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 خرداد۲۱-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 یکم خرداد

جنگ فخ  ۱۶۵بیست و یکم خرداد ماه با چندین رخداد سیاسی در تاریخ ایران قرین بوده است. در سال 

بر شورشیان جعفر سردار عباسی و پسر خلیفه منصور دوانیقی ت و در آن سلیمان بن ابیی مکه درگرفدر نزدیک

علویان چیره شد و ایشان را به همراه رهبرشان حسین بن علی کشتار کرد. از این خاندان تنها ادریس بن عبداهلل 

 .ی ادریسی را در آنجا بنیان نهادموفق به فرار شد. او به مغرب گریخت و بعدتر سلسله

و اشغال آنجا مصادف  ۱۲۹۷ی قوای انگلیسی به رشت در سال در تاریخ معاصرمان این روز با حمله

ها تکمیل شد، در همین روز به شود. ده سال بعد که اغتشاش در ایران فرو خفت و گذار دودمانی به پهلویمی

اهلل خان شاه افغانستان که به ایران آمده بود در ضیافت شهرداری تهران شرکت کرد و سفر امیر امان ۱۳۰۷سال 

ای در در همین روز کشمکش به یاد ماندنی ۱۳۰۲در این میان به سال بازگشت به سوی کشورش را آغاز کرد. 

الممالک صدراعظم که با کارشکنی و مخالفتهای سید حسن مدرس روبرو شده بود، مجلس درگرفت و مستوفی

اند آجیل بدهند و آجیل بگیرند، و گفت که خودش نطق تندی در مجلس کرد و گفت که مخالفانش عادت کرده

رخ ریشتری در گلباف  ۹/۶ی زلزلههم  ۱۳۶۰گیرد! و بعد هم استعفا کرد. در سال دهد و نه آجیل مینه آجیل می

 .منتهی شدشهروند ایرانی به مرگ دو هزار داد که 
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در سطح جهانی این روز با کشت و کشتارهایی گره خورده که اغلب با مکر و دسیسه پیوندی دارند. بنا 

ی اسبی چوبی هایی که با حیله در بدنهپیش از میاد یونانی ۱۱۸۴خرداد سال  ۲۱در  به روایتهای اساطیری یونانیان

های شهر تروا را گشودند و به این ترتیب این شهر پس از ده سال مقاومت سقوط کرد پنهان شده بودند، دروازه

رای پرچم خود صلیب نُردیک را بها برای نخستین بار نقش خورشیدی دانمارکی ۱۱۲۷و منهدم شد. در سال 

افسران کودتاچی صرب هم  ۱۲۸۲در   ی کشورهای اسکاندیناوی از این الگو پیروی کردند.و بعدتر همه ندبرگزید

 ۱۲۹۶در  شان )الکساندر اوبرنوویچ و دراگا( را به قتل رساندند.به کاخ سلطنتی حمله کردند و شاه و ملکه

آتن را اشغال کرده بودند ناگزیر شد زیر فشار متفقین که الکساندر شاه یونان که گرایشی به آلمانها داشت، 

  گیری کند و تاج و تخت به پسر نوجوانش الکساندر رسید.کناره

ادامه یافت و این زمانی  ۱۳۱۶این فهرست کشت و کشتارها در ابتدای قرن کنونی خورشیدی در سال 

. در پایان همین قرن در بیست و یکم خرداد م شدندی روس به دست استالین اعداهشت سپهبد بلندپایه بود که

تن زخمی  ۵۳نفر کشته و  ۴۹گرایان در اورالندو ی همجنسی ویژهدر جریان تیراندازی در یک کافه هم ۱۳۹۵

تبار بود به نام عمر متین که نگهبان زندان بود و بنا به روایتی گرایشی به باز افغانشدند. قاتل خود مردی همجنس

گرایان ی همجنساشته است، هرچند این گرایش با این که مشتری قدیمی این کافه و عضوی از شبکهداعش د

 اورالندو بوده تناسبی ندارد.

 

 شوکت پاشا )راست(

 حسن مستوفی )میان(

 عمر متین )چپ(
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در بیست  گیرد.گذشته از این وقایع مرگبار، چندین رخداد فرهنگی و سیاسی مهم هم در این روز قرار می

ترین استودیوهای فیلمبرداری دنیاست در ملبورن تاسیس الیت که یکی از قدیمیدپارتمان الیم ۱۲۷۱و یکم خرداد 

، و این رسم رانی تاریخ در مسیر پاریس به بوردو به پاریس برگزار شدی اتومبیلنخستین مسابقه ۱۲۷۴. در شد

در اثر برخورد یک مرسدس بنز به  ۱۳۳۴ین روز به سال ای انجامید. چون در همدر شصت سال بعد به فاجعه

 نفر از تماشاچیان کشته و بیش از صد نفر زخمی شدند! ۸۳رانی لومن یک آستین هیلی در مسابقات اتومبیل

اصالحات صد روزه به دست امپراتور  کنکور در چین موقوف شد و این هنگامی رخ داد که ۱۲۷۷در سال 

روز با  ۱۰۴به تعطیلی آزمونهای دیوانی در این کشور انجامید. این اصالحات پس از شو آغاز شد و چین گوانگ

ی ادوین آرمسترانگ در نیوجرسی از اختراعش که اولین فرستنده ۱۳۱۴. در شی موقوف ماندی مادر سیفرمان ملکه

 . لندن گشایش یافتالمللی نقاشان سورآلیست در نمایشگاه بین ۱۳۱۵و در  رادیویی اف ام بود رونمایی کرد
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تنها فرار موفق از آلکاتراز انجام گرفت و فرنک موریس، جان انگلین و کالرنس انگلین  ۱۳۴۱در سال 

راهبی بودایی به نام تیچ چوانگ دوک در اعتراض به  ۱۳۴۲یک سال بعد در  موفق شدند از این زندان بگریزند.

جان و در همین روز  های سایگون اقدام به خودسوزی کرداز چهارراه نبودِ آزادی بیان در ویتنام جنوبی در یکی

اف کندی در مقام رئیس جمهور آمریکا پیامی برای مردم کشورش فرستاد و وعده داد که قانون تازه تصویب 

ی آمریکایی را متحول کند. نکات کلیدی این قانون عبارت بود از: پایان دادن به ی حقوق مدنی جامعهشده

رسانی به سیاهپوستان، ازی نژادی مکانهای عمومی به ویژه در مراکز آموزشی، رفع محدودیت در خدماتجداس

 شدپوستان مخدوش میی رنگینو حمایت فدرال از حق رای مردم که اغلب درباره

ریشارد اشتراوس موسیقیدان  ۱۲۴۵و به سال  انگلیسی شجان کنستابل نقا ۱۱۵۵در این روز به سال 

( ۱۲۹۲) عثمانیصدراعظم محمد شوکت پاشا  (،۱۲۳۸صدراعظم آلمان ) کلمنت فون مترنیخزاده شدند و  آلمانی

 ( در این روز درگذشتند.۱۳۱۳دانشمند روس ) لو ویگوتسکیو 

 

 

 

 


