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 یرت  ۲۶-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 ششم تیر

 

مناسبت بیست و ششم تیرماه آن است که در سال  مهمترین

در ی صفوی سلسلهشاه اسماعیل بنیانگذار  هجری خورشیدی ۸۶۶

ه است. گذشته از این، رخدادهای دیگر این روز زاده شدچنین روزی 

 ۱۳۴۷اند چندان فرخنده نیستند. چون در ی معاصر رخ دادهکه در زمانه

عبدالرحمن عارف به دنبال کودتای حزب بعث از قدرت فرو افتاد و 

هر محمد ظا ۱۳۵۲، در احمد البکر به جای او رئیس جمهور عراق شد

شاه زمانی که در ایتالیا برای عمل جراحی بستری بود با کودتای 

های انقالبی در ی ایدئولوژیی این روند رخنه، و در ادامهپسرعمویش محمد داوود خان از قدرت برکنار شد

تن  ۱۲۰ی عراق به دنبال عملیات انتحاری در دیاله ۱۳۹۴ی ایران زمین، در همین روز به سال قلمرو پاره پاره

 .تن زخمی شدند ۱۳۰کشته و 

نخستین اشاره به میالدی  ۱۸۰در تاریخ مسیحیت این روز با دو واقعه روبروست. یکی آن که در سال 

دوازده مسیحی در شهر اسکیلیوم )نزدیک قاسرین  در تاریخ ثبت شد و این زمانی بود که مسیحیت در کارتاژورود 

مسیحیت به قدری  هجری خورشیدی ۵۸۲دود هزار سال بعد در . حدر تونس( به خاطر مذهبشان اعدام شدند

ی دفاع از بیزانس و سربازان صلیبی که به بهانهنیرومند شده بود که وضعیتی تهاجمی پیدا کرده بود. در این روز 
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 المقدس در برابر مسلمانان از غرب به این سرزمین حمله برده بودند، بر مقاومت شدید مردم قسطنتنیه غلبهبیت

 کردند و این شهر را فتح کردند. امپراتور بیزانس آلکسیوس سوم از چنگشان گریخت! 

 

 

 

 

 

 

 

 یونگ لِه   ی آلکسیوس سومسکه   محمد ظاهر شاه

 

هجری  ۷۸۱بیست و ششم تیرماه با رخدادهای سیاسی سترگ و مهمی هم مصادف بوده است. در 

ها پرتغالی ۱۰۴۴، در ی مینگ را تاسیس کردیافت و سلسله لِه در چین به قدرت دستامپراتور یونگخورشیدی 

کاترین دوم  ۱۱۴۱، در در نبرد مونت کارلو بر اسپانیا چیره شدند و به این ترتیب استقالل خود را حفظ کردند

 ملقب به کبیر پس از به قتل رسیدن شوهرش پتر سوم به مقام فرمانروایی روسیه دست یافت.

تزار نیکوالی دوم و  ۱۲۹۷این روز به نسبت خشن و خونین هستند. در  رخدادهای سیاسی جدیدتر

برای نخستین بار بمب ناپالم در جنگ مورد استفاده قرار  ۱۳۲۳، در اش به دست بولشویکها کشته شدندخانواده
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فرانسه  ی کوتانس در نزدیکی سن لو درها در جریان جنگ با آلمان نازی این بمبها را بر منطقهگرفت. آمریکایی

ی جنگ با آلمان برگزار چرچیل، استالین و روزولت در پوتسدام نشستی برای تصمیم درباره ۱۳۲۴در  ریختند.

های بعدی به دنبال ی شوروی در نیمی از دنیا و جنگ سرد انجامید و فجایع مهیبی را در دههکه به سیطره کردند

اندونزی تیمور شرقی را همچون استانی دولت  ۱۳۵۵ها آن که در داشت. یکی از نمودهای کوچک این درگیری

 و به تدریج بخش مهمی از جمعیت سرکش این جزیره را به قتل رساند. به خود منضم کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشست پوتسدام

 

ی دانشکده ۱۲۴۶این روز در ضمن با نوآوریهای برای بهبود زندگی بشر نیز مصادف بوده است. در 

، ش یافت. این نخستین مرکز آموزشی دانشگاهی مربوط به دندانپزشکی در آمریکا بوددندانپزشکی هاروارد گشای

گاه والت دیسنی تفریح ۱۳۳۴و در  ی مطبوع را عرضه کردویلیس کاریر در نیویورک اولین سیستم تهویه ۱۲۸۱در 
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ای نوشیدن مشروب الکلی سن مجاز بر ۱۳۶۳. در همین امتداد در سال لند را در آنهایم کالیفرنیا تاسیس کرددیسنی

 !در آمریکا از هجده سال به بیست و یک سال افزایش یافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رالدین عطاسی سوری، عبدالرحمن عارف عراقی، جمال عبدالناصر مصری، و واز چپ به راست: حواری بومدین الجزایری، ن

 ۱۳۴۷اسماعیل االظهر سودانی در نشست مشترک 

 


