رام ۲۸-تیر
شروین وکیلی
رام (روزشمار ایرانیِ معنادار) کوششی است برای بازسازی تقویم روزشماری معنادار برای ایرانیان ،به شکلی که مناسبتها
و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدودهی امروزینی که روزهایمان را پوچ و پوک
ساخته را به توالیای معنادار از سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند.
سه گوشزد در دربارهی طرح رام:
 )۱تمام تاریخهایی که شناسهی میالدی (.م) یا پیشامیالدی (پ.م) ندارند به هجری خورشیدی محاسبه شدهاند.
 )۲محتوای روزشمار رام نهایی نیست و تا پایان سال  ۱۳۹۶تکمیل میشود .هنگام نقل آن به طرح ارجاع دهید و این نکته را در
نظر داشته باشید.
 )۳اگر مناسبتی سراغ دارید که نادیده مانده ،آن را همراه با نشانی مرجعش در تلگرام برایم بفرستید که در این طرح گنجانده شود:
@(SherwinVakili (https://t.me/SherwinVakili) / tel.0912-6363764
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بیست و هشتم تیر
ا ین روز در تاریخ قدیم و جدیدمان با پیروزیهای جنگاوران شرقی آغاز و با فتح غربیها پایان مییابد.
در سال  ۹۰هجری خورشیدی سردار ایرانیتبار مسلمان طارق بن زیاد در جنوب اسپانیا قوای ویزیگوت به رهبری
رودریک را شکست داد و اندلس را فتح کرد .در  ۳۷۷ارتش فاطمیهای مصر قوای بیزانس را شکست دادند و
آپامیا در سوریهی امروز را فتح کردند.
تا هزار سال بعد اما گرانیگاه قدرت نظامی به سوی باختر گردش کرده بود .در  ۱۳۲۲شهر رم توسط
پانصد هواپیمای آمریکایی به شدت بمباران شد .بمبافکنهای آمریکایی  ۱۱۶۸تن بمب بر این شهر فرو ریختند
و محلههای کارگرنشینی مانند سان لورنزو را با خاک یکسان کردند .دست کم سه هزار شهروند غیرنظامی رم در
این حمله کشته شدند .آمریکاییها در جریان جنگ جهانی اول در کل طی  ۷۸روز  ۱۱۰هزار پرواز تهاجمی بر
رم انجام دادند و در این جریان شصت هزار تن بمب بر این شهر فرو ریختند که حملهی این روز یکی از
بدترینهایش بود .چهار سال بعد در  ۱۳۲۶نخست وزیر برمه بوگیوک آنگ سان (پدر آنگ سان سوچی) ترور
شد و به قتل رسید .در  ۱۳۵۵هم شورشیان ساندینیستا دولت سوموزا را در نیکاراگوآ سرنگون کردند.

چپ :بوگیوک آنگ سان
راست :کشتی اس اس
بریتانیای کبیر
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نابودی محله سان لورنزوی رم با بمباران آمریکاییها

با این همه نباید رخدادهای این روز را به جنگ و خونریزی منحصر دانست .در بیست و هشتم تیرماه
سال  ۱۲۱۱انجمن پزشکان بریتانیا تاسیس شد ،در  ۱۲۲۲کشتی بخاری اس اس بریتانیای کبیر به آب انداخته شد
که بزرگترین کشتی جهان در زمان خود بود و اولین کشتی آهنی پرهدار اقیانوسپیما به حساب میآمد .در ۱۲۷۹
اولین خط متروی پاریس آغاز به کار کرد ،و در  ۱۲۸۲در اولین دور مسابقات دوچرخهسواری تور دوفرانس
مورس گَرین برنده شد .در  ۱۳۶۰هم در جریان دیدار میان میتران و ریگان طرف فرانسوی فاش کرد که پروندهای
به نام «دفتر بدرود» نشان میدهد دولت شوروی مشغول دزدیدن فناوری پیشرفتهی آمریکاییهاست.

چپ :مرس گرین
راست :مایاکوفسکی
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بیست و هستم تیر زادروز نامداران بسیاری است .در میان ایرانیتباران مهمتر از همه محمد
بخاری محدث و دانشمند ایرانی ( )۱۸۹است و خواجه نظامالدین دومین رئیس جمهور پاکستان ( ،)۱۲۷۳ادگار
دگا نقاش فرانسوی ( ،)۱۲۱۳والدیمیر مایاکوفسکی شاعر بلشویک روس ( ،)۱۲۷۲و هربرت مارکوزه ( )۱۲۷۷نیز
در این روز زاده شدهاند.

سنگمان ری

ادگار دگا

مارکوزه

خواجه نظامالدین

رفتگان این روز هم عبارتند از پترارک ادیب ایتالیایی ( ،)۷۵۳سینگمان ری اولین رئیس جمهور کرهی
جنوبی ( )۱۳۴۴و محمد حسن گنجی جغرافیدان و آب و هواشناس (.)۱۳۹۱
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