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 خرداد۲۰-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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 بیستم خرداد

 

بیستم خرداد ماه به خاطر شمار چشمگیر زادگان و مردگان نامدارش در قلمرو ایران زمین اهمیت دارد. 

ر پیش از میالد د ۳۲۳دانست در مهمتر از همه آن که اسکندر مقدونی که خود را آخرین شاهنشاه هخامنشی می

 ۵۰۳ی عباسی درگذشت و در سال خورشیدی ابوالعباس سفاح اولین خلیفه ۱۳۳چنین روزی قالب تهی کرد. در 

محمد بن علی واسطی معروف به ابن معلم شاعر هم  ۵۷۵بیستم خرداد  شنبهفوت کرد، روز دوحسن صباح 

(، لیال ۱۳۷۹(، حافظ اسد )۱۳۴۷فوت کرد. در دوران معاصرمان هم محمدحسین عالمه الهی طباطبایی )مسلمان 

اند. ( در چنین روزی درگذشته۱۳۸۷)نویسنده و دیپلمات قرقیز  (آتیماتوفعاصم زاده )چنگیز ( و ۱۳۸۰پهلوی )

فخرالدین ( و ۳۱۹منجم و دانشمند بزرگ ) ابوالوفا بوزجانیای دارند.ایرانیان زاده شده در این روز نیز برجستگی

 اند. ین روز زاده شده( در ا۵۹۲شاعر نامدار ) عراقی

 

 چنگیز آتیماتوف )چپ(

 اسکندر مقدونی )میان(

 حافظ اسد )راست(
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حسین بن علی  ۱۲۹۵بیستم خرداد با طیفی وسیع از رخدادهای سیاسی و اجتماعی مصادف است. در 

ی ی تاسیس کشورهاو این مقدمه شورش اعراب بر ضد عثمانی را آغاز کردبا تحریک انگلستان شریف مکه 

را از سر گرفت که از جراید  نوبهاری روزنامهبهار انتشار الشعرای ملک ۱۲۹۶عربی امروزین بود. یک سال بعد در 

وارد خوی ی حمایت از مسلمانان به بهانهسپاهیان عثمانی   ۱۲۹۷آفرین در جریان مشروطه بود. در مهم و نقش

به دستور   ۱۳۰۰در ت اموالشان دست گشودند. این شهرها و غار آشوریکشتار اهالی و سلماس شدند و به 

و به سلطان احمدشاه سیدجواد ظهیراالسالم از نیابت تولیت آستان قدس رضوی برکنار و به تهران احضار شد، 

که آزاد  یفرانسه یدولت ایران با کمیته هم ۱۳۲۱ی آستان شد. در التولیهبیمرتضی قلی طباطبائی ناجایش 

 و به این ترتیب دولت ویشی را نامعتبر قلمداد کرد. دروابط سیاسی بر قرار کرود رهبرش مارشال دوگل ب

 جریان در ۱۱۷۲آمیز قرین بوده است. در در مقیاس جهانی این روز با چند رخداد سیاسی خشونت

از کردند. و کشتار مخالفان را آغ ها قدرت را به دست گرفتندها با دستگیری رهبران ژیروندنانقالب فرانسه ژاکوبن

جنگ شش روزه پایان  ۱۳۴۶فرانسه و انگلستان اعالن جنگ داد، و در ایتالیا به  و آلمان نروژ را گرفت ۱۳۱۹در 

 .یافت و اسرائیل و سوریه صلح کردند

پاپ ژان  ۱۳۸۰و در  های گمنام را تاسیس کردرابرت اسمیت گروه الکلی ۱۳۱۴در همین روز به سال 

( و ۱۲۹۸) گوستاو کوربه نقاش فرانسوی. نامدارانی مانند را تقدیس کرد -رفقه–نانی پل دوم اولین قدیس زن لب

 ۲۲۳سپهساالر چینی ) یلیو بِاند و افرادی مانند ( در این روز زاده شده۱۳۰۸شناس نامدار )زیستادوارد ویلسون 

دونالد ( و ۱۳۰۲فرانسوی )ادیب پیر لوتی (، ۱۲۱۵)آندره ماری آمپر ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی  میالدی(،

 .انددر این روز درگذشته (۱۳۸۲)ریگان 


