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 یرت  ۲۲-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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 دوم تیر بیست و

 

ای بیست و دوم تیرماه روزی به نسبت پرازدحام از رخدادهای به نسبت پراکنده بوده است. به عنوان نمونه 

از میالد اشاره کرد که در چنین روزی نبوکد نصر شاه بابل پس  پیش ۵۸۷از تاریخ باستان ایران زمین باید به سال 

شد به بابل تن بالغ می ۴۲۰۰ی حاکم این شهر را که شمارشان به از دو سال محاصره اورشلیم را فتح کرد و طبقه

دکتر محمود حسابی به ریاست دانشکده  ۱۳۲۱ها آن که در ای از این واگراییدر دوران معاصر هم نمونه تبعید کرد.

نیان ر واذیت به زنداسرهنگ نیرومند رئیس سابق زندان مرکزی به مناسبت آزاشد و در همین روز علوم انتخاب 

هم در جنگ وَنات که در نورستان افغانستان رخ داد، نزدیک دویست تن از اعضای  ۱۳۸۷بازداشت شد. در 

ها حمله کردند و چهل تن از ایشان را کشته و زخمی القاعده و طالبان به حدود هفتاد تن در پایگاه آمریکایی

 کردند.

 

 

  دوم کدنصرنبو
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هجری خورشیدی ژان پل مارا خبرنگار و انقالبی نامدار فرانسوی به  ۱۱۷۲ماه سال در بیست و دوم تیر  

ی برلین ( کنگره۱۲۵۷سال بعد در چنین روزی  ) ۱۲۵دست شارلوت کوردی از حزب رقیب در حمام کشته شد. 

ی ست خوردهآغاز شد و یک روز بعد با توافق دولتهای مهم اروپایی پایان یافت. نتیجه آن شد که امپراتوری شک

نگرو و رومانی استقالل بخشیدند و بخشهای بزرگی از آن را عثمانی را تجزیه کردند و به صربستان، مونته

کشورهای اروپایی به قلمرو خود افزودند. بیسمارک که شخصیت اثرگذار این کنگره بود ترتیبی داد تا تعادلی میان 

ها بوسنی، ن روز روسها بالکان و بسارابی و قفقاز، اتریشینیروهای غارتگر سرزمین عثمانی برقرار شود. از ای

های تونس را به دست آوردند. حدود صد سال بعد از تدوین این نظم جهانی، ها قبرس و فرانسویانگلیسی

 ( جنگ اوگادِن بین سومالی و اتیوپی آغاز شد.۱۳۵۶)

 

 

 

 

 

 

 

 برگآرنولد شوئن    ایساک بابل  بازنمایی جسد مارا در وان حمام
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های مشرف به این شهر نصب شد. در این در چنین روزی عالمت مشهور هالیوود بر تپه ۱۳۰۲در سال 

چهار حرف آخرش را  ۱۳۲۸داد که در جریان بازسازی سال را نشان می Hollywoodlandهنگام این نشانه 

ای از یجه زنجیرهساعت رفت و در نت ۲۴هم در جریان خاموشی نیویورک برق برای  ۱۳۵۶حذف کردند. در 

 افروزی در شهر رخ داد.جنایتها و غارت و آتش

هجری  ۹۸۶پیش از میالد(، فردیناند سوم امپراتور روم مقدس ) ۴۴این روز سالگرد تولد یولیوس سزار ) 

( است. سالروز مرگ آرنولد شوئنبرگ موسیقیدان و ۱۲۷۳خورشیدی(، و ایساک بابِل نویسنده و ادیب روس )

 .گیردم در این رو قرار می( ه۱۳۲۹)سید مصطفی عدل منصورالسلطنه (، و ۱۳۳۳(، فریدا کالو نقاش )۱۳۳۰نقاش )

 


