
1 

 

 

 

 خرداد  ۲۸ -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 هشتم خرداد

 

در مسجد اهلل نوری و هوادارانش که مخالف مشروطه بودند شیخ فضل ۱۲۸۶خرداد  ۲۸روز چهارشنبه 

ی مسلمانان و زرتشتیان شروع به ند و به خاطر برابر شدن دیهچادر زد فاطمهحضرت جمعه به بهانه عزای 

( بیچراکوف ۱۲۹۷اعتراض کردند. یازده سال بعد بنیادهای ایران مشروطه همچنان لرزان بود و در چنین روزی )

در اتحاد با قوای انگلیسی قزوین را فتح کرد و از آن سو سپاهیان انگلیس با رهبری دنسترویل در منجیل بر 

باران ها با رهبری سردارشان درو در جنگ باشها غلبه کردند و رشت را فتح کردند. در همین روز ارمنیلیجنگ

گیر شد، در حدی که روزی چند تیفوس در تهران همه ۱۳۲۱ی ترکهای عثمانی به قفقاز را پس زدند. در حمله

یان پزشکان وظیفه دارند نشانی حامالن مرض ی مبتالباختند و دولت اعالم کرده بود برای قرنطینهصد نفر جان می

و اعالم جمهوری از میان برداشتند ی محمدعلی را انقالبیون در مصر سلسلههم  ۱۳۳۲را به دولت بدهند. در 

 کردند.
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قبل از هجرت لی در سطح جهانی این روز با رخدادهای سیاسی رنگارنگی مصادف است. در سال سوم 

ی بسفر پایین : روسها با دویست زورق تا تنگه۲۳۹. در دودمان تانگ آغاز شد یوآن بر تخت چین تکیه زد و

و قسطنتنیه را در محاصره  ها را در قلمرو بیزانس غارت کردندی رودخانهآمدند و روستاها و شهرهای کرانه

 کاپیتان ساموئل والیس انگلیسی اولین اروپایی شد که پایش به تاهیتی رسید ۱۱۴۶گرفتند. در 

 

 

 

 

 

 ی استانبولهجوم روسها و محاصره    اهلل نوری و هوادارانش در میدان توپخانهچادر شیخ فضل

 

 ۱۱۹۴، در جیمز مدیسون رئیس جمهور آمریکا اعالن جنگ به انگلستان را امضا کرد ۱۱۹۱خرداد  ۲۸در 

، با این گیری کردناپلئون در جنگ واترلو از دوک ولینگتون و گرهارد فون بلوخر شکست خورد و از قدرت کناره
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این خیزهای استعماری . به الجزایر حمله کردند ۱۲۰۹شان را ادامه دادند و در همه فرانسویان جهش استعمارگرانه

ها از ی اروپاییشی در چین فرمان داد همهملکه سی ۱۲۷۹واکنشهای خونینی هم به دنبال داشت. چنان که در 

و  خود را ایراد کرد« بهترین ساعت»چرچیل سخنرانی  ۱۳۱۹در  شان اعدام شوند!جمله دیپلماتها و خانواده

بین آمریکا  ۲پیمان سالت  هم ۱۳۵۸ها برانگیخت تا از کشورشان در برابر آلمان دفاع کنند. در هیجانی در انگلیسی

 .امضا شد و شوروی

 

 

 

 

 

 

 سوزان آنتونی    چرچیل     داروین

 

های ی یافتهای از آلفرد راسل واالس دریافت کرد که تقریبا همهچارلز داروین نامه ۱۲۳۷خرداد  ۲۸در 

مداران داد. داروین که بیست سال نتایج خود را از ترس مخالفت دینمیی تکامل زیستی را شرح اش دربارهعلمی
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سوزان آنتونی در آمریکا به خاطر آن که کوشیده بود سال  ۱۲۵۲. در کرد، تصمیم به انتشارشان گرفتپنهان می

برزیل ها به موج مهاجرت ژاپنی ۱۲۸۷و در  قبل در انتخابات ریاست جمهوری رای بدهد، صد دالر جریمه شد!

 . نفر در سانتوس آغاز شد، دانشگاه فیالدلفیا تاسیس شد ۷۸۱با پیاده شدن 

ادوارد داالدیه نخست وزیر (، ۱۱۹۱)ی روس ایوان گونچاروف نویسندهزادگان نامدار این روز عبارتند از 

(. رفتگان هم ۱۳۴۳ی صدام حسین )فرزند دیوانهعدی حسین (، و ۱۳۰۸)یورگن هابرماس (، ۱۲۶۳)فرانسه 

 (.۱۳۸۹نویسنده )خوزه ساراماگو ( و ۱۳۵۳)گئورکی ژوکف ژنرال روسی عبارتند از 

 

 

 

 

 انقالبیون مصری در حین اعالم جمهوری   چی در حدود زمان اعالم کشتار بیگانگان در چینملکه سی

 


