
 

 

 اسفندم ت ش ه 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 هشتم اسفند

  

 

 

 

 

 

 

ی عربستان زیر جزیرهبه فرجام جنگهای رده شبه خورشیدیدر چنین روزی به سال دوازدهم هجری 

فرمان ابوبکر متحد شد و قرار شد قبایل به جای جنگ با یکدیگر همگی با هم متحد شوند و اسالم بیاورند 

ای شام و عربستان را لرزاند و به مرگ زمین لرزه ۴۴۷. چهار و نیم قرن بعدتر در سال و به ایران حمله کنند

 .تن منتهی شد بیست هزار

حاج آقا جمال اصفهانی که از مجتهدان نامدار تهران بود حکم  ۱۳۰۰در بیست و هشتم اسفند سال  

کارمند انگلیسی کرد عزیز کاشی که روسپی مشهوری بود را حد بزنند و او را به خوار تبعید کنند. همچنین دو 

ی بریتانیا که با او ارتباط داشتند هم از ایران رانده شدند. این شایعه در میان مردم رواج یافت که سفارتخانه

خواسته اش با رضا خان سوادکوهی بوده و مجتهد به این ترتیب میتبعید عزیز کاشی به خاطر ارتباط دوستانه

 از او انتقامجویی کند. 



( در همین روز تظاهراتی به نفع برقراری نظام جمهوری در برابر مجلس شکل ۱۳۰۲دو سال بعد ) 

گرفت که به هواداری از رضا خان بود و محمد علی اوحدی و حاج صدرالسلطنه هم در آن حضور داشتند. 

گذراند و در این اش را میطرح جمهوری شکست خورده و رضا خان واپسین سال پادشاهی ۱۳۱۹در سال 

فارسی و ترکی و انگلیسی و فرانسوی به زبانهای چندزبانه شد و اخبار را رادیو تهران  روز برای نخستین بار

 و آلمانی پخش کرد. 

به دنبال بارش برفی سنگین در همدان راههای ارتباطی بین این شهر و مناطق دیگر  ۱۳۲۵در سال  

دکتر مرتضی یزدی و شرمینی  ۱۳۳۲های خود زندانی شدند. در سال قطع شد و مردم برای پنج روز در خانه

ای در غرب زمین لرزهدند، و در همین روز شاعضاء کمیته مرکزی حزب توده دستگیر و بازداشت  دو تن از

 .کشته به جا گذاشت ۲۶۵ترکیه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سران حزب توده
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 ترور گئورگ اول   فردریک دوم   انقالب برلین

فردریک دوم امپراتور مقدس روم که رهبر جنگ صلیبی ششم  ۶۰۸در بیست و هشتم اسفند سال 

مغولها در جنگ چمیلنیک در نزدیکی کراکو بر مدافعان لهستانی  ۶۲۰، در سال بود خود را شاه اورشلیم نامید

ژاک دو موالی استاد اعظم شهسواران معبد به فرمان پاپ  ۶۹۳، در چیروز شدند و شهر کراکو را غارت کردند

سومین دور جنگهای مهاجران انگلیسی با سرخپوستان بومی پوهاتان در  ۱۰۲۳، و در بر تیرک سوزانده شد

 .سپیدپوستان بر زمینهای بیشتری انجامیدویرجینیا آغاز شد و به کشتار بومیان و چیرگی 

آندرآس یوزف هوفمان فیلسوف انقالبی تحت تاثیر شعارهای انقالب فرانسه قلمرو  ۱۱۷۲در سال 

انقالبی  ۱۲۲۷، در مینتس را جمهوری کرد و این نخستین جمهوری شکل گرفت در سرزمینهای آلمانی بود

کمون پاریس  ۱۲۵۰، و در ن سیصد کشته به جا گذاشتدر برلین رخ نمود و درگیری میان مردم و سربازا

 .اعالم موجودیت کرد

، دو سال بعد در گئورگ اول شاه یونان در شهر تسالونیکا ترور شد و به قتل رسید ۱۲۹۲در سال 

در جریان نبرد گالیپولی که در متن جنگ جهانی اول رخ داد، سه کشتی جنگی انگلیسی و فرانسوی  ۱۲۹۴

