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 یرت  ۲۷-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 هفتم تیر

 

هجری  ۷۷۰وز در تاریخ ایران با چند رخداد مصادف است. یکی که مهمتر از بقیه است، آن که در این ر

، اما پس از آن به گرانیگاه تیمور گورکانی تُکتَمیش رهبر اردوی زرین را در جنوب روسیه شکست داد خورشیدی

ه داده بود و قلمرو اردوی قدرتش یعنی ایران بازگشت و مقاومتهای محلی را سرکوب کرد. اگر به راهش ادام

شد و پسرش شاهرخ قلمرو شمال داشت، احتماال مسیر تاریخ دگرگون میزرین را که به دست آورده بود نگه می

شد و همچون شناسیم تشکیل نمیبرد و چه بسا دولت روسیه به شکلی که میدریای خزر را هم به ارث می

شد. تصمیم تیمور برای رها کردن قلمروهای شمالی که ریف میی ایرانی تعزیرسیستمی در دل سپهر بسط یافته

 در آن هنگام وحشی و بدوی بود بعدها دوقطبی ایران و روسیه را در منطقه تثبیت کرد.

کنسول در تاریخی نزدیکتر به ما، در این روز ماجرای کشته شدن  

ای با دسیسه . این نماینده)عکس روبرو( را داریم ۱۳۰۳در سال ایمبری 

که مخالفان دولت برای سرنگونی صدراعظم چیده بودند برای عکاسی از 

ای در تهران رفت و با تحریک مردم متعصب ای ساختگی به محلهمعجزه

به خاطر آن که متفقین  ۱۳۲۱این نکته هم جالب است که در به قتل رسید. 

ی خودروهای موتوری را برای مقاصد پس از حمله به ایران همه

ای صادر کرد و از مردم خواست کردند، دولت بیانیهن مصادره میشاجنگی



3 

 

برای باربری و ترابری از اسب و االغ استفاده کنند و در ضمن مذاکره برای وارد کردن سه هزار شتر از هندوستان 

 را آغاز کرد!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش از میالد  ۴۷۷به سال بیست و هفتم تیرماه با تاریخ رم نیز پیوندی چشمگیر دارد. در چنین روزی 

ی رم اهالی منطقه -شودکه به خطا به یک قرن پیش از این منسوب می-گیری دولت روم در جریان فرایند شکل

ترِ اتروسک بود شکست خوردند. به سمت شمال پیشروی کردند اما از اهالی وِئی که یکی از شهرهای پیشرفته

 ۳۹۰نزدیک نود سال بعد در  گیدند حدود سیصد نفر در هر طرف بود!جمعیت سربازانی که در این نبرد با هم جن

همچنان در کوشش برای تاسیس دولتی در ایتالیا بودند. اما همچنان کامیابی چندانی به دست ها پ.م رمی
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. دولت در جنگ آلیا از قبایل مهاجم گل شکست خوردند و رم به دست ایشان غارت شدآوردند، چنان که نمی

قع پس از فروپاشی دولت هخامنشی و همچون یکی از نظمهای سیاسی پیرامونی این دولت جهانی شکل رم در وا

میالدی باز در همین  ۶۴ی مسیحی به دولتی مقتدر تبدیل شد. در چنین مقطعی به سال گرفت و تا قرون اولیه

گفتند این حریق عمدی بوده ها میسوزی بزرگ رم نیمی از شهر را به خاکستر تبدیل کرد. رمیآتشروز بود که 

 . اند، اتهامی که احتماال راست بوده استو مسیحیان آن را ایجاد کرده

با یک ارتش عظیم به سودای فتح ایران امپراتور یولیانوس  میالدی ۳۶۲سیصد سال بعد از این حریق، در 

را در شهر سرکوب کرد تا برای یان ساسانشصت هزار نفره به انطاکیه رفت و نُه ماه آنجا ماند و نیروهای هوادار 

