
1 

 

 

 

 خرداد  ۲۶ -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 ششم خرداد

 

ی بزرگ رومیان به ایران مهمترین مناسبت بیست و ششم خرداد ماه در جهان باستان آن بوده که حمله

امپراتور یولیانوس  میالدی ۳۶۳در چنین روزی شکست خوردند و امپراتورشان کشته شد. در این روز به سال  

اش را پیاده کرد و برای حمله به تیسفون آماده شد. او برای این که راه را ی دجله نیروهای مهاجم رومیدر کرانه

نشینی سربازانش ببندد ناوگانش را به آتش کشید. اما همین به قیمت تلفات وحشتناک سربازانش بر فرار و عقب

  نشینی وا داشتند.ی بسیار به عقبو را کشتند و نیروهایش را با کشتهتمام شد. تا چند روز بعد پارسیان ا

 

 

 

 

 

 ی قبطی )میان( و کتاب سقوط شاهزادگان )چپ()راست(، دیوارنگاره ی یولیانوس زیر پای اردشیر دوم در تاق بستاننگاره
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ترین اش پرداخته شده است. دقیقدر جهان باستان چندان مهم بود که چندین روایت و تصویر درباره این رخداد

دهد. مورخان گزارش تاریخی را شاهنشاه ساسانی به دست داده که کشته شدن امپراتور در میدان نبرد را شرح می

هایشان )مثال در این رسیدند. در نگارهرومی در مرگ او مسیحیان را مقصر دانستند و بعدتر که ترسایان به قدرت 

را قاتلش سنت مرکوریوس اش دانستند و ناشی از مرتد بودنکشته شدن یولیانوس را  تصویر کلیسایی قبطی(

گوید در آن به اشتباه میام که را هم آوردهاثر جیووانی بوکاچیو « سقوط شاهزادگان»برگی از کتاب دانستند! تصویر 

ی ایرانیان پوست از تن یولیانوس کندند و آن پوست را بر دیوار تیسفون آویختند تا عاقبت مهاجمان به ایران مایه

دهد که یولیانوس با مراسم مختصری به خاک سپرده شده و این عبرت دیگران شود. شواهد تاریخی نشان می

 برداشت نادرست بوده است. 

دادند، در نهایت ی شکوهی که ساسانیان داشتند و اقتداری که در دفاع از خاک ایران نشان میبا همه 

یزدگرد سوم واپسین شاهنشاه شان گذشت و باز در چنین روزی به سال یازدهم هجری خورشیدی بود که زمانه

های و زیر فشار موج حمله و در نهایت در سازماندهی مجدد قلمرو بزرگش ناکام ماند ساسانی بر تخت نشست

 اعراب در هم شکست.
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های سیاسی مصادف بوده ای از رخدادهای سیاسی و به ویژه بیانیهدر دوران معاصر این رو با زنجیره

لنین دومین  ۱۲۹۸. در را در ایلینویز اجرا کرد« ی تقسیم شدهخانه»لینکلن سخنرانی مشهور  ۱۲۳۷است. در 

های استعماری و تاسیس راه آهن را به کشورهایی هایی مانند لغو معاهدهاش را صادر کرد و در آن وعدهاعالمیه

که قهرمان محبوب مارشال پتن  ۱۳۱۹وعده کرد. در  -از جمله ایرانیان–ی تزاری صدمه دیده بودند یهکه از روس

همکاری با ای صادر کرد و بیانیهبه ریاست جمهوری ویشی رسید و جنگ جهانی اول در جنگ با آلمانها بود، 

و  دبوشوروی ی لیتوانی دولتی کمونیستی روی کار آمد که دست نشاندههمین روز در نازیها را آغاز کرد، در 

 کرد. تر در این کشور بازتولید میکمابیش همان روابط عصر استعماری را در قالبی نو و بسیار مهیب

های حقوقی دارد پیوند خورده است. یکی آن که در این روز در ضمن با وقایعی سیاسی هم که سویه

ی به جرم قتل دو دختربچهجورج یونیوس استینی به نام ی سیاهپوست نوجوان چهارده ساله یک ۱۳۲۳

ای که تنها ده دقیقه طول کشید در کارولینا به ناروا محکوم شد و با صندلی الکتریکی سفیدپوست طی محاکمه

