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 خرداد  ۲۵ -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 پنجم خرداد

 

در اسناد آشوری به خورگرفتی پیش از میالد  ۷۶۳یکی از رخدادهای مهم این روز آن است که به سال 

که بعدها ارزش اشاره شده که بعدتر مبنای تنظیم گاهشماری شاهان میانرودان باستان قرار گرفت. این کسوف 

دالیل یکی دیگر از  های فراوانی دامن زد.ها و خرافهبه پیشگوییعلمی عظیمی پیدا کرد، البته در آن روزگار 

سرزمین هجری خورشیدی بود که سپاهیان اسالم  ۲۰خرداد سال  ۲۵روز سه شنبه این روز آن است که اهمیت 

ند. بخش مهمی از سرکردگان این ارتش اسواران ساسانی نومسلمانی بودند که بیست سال مصر را تصرف کرد

 گشتند. و حاال با متحدان نوکیش خویش به این سرزمین باز میپیش مصر را فتح کرده بودند زیر پرچم خسروپرویز 

 

 

 

 

 

 

 

 ی خودسریل پسیان و نیروهای ژاندارمری در آستاهکلن
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و  ارتش عثمانی بر نیروهای متحد بوسنی و صرب در کوسوو غلبه کرد ۷۶۸در چنین روزی به سال 

در دوران معاصرمان این روز با جنگ میرزا کوچک خان و قوای قزاق اروپا پیش راند. امپراتوری عثمانی را در 

شان زدند در برابر حملهها سر باز میقزاقها که از تحویل شهر به جنگلیمصادف است.  (۱۲۹۹)مستقر در رشت 

این واده غارت شدند. دلیرانه جنگیدند و در نتیجه صد قزاق و پتجاه جنگلی کشته شدند و هفده خانه و چهل خان

کردند. تعقیب میاو را پیگیرانه جنگ یکی از دالیلی بود که قزاقها بعدتر از میرزا کوچک خان کینه به دل داشتند و 

نیروی سرکش دیگری در برابر قدرت مرکزی ایران قد علم کرد و این بار نیروهای ( ۱۳۰۰)درست یک سال بعد 

شان برگزار کردند و بعد سر از ای با واحدهای توپخانهمشهد رژه ژاندارمری به رهبری کلنل پسیان بودند که در

از آن سو در همین روز ساعدالدوله پسر سپهساالر تنکابنی هم با حمایت اطاعت دولت مرکزی پیچیدند. 

  .کوس خودسری نواخت و شهر تنکابن را گرفتمعزالسلطنه 

شهر بیلبائو که  ۶۷۹، در ه انگلستان فرمان ماگنا کارتا را صادر کردجان پادشا خورشیدی ۵۹۴در سال 

لِه موفق شدند در نبرد نیروهای امپراتور چین یونگ ۷۸۹ر قلمرو باسک اسپانیاست تاسیس شد، و در مهمترین شه

کریستف کلمب  ۸۸۱. در مهاجم به رهبری اولجای تیمور را شکست دهند و پس بزنندرود اونون قوای مغولی 

ها آن را از و آمریکا را ملک مطلق اسپانیا اعالم کرد. اما بعدتر انگلیسی در جزایر مارتینیک از کشتی پیاده شد

ای )ارتش جرج واشنگتن به فرماندهی نیروهای قاره ۱۱۵۴ درو اسپانیا گرفتند و بخت به ایشان هم وفا نکرد 

ی این شورشها به اروپا هم کشید و در نتیجه دامنه. ها شدطلب آمریکا( رسید و رهسپار نبرد با انگلیسیاستقالل

نقالبی ناپلئون را در دست و بخشی از امپراتوری ا پانیا شدژوزف بناپارت شاه اس ۱۱۸۳ همین روز به سال در

ای آلمان داد، که در همین روز به سال اما این دولت عظیم به سرعت فروپاشید و جای خود را نیروی قارهگرفت. 
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از این نکته هم نگذریم در سالهای اخیر شکلی دیگر از آن سامان برکشیده شد. ویلهلم دوم به امپراتوری  ۱۲۶۷

دادگاه عالی ایاالت متحده قانونی  ۱۳۷۱اش آن که در امپراتوری غیرانقالبی در جهان شکل گرفت که نتیجه

توانستند هر متهمی را از هر کشوری بدون هماهنگی با دولت حاکم گذاشت که بر مبنای آن نیروهای آمریکایی می

 بر آن کشور بگیرند و برای محاکمه به آمریکا ببرند!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جرج واشنگتن    اریک اریکسون    ویلهلم دوم

 

اش آن نمونه .چندان درخشان نبوده استها در محاکمهی خرد و عقالنیت البته پیشینهدر همین آمریکا 

شتار مارگارت جونز در ماساچوست به جرم جادوگری به دار آویخته شد و بعد از او موجی از ک ۱۰۲۷که در 

 رفته است. شان بر اساس اتهامهایی تخیلی پیش میجادوگران در آمریکا آغاز شد که احتماال همه

انتقال خون توسط دکتر ژان  اولین درمان با ۱۰۴۶این روز در تاریخ علم هم اهمیتی دارد. چنان که در 

 ۱۲۲۳ ، و دربنجامین فرانکلین اثبات کرد که آذرخش از جنس برق است ۱۱۳۱، در باتیست دنیس انجام پذیرفت
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ادوارد مایبریج با گرفتن هم  ۱۲۵۷. در چارلز گودییر اختراع تولید یاقوت مصنوعی را به اسم خود ثبت کرد

شود. این شیوه از ای از عکسها اثبات کرد که هر چهار پای اسب موقع چهار نعل رفتن از زمین جدا میزنجیره

 . شدعکسبرداری مبنای تولید تصویر متحرک و فیلم 

 ۱۲۷۵اش، چنان که در های طبیعیداده است. هم نمونهرخ میدر این میان رخدادهای ویرانگر هم 

خرداد  ۲۵مثل اش، های انسانی، و هم نمونهتسونامی مهیبی در ژاپن بیست و دو هزار کشته بر جای گذاشت

تابلوی زیبای دانائه اثر رامبراند توسط مردی مجنون مورد حمله قرار گرفت. این مرد با چاقو  که در آن ۱۳۶۴

 خت!تابلو را پاره کرد و روی آن اسید سولفوریک ری

یوری ، (۱۲۸۱)اریک اریکسون روانشناس آلمانی زادروز این افراد هم هست: در ضمن خرداد ماه  ۲۵

 .(۱۳۱۲دومین رئیس جمهور ایران )محمدعلی رجائی و ، (۱۲۹۳)رهبر اتحاد جماهیر شوروی آندروپوف 

 


