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 یرت  ۲۰-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 سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدوده و

 ای معنادار از سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند. 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

دهید و این نکته را در  شود. هنگام نقل آن به طرح ارجاعتکمیل می ۱۳۹۶( محتوای روزشمار رام نهایی نیست و تا پایان سال ۲

 نظر داشته باشید.

  در تلگرام برایم بفرستید که در این طرح گنجانده شود: شمرجعنشانی آن را همراه با که نادیده مانده، اگر مناسبتی سراغ دارید ( ۳

(@ SherwinVakili (https://t.me/SherwinVakili)  / tel.0912-6363764 
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 بیستم تیر

وند خورده که تباری ایرانی دارد اما در خارج از مرزهای سیاسی و رسمی ایران بیستم تیر با روندهایی پی 

اش تبار بود سفر دریاییهه که یک جهانگرد ایرانیدریاساالر دولت مینگ موسوم به ژنگ ۷۸۴پذیرد. در تحقق می

 ۱۳۳۶پیوست و در  المللیپاکستان به صندوق جهانی پول و نظام پولی بین ۱۳۲۹به دور دنیا را آغاز کرد، در 

 پرنس کریم حسین آقا خان چهارم پس از مرگ پدرش سلطان محمد شاه به رهبری اسماعیلیان نزاری رسید.

 

 

 

 

 

 

 در برابر بابی فیشر بوریس اسپاسکیبازی    آقا خان محالتی  

 

ی در دوئل ۱۱۸۳کند که در این روز به سال بیستم تیرماه با سیاست جهانی به این ترتیب ارتباط برقرار می

در  ۱۲۶۱داری الکساندر همیلتون را کشت. در مشهور، آرون بِر معاون رئیس جمهور ایاالت متحده وزیر خزانه

ارتش سرخ شوروی  ۱۳۰۰جریان جنگهای انگلیس و مصر ناوگان برتانیا بندر اسکندریه را به توپ بست، و در 

تاسیس کرد. در سالهای اخیر هم در  مغولستان را از روسهای سفید گرفت و جمهوری خلق مغولستان را آنجا
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ارتش صربستان در شهر سربرنیتسا و حوالی آن به کشتار مسلمانان بوسنیایی دست گشود و بیش  ۱۳۷۴بیستم تیر 

دفاع محلی را کشتار کرد. کشتگان اغلب مرد و پسربچه بودند و در مقابل زنان و از هشت هزار تن از مردم بی

  گرفتند.دختران مورد تجاوز قرار می

 

 

 

 

 

 

 قربانیان کشتار سربرنیتسا    دوئل آرون بر و الکساندر همیلتون 

 

نوآوریهای مهم واقع شده در این روز عبارتند از گشایش نخستین ایستگاه قطار )ایستگاه واترلو در لندن(  

ونمایی از نخستین فناوری (، و ر۱۲۷۲، تولید نخستین مروارید پرورشی توسط کوکیچی میکیموتو )۱۲۲۷در سال 

 (.۱۲۷۴فیلمبرداری و پخش فیلم در محفلی از دانشمندان که توسط برادران لومیر انجام پذیرفت )

ی اولین برنامه ۱۳۴۱به قلم هارپر لی منتشر شد، در « کشتن مرغ مقلد»رمان  ۱۳۳۹در همین روز در  

اولین بازی مسابقات شترنج جهانی بین بابی فیشر  ۱۳۵۱تلویزیونی به فراسوی اقیانوس آتالنتیک مخابره شد، در 

هنگام ورود به جو زمین  -لباسکای –اولین ایستگاه فضایی آمریکا  ۱۳۵۸و بوریس اسپاسکی برگزار شد، و در 

 بر فراز اقیانوس هند منفجر شد.
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 محمد عبده    کوکیچی میکیموتو  هارولد بلوم  

 

میالدی در شهر  ۱۵۴ردیصان اخترشناس و دانشمند ایرانی است که به سال ی این روز بامهمترین زاده 

ی امروزین زاده شد. او احتماال تباری پارتی داشته اما به زبان سریانی رها )اِدِسا( در استان خسروان در سوریه

ای از مسیحیت ختهی هند داشته که گم شده است. آیینی که او تاسیس کرد آمینوشته و اثر مشهوری دربارهکتاب می

هارولد بلوم منتقد ادبی  ۱۳۰۹شود. در دوران معاصرمان هم در گری است و کیش بردیصانی نامیده میو زرتشتی

 درگذشت. ۱۲۸۴زاده شد. در مقابل محمد عبده مفتی مصری در چنین روزی به سال 

 

 