متحده اعالم کرد که روند دستگاه قضایی ایاالت  ۱۳۹۳اش در سال اعدام شد. بعد از پیگیری فراخوان خانواده

سی و اعدام او عادالنه نبوده است و احتماال این کودک که هفتاد سال پیش با طی مراحل رسمی و اداری دادر

 اعدام شده، بیگناه بوده است.
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 استینیجورج 

 

 

کودتای خونینی در آرژانتین شکست خورد. هواپیماهای کودتاچیان بر  ۱۳۳۴در همین روز به سال 

تن را کشتند و دست  ۳۶۴بمب ریختند و  -رئیس جمهور آرژانتین–تظاهرات مردمی به حمایت از خوان پرون 

سربازان همزمان به کاخ ریاست جمهوری حمله بردند اما در نهایت کودتا به شکست تن را زخمی کردند.  ۸۰۰کم 

ی رونالد ریگان به سفیر سابق کانادا در ایران )کن تیلور( که در فرار شش عضو سفارتخانه ۱۳۶۰در  انجامید.

ها چنین بود که آمریکایی آمریکا از ایران نقش مهمی ایفا کرده بود، مدال زرین کنگره را اهدا کرد. این نخستین بار

شورای امنیت  ۴۲۵ی سال به قطعنامه ۲۲اسرائیل پس از  ۱۳۷۹دو دهه بعد در  دادند.مدالی را به یک خارجی می

 .سازمان ملل تن در داد و نیروهای خود را از لبنان بیرون کشید
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بر  ۱۲۵۰ر سال بیست و ششم خرداد در ضمن با چندین رخداد فرهنگی و اجتماعی نیز مقارن است. د

اساس قانونی که در انگلستان تصویب شد، آزمون عقیدتی مربوط به عقاید مذهبی و دیندار بودن دانشجویان از 

ای وجود «ی عقیدتیمصاحبه»تا پیش از آن چنین  های آکسفورد، کمبریج و دورهام حذف شد!کنکور دانشگاه

 کرد.داشت و از ورود دانشجویان غیرمتعهد و غیرمخلص به آیین مسیحیت پروتستان به دانشگاهها پیشگیری می

اش با نورا بارناکل را آغاز کرد و بر این مبنا ی عاشقانهی ایرلندی رابطهجیمز جویس نویسنده ۱۲۸۳در 

بوتان نخستین کشوری شد که مصرف  هم ۱۳۸۹. در نوشته شدن رمان مشهور اولیس قرار داد این روز را آغازگاه

 .تنباکو را کامال ممنوع ساخت

اولین ترن هوایی در  ۱۲۶۳این روز با تاسیس شرکتهای بزرگ و سفرهای فضایی هم پیوندی دارد. در 

شرکت آی  ۱۲۹۰و در شرکت خودروسازی فورد  ۱۲۸۲، در آیلند در نیویورک ساخته شدبوستان تفریحی کُنی

 . افزار اوراکل در کالیفرنیا آغاز به کار کردشرکت طراحی نرم هم ۱۳۵۶تاسیس شد. در بی ام در نیویورک 

 ۱۳۹۱و در  والنتینا تروشکووا اولین زن فضانورد جهان شدها توسط شوروی ۶با پرتاب موشک وستوک  ۱۳۴۲در 

را با سه فضانورد به فضا پرتاب کرد. اولین زن فضانورد چینی )لیو یانگ( هم سرنشین  ۹-ژوی شِنچین سفینه

 .این سفینه بود
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 حسینقلی خان ایلخانی )نشسته در مرکز بر صندلی(    ی یزدگرد سومسکه

 

(، و جرونیمو ۱۱۰۲(، آدام اسمیت )۱۲۳۹زادگان مشهور این روز عبارتند از محمدحسین غروی نائینی )

فیزیکدان  ورنر فون براونو  ۱۲۳۱در جوزف باتلر کشیش و فیلسوف انگلیسی (. ۱۲۰۸رئیس سرخپوستان آپاچی )

درگذشت. در ضمن حسینقلی خان ایلخانی  ۱۳۵۶های فضایی هم در ی اولین موشکها و سفینهآلمانی و سازنده

السلطان پسر به دستور ناصرالدین شاه به قتل رساندند. ظل ۱۲۶۱رئیس ایل بختیاری را هم در همین روز در 

 ی قجری برد!ناصرالدین شاه برای او که در اصفهان مهمانش شده بود قهوه


