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 اردیبهشت ۲۷-رام

 شروین وکیلی

رام )روزشمار ایرانیِ معنادار( کوششی است برای بازسازی تقویم روزشماری معنادار برای ایرانیان، به شکلی که مناسبتها 

ی امروزینی که روزهایمان را پوچ و پوک و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدوده

 سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند. ای معنادار از 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

شود. هنگام نقل آن به طرح ارجاع دهید و این نکته را در تکمیل می ۱۳۹۶نهایی نیست و تا پایان سال ( محتوای روزشمار رام ۲

 نظر داشته باشید.

  در تلگرام برایم بفرستید که در این طرح گنجانده شود: شمرجعنشانی آن را همراه با که نادیده مانده، سراغ دارید  اگر مناسبتی( ۳

(@ SherwinVakili (https://t.me/SherwinVakili)  / tel.0912-6363764 
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 بیست وهفتم اردیبهشت

 ۱۱۸۴این روز با سازماندهی مجدد برخی از قلمروهای سیاسی مهم امروز همزمان بوده است. در  

. محمدعلی پاشا مسعود بن آغا والی مصر شد. او همان کسی بود که بعدتر دودمان پادشاهی مصر را تاسیس کرد

نیروهای امپراتوری ژاپن آخرین بقایای قوای محلی شوگونی را در نبرد هاکوداتِه از میان بردند و با  هم ۱۲۴۸در 

تیب دولتهای مصر و ژاپن امروزین پا به . به این ترفرو افتادن خاندان توکوگاوا جنگهای شوگونی به پایان رسید

( در جریان جنگ جهانی دوم قوای آلمانی بروکسل را گرفتند ۱۳۱۹میدان تاریخ گذاشتند. در همین روز )به سال 

 ند. بلژیک را فتح کردو 

 

 

 

 

 

 

 محمدعلی پاشا مسعود بن آغا

 

روزالیا دکاسترو اولین کتاب  ۱۲۴۲که در این روز با چند رخداد فرهنگی نیز مصادف بوده است. یکی آن 

والریوس استیس در  ۱۲۸۱دیگری آن که در  ( را منتشر کرد. Cantares Gallegosبه زبان گالیسی )به نام 

و اعالم کرد که این دستگاه شکلی کهن از اسطرالب بوده  کیترا را کشف کردجریان حفاری در یونان ماشین آنتی
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اولین بازی ورزشی از تلویزیون آمریکا پخش  ۱۳۱۸ر دارد. در است، که البته این حدس جای چند و چون بسیا

 .شد که رقابت بیسبالی در نیویورک بود

ای از جنبشهای مدنی گرایان که زیرشاخهبیست و هفتم اردیبهشت در ضمن با جنبش اجتماعی همجنسی

زیر فشار تظاهرات جنجالی و گاه سازمان بهداشت جهانی  ۱۳۶۹کند. در سال جدید چپ است ارتباط برقرار می

اولین  ۱۳۸۳، و در همین روز به سال گرایی را از فهرست بیماریها خارج کردهمجنسبرانگیز این گروهها رسوایی

 .انجام گرفتازدواج رسمی دو همجنس در آمریکا در ماساچوست 

ی ( اشاره کرد و از جمله۱۳۴۵)القلب صدام قصی حسین پسر قسیتوان به از میان زادگان این روز می

 ( به شمارند.۸۸۹)ساندرو بوتیچلی نقاش ( و ۶۲۵)ی فاطمی القاطم بامر اهلل خلیفهرفتگان 

 

 

 

 

 

 

 قصی صدام     ساندرو بوتیچلی

 


