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 خرداد  ۲۹ -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 نهم خرداد

 

اهلل نوری در مسجد جمعه خواه تهران به بساط شیخ فضلمردم مشروطه ۱۲۸۶خرداد  ۲۹روز پنجشنبه 

حمله کردند و چادرهای هواداران استبداد را فرو انداختند و ایشان را ناچار به ترک تهران کردند. نوری و پیروانش 

خواه مردم را به آرامش فرا خواند و ی مشروطهاهلل طباطبایبه همین خاطر به شاه عبدالعظیم نقل مکان کردند. آیت

 گناه به نام سیمون را به قتل رساندند! چنین نیز شد. اما مستبدین زخم خورده چند روز بعد یک ارمنی بی

اهلل نوری و روسها مجلس را به توپ بسته و دو سال بعد در همین روز محمدعلی شاه با یاری فضل

سردار اسعد بختیاری   ۱۲۸۸ا واکنش آزادیخواهان روبرو شد. در همین روز به سال مشروطه را الغا کرده بود، که ب

ناگفته نماند که در  با هزار سوار و یک دستگاه توپ ته پر به قصد حمله و تصرف تهران اصفهان را ترک گفت.

آمریکایی بیروت اهلل دیوید داج رئیس دانشگاه ی حزبدر جریان اولین حملهبود که  ۱۳۶۱همین روز به سال 

 .ربوده شد

ی کنگره ۱۲۴۱خرداد با جنبش لغو بردگی پیوندی دارد. چون در چنین روزی به سال  ۲۹در آمریکا 

بردگان در تگزاس ( در همین روز که ۱۲۴۴، و تازه سه سال بعد )داری را در این کشور ممنوع ساختآمریکا برده

مردم هرزگوین در برابر حاکمیت عثمانی سر به  ۱۲۵۴. در همین روز به سال آزادی خود را به دست آوردند

ارتش پاکستان طی عملیات راه نجات به جنوب وزیرستان حمله کرد و نیروهای  ۱۳۸۷و در  شورش برداشتند

جولین آسانژ بنیانگذار  بود که ۱۳۹۲. در ضمن در همین روز به سال طالبان را از آن منطقه پاکسازی کرد
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لیکس که کشتار مردم غیرنظامی عراق به دست ارتش آمریکا را افشا کرده بود، به سفارت اکوادور در لندن یکیو

لیکس را ی قدرتهای پشت پرده تارنمای ویکی. او بعدتر برای افشاگری در زمینهرفت و تقاضای پناهندگی کرد

 تاسیس کرد.

 

 

 

 

 

 گارفیلدی گربه     جولین آسانژ در سفارت اکوادور

 

اولین بازی رسمی بیسبال در  ۱۲۲۵خرداد در ضمن روز آغاز چیزهای مشهور نوپدید هم هست. در  ۲۹

ها را در اختیار دارد استریپی کمیکی گارفیلد که رکورد گینس دربارهگربه ۱۳۵۷، در نیوجرسی انجام گرفت

! ی جهان پدیدار شدقلمرو بریتانیا بر نقشهکشور کویت با جدایی از  ۱۳۴۰، و در برای نخستین بار انتشار یافت

 .شهید ویتنامی را تقدیس کرد ۱۱۷پاپ ژان پل دوم  هم ۱۳۶۷در 
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( و یک دوقطبیِ ۱۰۰۲فیلسوف و ریاضیدان )بلز پاسکال زادگان نامدار این روز عبارتند از  

 (!۱۳۳۰)ایمن الظواهری تروریست مصری ( و ۱۳۲۶ی تکفیر شده )نویسندهسلمان رشدی انگیز مسلمان: شگفت

در اثر سکته : علی شریعتی ۱۳۵۶، در ماکسیمیلین اول امپراتور مکزیک تیرباران شد ۱۲۴۶در همین روز به سال 

 .نویس انگلیسی درگذشتویلیام گولدینگ داستان ۱۳۷۲از دنیا رفت و در 

 

 

 

 

 

  بلز پاسکال   یکی از شهیدان قدیس ویتنامی  

 

 

 


