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 خرداد۲۲-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 دوم خرداد

ی بلشویکی ی روسیهاریخ معاصر ایران به خاطر پیروزی ایرانیان بر دسیسهبیست و دوم خرداد ماه در ت 

 رایآرا بگیری آذربایجان از قوای روس اهمیت دارد. در این روز ارتش ایران به رهبری تیمسار رزمو بازپیس

جالب آن که این روز سالگرد الغای کاپیتوالسیون به دست باش در آمد. ه حالت آمادهبآذربایجان گیری بازپس

هم بود و در همین روز بود که وزارت دادگستری تاسیس شد و کلنگ تاسیس  (۱۳۰۵سال الممالک )مستوفی

ی گسیل شده از سوی دولت مرکزی آهن ایران هم به زمین زده شد. باز این تقارن هم جالب است که نیروهاراه

کردند. چون در همین بیست و دوم خرداد ها ادای دینی هم میتهران هنگام نجات آذربایجان از چنگال بلشویک

صغیر، که چیرگی استبداد  امر محمدعلی شاه ون مجلس به ته شدسبه توپ بپس از سه روز بود که  ۱۲۸۷سال 

مردم تبریز به یاری مشروطه خواهان آمدند و سیصد تفنگچی برای فتح تهران و پشتیبان آن هم روسها بودند، 

واکنش ی تبریز بود. رهبرشان کربالئی حسین آقا فشنگچی مدیر روزنامهاستقرار مجدد مشروطه بسیج کردند که 

باز در دیک دیده بودند. چرا که چند سال پیش )مردم تبریز شاید از آن رو بود که رفتار روسها با ایرانیان را از نز

 نزدایی از ایکن کردن فرهنگ مردم قفقاز و ایرانیبرای ریشهی تزاری بود که روسیه ۱۲۸۲سال به  (خرداد ۲۲

ارامنه را مصادره کرد، اما در همین روز با شورش اموال کلیسای ادعای کنترل امور دینی این منطقه را کرد و منطقه 

هم مورگان شوستر  ۱۲۹۰خرداد  ۲۲سه شنبه ناگفته نماند که در این بین در ها روبرو شد. مت شدید ارمنیو مقاو

 صالح سیستم مالیاتی ایران را به مجلس تقدیم کرد. ی االیحه
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شهر هلسینکی در خورشیدی  ۹۲۹در در سطح جهانی این روز پیوندی با نامگذاری شهرهای تازه دارد. 

ها شهر نیو از شکست دادن هلندی انگلستان پس ۱۰۴۴و در  فنالند به دست گوستاو اول شاه سوئد تاسیس شد

بینیم. چون ی کشورها هم چنین الگویی را می. دربارهآمستردام را از آنها گرفت و اسم آن را به نیویورک تغییر داد

اسم این  کهمردم این قلمرو پذیرفتند اما  ا اعالم کردژنرال امیلیو آگینالدو استقالل فیلیپین از اسپانیا ر ۱۲۷۷در 

شود. این روز در ضمن روز روسیه هم نامیده میشود.  فیلیپین نامیدهفیلیپ شاه اسپانیا  با وامگیری از نامکشور 

 به دنبال فروپاشی حزب کمونیست شوروی پارلمان روسیه حاکمیت خود بر کشور را اعالم کرد. ۱۳۶۹ر چون د

یس بورخود را برگزار کردند و اولین انتخابات دموکراتیک روسها  (۱۳۷۰) در همین روز درست یک سال بعد

. با این همه چندان به دموکراسی پایبند نبودند، چون نزدیک به دو دهه یلتسین در آن به ریاست جمهوری رسید

تخابات ریاست جمهوری ایران اعالم شد و اعتراضهایی مردمی بدان نتایج ان ۱۳۸۸خرداد سال  ۲۲بعد، وقتی در 

 کرد!التوپ را در خاطرها زنده میطوری جانبداری کردند که یومصورت گرفت، روسها 

 

 

 

 

 

 

 دو صحنه از فیلم دکتر سیکلوپس
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از آمستردام نامه به نقاش ون گوگ  ۱۲۵۶در نیز قرین است.  ی دیگرچند رخداد پراکندهبا این روز 

یرانیان بود در آن که متنی وامگیری شده از سنت زرتشتی ادوالمنه « بهمن و شهریور»برادرش نوشته، کل فصلِ 

فیلمبرداری دکتر سیکلوپس، اولین فیلم ترسناک رنگی در استودیو پارامونت  ۱۳۱۸است. در  کلمه به کلمه نقل شده

ت در نبرد سنت والری تسلیم رومل سیزده هزار سرباز انگلیسی و فرانسوی پس از شکس ۱۳۱۹در ، و آغاز شد

 .شدند

 

 

 

 

 

 

 

 گوگونسان ون   میخائیل توخاچفسکی   کارل فون فریش

 

اوتو اسکورزنی افسر اس اس و قهرمان جنگی آلمانی دو تن از نامداران زاده شده در این روز عبارتند از 

هشام بن . درگذشتگان این روز هم عبارتند از (۱۲۹۴) دار نامدار آمریکاییسرمایه دیوید راکفلرو  (۱۲۸۵)

میخائیل توخاچفسکی ، (۵۲۳)جاراهلل زمخشری قرآن پژوه و متأله ایرانی ، (۱۳۶)ی اموی قرطبه عبدالرحمن خلیفه
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کارل و  (۱۳۴۷)هربرت رید ادیب و منتقد انگلیسی ، (۱۳۱۶)که به دست استالین تیرباران شد روسی نامدار ژنرال 

 .(۱۳۶۱) شناس نامداری که زبان رقص زنبورها را رمزگشایی کردحشره فون فریش

 

 