ی حمله قلمرو ایران آمادگی پیدا کند. امپراتور روم در جریان این حمله به ایران در جنگ کشته شد و بخش عمده

. کمتر از یک قرن بعد این بار روم در وضعیتی دفاعی قرار داشت و این زمانی بود که در سپاهیانش از میان رفتند

آکویال در روم را گرفت و به باد شهر تبار بودند، شان سکاهای ایرانیزیر فرمانش که بسیاریو قوای آتیال  .م۴۵۲

هجری خورشیدی مهمترین  ۲۷۵. ناگفته نماند که در قرون اسالمی روز سه شنبه بیست و هفتم تیر سال تاراج داد

 شاعر مداح امام حسن عسکری درگذشت که اسم او هم ابن رومی بوده است!

های نظامی شرق و غرب بر محور مسیحیت نیز های ایران و روم، این روز با درگیریته از درگیریگذش

ارتش موحدون در نبرد آالرکوس بر قوای کاستیل به رهبری آلفونسوی  هجری خورشیدی ۵۷۴تقارنی دارد. در 

انگلستان دستور داد سربازانش ادوارد اول شاه  ۶۶۹در  هشتم غلبه کردند و او را وادار کردند به تولدو بگریزد.

 ۱۲۴۹، و در هایشان رانده شدندهودی از خانهی یهودیان را از قلمروش بیرون کنند. در نتیجه شانزده هزار یهمه
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هایش چون به نمایندگی از طرف خداوند ی تصمیمشورای اول واتیکان اعالم کرد که پاپ خطاناپذیر است و همه

 !باشدمیقطعا درست  است،

 

 

 

 

 

 

 

 

نیروی هوایی در ارتش آمریکا تاسیس  ۱۲۹۳اند: در اند چنینرخدادهای دیگری که در این روز واقع شده

برای نخستین بار موتور جت در هواپیما  ۱۳۲۱، در آدولف هیتلر کتاب نبرد من را به چاپ رساند ۱۳۰۴، در شد

کمپانی  ۱۳۴۷، در را تولید کرد ۲۶۲سراشمیت می زمانی به کار گرفته شد که نیروی هوایی آلمان نازی هواپیمای م

( نهاده world wide webی جهانی اینترنت )نخستین عکس بر شبکه ۱۳۷۱، در اینتل در کالیفرنیا تاسیس شد

 ۱۳۷۵، و در تعلق داشت   Les Horribles Cernettesنام   ی زن بهشد. این عکس به یک گروه خواننده

 .سرباز آن را کشتند ۱۲۰۰ی تیوو حمله کردند و همهامی در موالیببرهای تامیل به پایگاهی نظ
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آندری گرومیکو (، ۱۱۷۵)ایمانوئل هرمان فیشته فیلسوف آلمانی زاده شدگان نامدار این روز عبارتند از  

 (.۱۳۰۱و مورخ علم )توماس کوون فیلسوف ( و ۱۲۹۷)نلسون ماندال (، ۱۲۸۸)هر دو در و محمد داود خان 

عمادالدین محمد بن قاسم ثقفی سردار اموی کسانی که در این روز فوت کردند هم عبارتند از برخی از 

کاراواجیو نقاش (، ۳۰۳)ابوالحسن علی بن محمد ابن فرات وزیر دانشمند عباسی (، ۹۴)فاتح سند و مولتان 

که شورشیان ارتش  گذاریدر پی یک بمب هم ۱۳۹۱(. در ۱۲۶۱)رومن یاکوبسن زبانشناس (، و ۹۸۹)ایتالیایی 

آزاد سوریه مسئولیتش را بر عهده گرفتند، داو راجحه وزیر دفاع سوریه، عاصف شوکت معاون وزیر دفاع، و 

و این یکی از عواملی بود که دولت سوریه را به سرکوب  حسن ترکمانی وزیر دفاع پیشین در دمشق کشته شدند

 نظامی خشن مخالفان سوق داد.

 