ی صلح لهستان و اتحاد جماهیر شوروی دومین عهدنامه ۱۳۰۰. در ی داردانل غرق شدندتنگههنگام حمله به 

هیتلر و موسولیتی در آلپ دیدار کردند و عهد کردند در برابر فرانسه و انگلستان  ۱۳۱۹، در ریگا را امضا کردند

ی جدایی مسیر مستشاران روسی یوگسالوی را ترک کردند و این اولین نشانه ۱۳۲۷، و در با هم متحد شوند



و در  لون نول صدراعظم کامبوج شاه این کشور سیهانوک را از کشور راند ۱۳۴۹. در سال تیتو از استالین بود

 .ی پس از جنگ جهانی دوم در آلمان شرقی برگزار شدالرانهسااولین انتخابات مردم ۱۳۶۹

 

 

 

 نبرد گالیپولی

 

هنری ولز و ویلیام فارگو شرکت آمریکن اکسپرس  ۱۲۲۹ی این روز هم آن که در چند رخداد پراکنده

آلکسی لئونوف فضانورد روس اولین کسی بود که در  ۱۳۴۴، در سال بنیان نهادندرا برای انجام خدمات مالی 

 ۱۳۴۷، و در دقیقه انجام پذیرفت ۱۲به مدت  ۲ی وُسخود فضا راهپیمایی کرد و این در جریان عملیات سفینه

ای از آثار هنری مجموعه هم ۱۳۶۹. در بودن طال را از روی ارزش دالر برداشت ی آمریکا شرط پشتوانهکنگره

 .ای در بوستون به سرقت رفتبه ارزش سیصد میلیون دالر از گالری

 

 

 

 

 

 

 سنگر سربازان در کمون پاریس  هیتلر و موسولینی  هنری ولز ویلیام فارگو

 



 

 

 

 

 

 هیتلر، موسولینی و چیانو )نفر اول دست راست(   جنگ سرخپوستان پوهاتان

 

اده شد و ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشتری خوارزمی مفسر قرآن ز ۴۵۴در چنین روزی به سال 

نگار نخستین کسی بود که به خاطر نوشتن وبالگ در جهان زندانی و روزنامهامیدرضا سیافی  ۱۳۸۸در سال 

 . کشته شد

 (،۱۰۶۹کریستین گلدباخ ریاضیدان آلمانی )زادگان نامدار دیگر بیست و هشتم اسفند عبارتند از:  

زل آلمانی مخترع رودولف دی (،۱۲۲۳کالی ریمسکی کرساکف آهنگساز روس )نی (،۱۲۲۱استفن ماالرمه )

ادگار کایس غیبگوی آمریکایی  (،۱۲۴۸نویل چمبرلن نخست وزیر انگلستان ) (،۱۲۳۷سوز )موتور درون

رتین لیپست سیمور ما( و ۱۲۸۲ی ایتالیا )ست و وزیر امور خارجهگالئازو چیانو سیاستمدار فاشی (،۱۲۵۶)

 (.۱۳۰۱شناس آمریکایی )جامعه

 

 

 

 

 کورساکف  کایس  لیپست   چمبرلن  لون نول



 جانی(، ۱۱۶۰رت ژاک تورگو اقتصاددان فرانسوی )آن روبدرگذشتگان نامدار این روز هم عبارتند از:  

ویلیام سی  (،۱۲۵۰هندی )-ریاضیدان انگلیسیآگوستوس دومورگان (، ۱۲۲۴اپلسید باغبان و مبلغ آمریکایی )

اریش فروم  (،۱۳۴۴ملک فاروق شاه مصر ) (،۱۳۲۶جنرال موتورز ) دورانت بنیانگذار شرکتهای شورولت و

 (.۱۳۹۶ی آمریکایی )(، و چاک بری خواننده۱۳۶۲اومبرتوی دوم شاه ایتالیا )(، ۱۳۵۹روانشناس آلمانی )

 

 

 

 

 

 روبرت ژاک تورگو   آگوستوس دمورگان  چاک بری  ویلیام دورانت

 

 


