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 یرت  ۲۵-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 پنجم تیر

ساز و مهم در آن رخ داده است. بیست و پنجم تیرماه روزی مهم است مکه چندین رخداد سرنوشت 

 هجرت کرد و این ماجرایی از مکه به مدینهاسالم در چنین روزی پیامبر میالدی  ۶۲۲ل مهمتر از همه آن که در سا

 ۶۳۲تیر  ۲۵شود. جالب آنجاست که در همین روز یعنی در سه شنبه قلمداد می تقویم هجری گاهآغاز است که 

هالکو به  که ای جدی دید و آن زمانی بود های برخاسته از دین اسالم لطمههجری خورشیدی یکی از شعبه

 تولد ناصرالدین. در دوران معاصرمان این روز با هایشان ویران شودی قلعهاما دستور داد همه ،اسماعیلیان امان داد

بعد از پیروزی ( هم روزی است که ق۱۳۲۷جمادی الثانی  ۲۷) ۱۲۸۸تیر  ۲۵( مصادف است و جمعه ۱۲۱۰شاه )

 یالعادهدر همین روز در جلسه فوقخواهان مشروطهپناهنده شد. مشروطه طلبان محمد علی شاه به سفارت روسیه 

به پادشاهی  ی یازده ساله رااحمد میرزاعزل کردند و پسرش محمد علی شاه از سلطنت  ی ملیمجلس شورا

یکی از مشروطه خواهان جوان فعال در این روز محمد مصدق بود که چهل و سه سال بعد به صدارت  .برداشتند

ی وزارت جنگ را از او دریغ ( با شاه درگیری پیدا کرد و چون اداره۱۳۳۱مین روز )به سال رسید و در ه

کردند، از صدارت استعفا داد. در ضمن این روز سالگرد به قدرت رسیدن صدام حسین هم هست. چون در می

 .یش نشستاحمد حسن البکر رئیس جمهور عراق استعفا کرد و صدام حسین به جا در چنین روزی ۱۳۵۸سال 

هجری  ۴۳۴تیر  ۲۵ یکشنبهدر دنیای مسیحیت هم این روز با رخدادهای دینی مهمی مصادف است. روز  

ی پاپ را به هنگام مراسم نیایش هفتگی به کلیسای ی کلیسای رم فرمان الک و مهر شدهچهار نمایندهخورشیدی 

ق و غرب و کشمکش میان رم و قسطنتنیه آغاز هاگیا سوفیا در قسطنتنیه بردند و به این ترتیب جدایی کلیسای شر
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ها با فرمان امیران مسیحی کاستیل، ناوار، پرتغال، آراگون، سانتیاگو و داوطلبان فرانسوی و معبدی ۵۹۱. در شد

پاپ متحد شدند و قوای مسلمان دولت موحدون به رهبری محمد بن منصور ناصرالدین باهلل را در جنگ الس 

کشیشی به نام جوپیِرو سِرا نخستین میسیونری مسیحی  ۱۱۴۸در  ندلس شکست دادند.ناواس دِ تولوسا در ا

کالیفرنیا را تاسیس کرد و سرخپوستان بومی را به مسیحیت گرواند. این اردوگاه بعدتر به شهر سان دیگو تکامل 

سرائیل پس از شهر ناصریه که زادگاه عیسی مسیح است در جریان جنگ اعراب و ا ۱۳۲۷دو قرن بعد در  یافت.

 . مقاومتی شدید توسط نیروهای اسرائیلی تصرف شد

 

 

 

 

 

 

 صدام حسین     احمد شاه   پدرو موریلو

 

انقالبیون آمریکای التین به رهبری پدرو  ۱۱۸۸رخدادهای سیاسی این روز به نسبت پراکنده هستند. در 

انیایی غلبه کردند و نخستین دولت آمریکای دومینگو موریلو در شهر الپاز )در بولیوی امروزین( بر قوای اسپ

امپراتور هایله سالسی فرمان مشروطه شدن  ۱۳۱۰. در آوردجنوبی شدند که استقالل خود را از اسپانیا به دست می
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اش را در صحرای آالموگوردو در نیومکزیکو با آمریکا نخستین بمب اتمی ۱۳۲۴و در  دولت حبشه را امضا کرد

 .دموفقیت آزمایش کر

 

 

 

 

 

 

 

 آزمایش نخستین بمب اتمی در آالمو

اولین اسناد بانکی  ۱۰۴۰هایی متنوع مصادف بوده است. در بیست و پنجم تیرماه در ضمن با نوآوری

در این اوکالهاما خیابانها نصب شد و اولین پارکومتر در برای  ۱۳۱۴، در اروپا توسط بانک استکهلم صادر شد

نخستین هواپیماربایی با دزدیده شدن هواپیمای میس ماکائو در تاریخ  ۱۳۲۷، در ردزمینه فضل تقدم به دست آو

ی بزرگ را در پیتسبورگ پنسیلوانیا برگزار ی سیرک زیر خیمهسیرک بارنوم آخرین برنامه ۱۳۳۵، در ثبت شد

تونل مون  ۱۳۴۴در . های گشوده انجامیدکرد. پس از آن دگرگونی اقتصادی به انتقال سیرک از خیمه به میدانگاه

به فضا پرتاب شد و نخستین  ۱۱فضاپیمای آپولو  ۱۳۴۸و در  بالن کشورهای فرانسه و ایتالیا را به هم متصل کرد

 .نوردان را به سوی ماه بردماه


