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 یرت  ۲۳-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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 بیست و سوم تیر

تباران اش به فعالیت ایرانیی تمدن ایرانی پیوند خورده که دامنهاین روز با رخدادهایی در گرداگرد حوزه

هجری خورشیدی سپهساالر چینی آن لوشان،  ۱۳۵شود. در شان هم کشیده میخارج از قلمرو جغرافیایی تمدن

ی پایتخت دودمان تبار و سغدی بود، در چین سر به شورش برداشت و در این روز با محاصرهیکه مردی ایران

لوشان( در چینی  )اسم پدر آن« کونگ»و « آن»زونگ را به گریز وادار کرد. نام خانوادگی تانگ امپراتور شوان

را بنیان نهاد که به زودی پس از ی مردم سغد است. آن لوشان ختن را در اختیار داشت و دولتی به نام یان شناسه

   اش فروپاشید.کشته شدن

 

 

 

 

 

 

 

 لوشان ی آنپیروزی شورشیان بر امپراتور تانگ )باال( و چهره

 ی ایرانیان در چشم هنرمندان چینی:های چهره)روبرو( با نشانه

 چشم درشت و بینی خمیده و ریش بلند
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ماهون آغاز شد و با تبادل ده نامه تا سال بعد به توافقی مک  -نگاری موسوم به حسینروند نامه ۱۲۹۴در 

انجامید که بر اساس آن حسین بن علی شریف مکه قول داد با عربهای زیر فرمانش بر دولت عثمانی شورش کند 

ها بعد از پایان جنگ جهانی اول دولت مستقل و در مقابل هنری مک ماهون نماینده انگلیس قول داد انگلیسی

ای از های اروپاییان از قلمرو ایران و عثمانی تجزیه شده به زنجیرها به رسمیت بشناسند. کشورتراشیعربستان ر

ها که در همین روز رخداد کودتای عبدالکریم خشونتها و جنگها تا قرن بعد دامن زد. یک نمونه از این ناآرامی

ز قدرت برکنار کرد و خود به قدرت رسید و بود. او انقالبی را رهبری کرد و شاه عراق را ا ۱۳۳۷قاسم در سال 

این روندی بود که در نهایت به حکومت هولناک صدام حسین منتهی شد. با این همه در جهان عرب گاهی اخبار 

راویه عطیه اولین زن در دنیای عرب شد که  ۱۳۴۶رسید. مثال در بیست و سوم تیر سال خوبی هم به گوش می

  به نمایندگی مجلس رسید

دامنه مصادف هایی اجتماعی کمداخل خاک ایران کنونی این روز بیشتر با رخدادهای سیاسی و ناآرامیدر 

علی اصغر حکمت در کرمانشاه با مصطفی فاتح دیدار کرد و به او پیشنهاد کرد برای تصفیه  ۱۳۱۵بوده است. در 

و ایران بر سر کشمکش  ۱+۵گروه هم  ۱۳۹۴در  ی پاالیشگاه به کار گرفته شود و چنین هم شد.ی نفت کلمهخانه

 ای به نتیجه رسیدند و برجام شکل گرفت.هسته

هریمن رئیس جمهور آمریکا به همراه پنج نفر دیگر به تهران سفر کرد.  ۱۳۳۰در همین روز به سال 

 که در همین روز رخ داده بود، ۱۳۲۵حزب توده به بهانه برگزاری مراسم سالگرد اعتصاب کارگران در سال 

تظاهراتی ده هزار نفره در تهران ترتیب داد که با تظاهرات مشابه حزب سومکا و زحمتکشان برخورد کرد. در 

گشت وارد ها دنبال فرصت میاینتیجه هواداران دو طرف با هم درگیر شدند و ارتش هم که برای سرکوب توده
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یست تا دویست و هشتاد زخمی برآورد های این روز را هجده تا پنجاه کشته و دومیدان شد. تلفات درگیری

 اند. کرده

هایی از این دست خارج از قلمرو ایران زمین نیز در این روز پیشینه داشته است. در همین بیست ناآرامی

بود که مردم پاریس زندان باستیل را ویران کردند و زندانیان در بند را آزاد نمودند.  ۱۱۷۸و سوم تیرماه به سال 

تیرکش مشهور آمریکایی به دست کالنتر پَت گَرِت کشته شد. در ضمن در یلی دِکید راهزن و هفتهم ب ۱۲۶۰در 

ی احزاب جز حرب خودشان را غیرقانونی دانستند. قانون بهنژادی نازیها در آلمان همه ۱۳۱۲همین روز به سال 

 نقص ژنتیکی را اعمال کرد. مانده و مبتال بهسازی شهروندان عقبنازیها تصویب شد و منع زادآوری و عقیم

پس از شکست هندوراس از السالوادور در بازی  ۱۳۴۸ناآرامی عجیب دیگر این روز آن بود که در 

فوتبال، مردم هندوراس شورش کردند و کارگران السالوادوری کشورشان را مورد حمله قرار دادند. این واقعه 

نفر و زخمی  ۸۶ی تروریستی در نیس فرانسه به مرگ هم حمله ۱۳۹۵ی جنگ بین دو کشور شد! در سال مقدمه

 شدن چهارصد نفر انجامید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشغال و ویرانی باستیل
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 ۱۲۳۲شود. در چند رخداد فرهنگی و علمی هم در این روز واقع شده که بیشترش با آمریکا مربوط می 

 ۱۲۵۳، در المللی آمریکا بودی بینارهکه اولین جشنوگشایش یافت در نیویورک « ی ملتهانمایشگاه صنایع همه»

سوزی در آمریکا را ی آتشساختمان و مرگ بیست نفر انجامید و صنعت بیمه ۸۱۲حریق شیکاگو به سوختن 

ی گومبه رسید و پژوهش مشهور خود بر جین گودآل به کرانهجانورشناسی نامدار  ۱۳۳۹. در دگرگون ساخت

ای از کنار بهرام گذشت و نخستین عکسهای نزدیک را از سیاره ۴مارینر  هم ۱۳۴۴. در را آغاز کردها شامپانزه

 .دیگر گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

آرتور دو (، ۹۸۱) دولتمرد بانفوذ فرانسوی کاردینال مازارنزادگان نامدار بیست و سوم تیر عبارتند از  

ادیب نورتروپ فرای  (،۱۲۴۷انگلیسی )گرترود بل باستانشناس و جاسوس (، ۱۱۹۵نویسنده و مورخ )گوبینو 

 (.۱۲۹۷کارگردان مشهور )اینگمار برگمان ( و ۱۲۹۱)
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 گوبینو     مازارن   نورتروپ فرای

 

 

 

 

 

 

 

 

 اینگمار برگمن

 


