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 اردیبهشت ۲۹-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 و نهم اردیبهشت

 

بیست و نهم اردیبهشت ماه در تاریخ معاصرمان بیشتر به خاطر زاده شدن دکتر محمد مصدق در این روز 

 ۱۳۴۱( اهمیت دارد. عالوه بر آن چند رخداد اجتماعی مهم نیز در این روز رخ داده است. چنان که در ۱۲۶۱)

میلیون  ۴۵0میلیون کیلو وات برق در ساعت که با هزینه ۴۲0میلیون متر مکعب و۱800با گنجایش  سد سپیدرود

ی این دو به سال آموزشگاه نابینایان تاسیس شد. در میانه ۱۳۴۳برداری رسید و در تومان ساخته شده بود، به بهره

ای از مردم را کشت. طنزآمیز این که درست  خانه راویران کرد وعده ۴۴8در مشهد سیل شدیدی آمد که  ۱۳۴۲

 رئیس جمهور هند به ایران وارد شد.  راداکریشناندر همان روز 

آن بولین دومین همسر  ۹۱۵در سطح جهانی این روز با رخدادهایی پراکنده و واگرا قرین بوده است. در 

آتاتورک در ساحل سامسون  ۱۲۹8هانری هشتم شاه انگلستان را به جرم زنای با محارم و خیانت گردن زدند. در 

آناتولی نیرو پیاده کرد و جنگهای استقالل ترکیه آغاز شد. این را هم باید گوشزد کرد که این روز در ضمن روز 

هم بود و او چنین روزی را برای آغاز جنگهای استقالل ترکیه انتخاب کرده بود. در  (۱۲۶0)در تولد آتاتورک 

را در ویتنام تاسیس کرد و شروع کرد به سازماندهی مین ی کمونیستی ویتاتحادیهمین یهم هوش ۱۳۲0

آنجا به قدرت برسد و بخش بزرگی از جمعیت  پوت درلکمونیستهای کامبوجی، که باعث شد در نهایت پو

مین هم از همان الگوی آتاتورک برای بزرگداشت جشن تولد کشورش را به قتل برساند. جالب آن که هوشی

 گیرد!قرار می( ۱۲۶۹کرد. چون تولد او هم در همین روز )به سال خودش استفاده می
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 آتاتورک و مادرش زبیده خانم و خواهرش مقبوله

 

گراد را برای سنجش دما ژان پیر کریستین یکای سانتی بود که ۱۱۲۲در روز بیست و نهم اردیبهشت 

اولین  هم ۱۲۹0. در کرد تاسیس( ۱۱8۱در همین روز )ی افتخار )لژیون دونور( را ناپلئون رسته، و قرارداد کرد

 پارک طبیعی جهان به اسم پارک کانادا تاسیس شد

کردند، ساز میرایی که در روز تولدشان حرکات تاریخگزادگان نامدار این روز جدای از مبارزان چپ

مالکوم ایکس ( و ۱۲۷۷)یولیوس اِووال فیلسوف ایتالیایی (، ۱۱۴۱عبارتند از یوهان گوپتلیب فیشته فیلسوف )

(۱۳0۴ .) 

    )راست(یوهان گوتلیب فیشته 

 )چپ( اووالو یولیوس 

 


