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 خرداد۲۳-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 سوم خرداد

ای از رخدادهای پراکنده در سطح جهان مصادف است که به ترتیب بیست و سوم خردادماه با مجموعه

ها را شکست  و ب بودن کشیشی عزمارتین لوتر قاعده هجری خورشیدی ۹۰۴کنیم. در تاریخی از آنها یاد می

ادامه یافت. در این ی برلین گشایش یافت و تا یک ماه کنگره ۱۲۵۷خرداد  ۲۲. در با کاترینا فون بورا ازدواج کرد

روسیه سرزمینهایی که به تازگی فتح اش بود، ی اصلیگردهمایی قدرتهای اروپایی که بیسمارک سازمان دهنده

ریش بوسنی را گرفت و انگلیس اترا دریافت کرد، و بسارابی و قفقاز بالکان کرده بود را پس داد و در مقابل 

ی این بخشها پیشتر مناطقی از امپراتوری عثمانی بودند و بنابراین صاحب شد. همهقبرس و فرانسه تونس را 

ای بود برای تکه تکه کردن امپراتوری عثمانی که تازه در جنگ شکست خورده رایزنیی یاد شده در واقع کنگره

با این همه توافق قدرتهای شد. دولت اروپایی محسوب میترین قدیمیتقریبا و زرگترین بلحظه  بود و تا آن

مرگبارترین  ۱۲۹۶خرداد  ۲۳اروپایی نتیجه نداد و نیم قرن بعد جنگهای جهانی آغاز شد که در جریان آن در 

 تن کشته شدند! ۱۶۲انجام پذیرفت، که طی آن فقط بمباران لندن طی جنگ جهانی اول توسط نیروهایی آلمان 

شان در آمریکا این قانون گذاشته شد که پلیس هنگام از دستگیری مجرمان باید حقوق قانونی ۱۳۴۵در 

خالد سعودی درگذشت و ملک فهد به جایش پادشاه دولت  ۱۳۶۱در همین روز به سال  را به آنها گوشزد کند.
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ولین از مدار نپتون گذشت و ا ۱۰پایونیر  ۱۳۶۲خرداد  ۲۳یک سال بعد در ی عربستان سعودی شد. نوساخته

 شد.ی خورشیدی خارج میی بشر شد که از منظومهساختهدست

 

 

 

 

 

 

 

 (چپو شارل چاق ) (راستشارل کچل )

 

گفت نه دولتی که ولتر میمپراتوری مقدس روم )حکمرانان است که در این روز دو تن از اینجا بجال

شان زاده شدند که هردو شارل نام داشتند و هردو هم به خاطر شکل ظاهری (امپراتوری است و نه مقدس و نه روم!

 شارل چاق به دنیا آمدند! ۲۱۸کچل و در شارل خورشیدی  ۲۰۲شهرتی نزد رعایاشان پیدا کرده بودند. در 

ریاضیدان جان فوربس نش ، (۱۲۴۴)ییتس شاعر ایرلندی ، (۱۲۱۰)جیمز کلرک ماکسول فیزیکدان 

اند. هم در این روز زاده شده (۱۳۱۰)ایروین یالوم روانپزشک ، و (۱۳۰۷)« ذهن زیبا»و سرمشق فیلم آمریکایی 

 اند.در این روز از دنیا رفته (۱۳۴۴)مارتین بوبر فیلسوف و  (۴۱۵)ی فاطمی مصر علی الظاهر باهلل خلیفهدر مقابل 
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 ایروین یالوم    جان نش   جیمز کلرک ماکسول

 


