر آتشاین گروه هم در جاهای دیگر یافت شد. همه

 

 

 

 

 

 رهبران این جنبش   جنبش احیای ده فرمانپیروان ی جسد سوخته



م در قلمرو ایران زمین یکی از مشهورترین درگذشتگان بیست و هفتم اسفندماه عمرو بن هشا 

اند شهرت دارد و در چنین روزی به سال سوم ابوالحکم است که بیشتر با لقب ابوجهل که مسلمانان به او داده

ی شید خلیفهالری این روز هم هارونهجری خورشیدی در جریان جنگ بدر کشته شد. مشهورترین زاده

 به دنیا آمد.  ۲۴۲نامدار عباسی است که در سال 

ی انندهسید درویش خو( و ۱۲۱۳)یمر موسس شرکت خودروسازی دایملر گوتلیب دادر میان انیرانیان  

 اند و( در این روز زاده شده۱۲۹۹)لرحمن اولین رئیس جمهور بنگالدش اشیخ مجیب( و ۱۲۷۱)مصری 

زیکدان ولی ریاضیدان و فیدانیل برن (،۷۴۰)بن قالوون فرمانروای مملوک مصر  بدرالدین حسن بن محمد

ن اتریشی کریستین دوپلر فیزیکدا (،۱۲۰۹)گوویون سن سیر سپهساالر فرانسوی لوران دو  (،۱۱۶۱)سوئیسی 

 اند.( در این روز درگذشته۱۲۹۶)نتانو روانشناس و فیلسوف آلمانی فرانتس بر(، و ۱۲۳۲)

 

    

 

 

 

 سن سیر    برنولی  الرحمنمجیب  دوپلر

 

 

 


