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 خرداد ۱۹-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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 نوزدهم خرداد

معاصر ایران بیش از همه به خاطر قیام خراسانیان بر تازیان اهمیت دارد. در نوزدهم خرداد ماه در تاریخ 

ابومسلم خراسانی و پیروانش با جامه و درفش سیاه از خراسان خروج هجری خورشیدی  ۱۲۶این روز به سال 

نشستن  . این روز در ضمن به خاطر بر تختکردند و به پاکسازی ایران مرکزی از نیروهای خالفت اموی پرداختند

 کاخ گلستانالدین شاه در چنین روزی در مظفر ۱۲۷۵خواه ایران نیز اهمیت دارد. در سال اولین شاه مشروطه

مراسم تاجگذاری خود را انجام داد. با این همه هنوز بنیاد مشروطه سست و لرزان بود. طوری که یازده سال بعد 

ه گرد آورد و وضعیتی نزدیک به حکومت نظامی در هوادارانش را در باغشا( جانشینش محمدی علی شاه ۱۲۸۶)

رشان به خواهان به مسجد سپهساالر و میدان بهارستان رفتند و شماد. از سوی دیگر مشروطهکرتهران برقرار 

ی لیاخوف روس به مجلس شورای ملی بود. این روز در ضمن ی حملهو این مقدمه تدریج به هفتاد تن رسید

ی متفقین به ایران قحطی بروز هم هست. در این زمان به دنبال حمله ۱۳۲۱ان در سال بندی شدن نسالگرد جیره

ی مشابه جنگ جهانی اول از دست داده بودند با کرد و ایرانیان که بخش بزرگی از جمعیتشان را در جریان حمله

 بندی نان این بار از مرگ و میر پیشگیری کردند.مدیریت خوراک و جیره

اه در تاریخ جهان با رخدادهای جالب توجهی مصادف بوده است. در چنین روزی به نوزدهم خرداد م

کاران هوادار اسپارت در آتن بودند به تن جبار که رهبران اشرافی و محافظه ی سیدستهپیش از میالد  ۴۱۱سال 
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ه سقراط بود و زور قدرت را در دست گرفتند و به سرکوب و کشتار مخالفان روی آوردند. رهبر فکری این گرو

در . ی کردار ایشان تبدیل شدو بعدتر افالطون به سخنگو و توجیه کننده های افالطون بودنددو تن از ایشان دایی

در اودو آکیتانی هجری خورشیدی هم  ۱۰۰و در  امپراتور روم نرو خودکشی کرد میالدی ۶۸همین روز به سال 

 .سلمانان را در فرانسه متوقف ساختنبرد تولوز پیشروی قوای ممیدان در چنین روزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمدعلی شاه و هوادارانش در باغ شاه
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ی وین پایان یافت و سیاست عمومی اروپایی به شکلی نو سازماندهی کنگره ۱۱۹۴در نوزدهم خرداد سال 

تسان چین ی تینطی عهدنامه ۱۲۶۴. هفتاد سال بعد در لوکزامبورگ از فرانسه استقالل یافت. در همین روز شد

. در ی ویتنام امروزین را به قوای استعمارگر فرانسوی واگذار کندناگزیر شد آنام و تونکین یعنی بخش عمده

نفر و زخمی  ۱۷به مرگ قرین است که  ۱۳۸۸به سال بمبگذاری در هتلی در پیشاور دوران ما هم این روز با 

 .تن انجامید ۴۶شدن 

ی دانشگاه گرداننده شرکت هاروارد که از مهمترین نهادتند از تاسیس رخدادهای دیگر این روز عبار

. ۱۳۱۳به سال  «مرغ عاقل کوچولو!»کارتون دانلد داک در فیلم کوتاه ، و اولین نمایش ۱۰۲۹هاروارد است، به سال 

ایی مسلح که اولین زیردریرا به آب انداختند زیردریایی اس اس جورج واشنگتن  هاهم آمریکایی ۱۳۳۸در سال 

 .ایستپیمای هستهبه موشک قاره

 

 

 

 

 

 

 پتر کبیر    ی شهربرازسکه     جانی دپ نوجوان

(، و ۱۲۹۶انگلیسی ) -(، اریک هابزباوم مورخ مصری۱۰۵۱زادگان نامدار این روز عبارتند از پتر کبیر )

در چنین روزی به سال  . این روز به خاطر درگذشتگان نامدارش هم شهرت دارد.(۱۳۴۲جانی دپ هنرپیشه )
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میالدی افرائیم سوری که از رهبران نامدار کلیسای آغازین بود درگذشت و در سال نهم هجری خورشیدی  ۳۷۳

(، ۱۲۴۹شهربراز سپهبد نامدار ایرانی که ادعای سلطنت داشت به قتل رسید. در دوران معاصر هم چارلز دیکنز )

 اند.( در این روز درگذشته۱۳۶۸(، و رشید بهبودوف )۱۲۵۲آرای نامدار آلمانی )اریک فون مانشتین رزم

  

 


