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 یرت  ۲۹-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 نهم تیر

 ۷۸۱ه سالگرد نبرد آنکارا به سال در تاریخ ایران زمین بیست و نهم تیرماه به ویژه از آن رو اهمیت دارد ک

توانست هجری خورشیدی است، که در آن امیر تیمور گورکانی بر بایزید اول عثمانی غلبه کرد. تیمور هرچند می

بخشی از آناتولی را با این پیروزی به قلمرو خود بیفزاید، چنین نکرد و بایزید را که از در اطاعت و سرسپردگی 

د ابقا کرد. پس از رویگردانی از دشتهای روسیه به دنبال غلبه بر اردوی زرین، این دومین درآمده بود، در مقام خو

ساز تیمور بود که باعث شد بذر دولت عثمانی در آناتولی باقی بماند و بعدها به امپراتوری تصمیم سرنوشت

 بزرگی رقیب ایران تبدیل شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م۱۵۰۴حاصره و نابودی اورشلیم، نقاشی مربوط به سال م   ها در دژ بوسانشدن ژاپنی پیاده



3 

 

در تاریخ جهان باستان این روز با سقوط شهر 

اورشلیم در برابر نیروهای رومی مصادف است. در 

 شتیتوس و سپاهیانمیالدی سردار رومی  ۷۰سال 

حصار اورشلیم را شکافتند و به شهر وارد شدند و به 

جری خورشیدی ه ۹۷۱. در کشتار مردم روی آوردند

یوشی و سپاهیان ژاپنی به کره حمله تویوتومی هیده هم

یانگ را گرفتند. هرچند نتوانستند در کردند و پیونگ

 .دراز مدت آنجا را نگه دارند

در قرن چهاردهم خورشیدی که در پایانش به 

بریم، چندین رخداد سیاسی مهم در بیست و سر می

ی امنیت ملی و امور داخلی سیستم امنیتی مخوف ستالین با ادغام دو وزارتخانها ۱۳۲۰نهم تیرماه رخ داده است. در 

 ۱۳۲۳و این همان است که بعدتر به کا گ ب تبدیل شد. در  ان کا و د را ساخت و ریاستش را الورنتی بریا سپرد

داهلل اول شاه ملک عب، اما کالوس فون اشتفنبرگ جان سالم به در بردسپهبدهایش به رهبری هیتلر از سوءقصد 

وقتی در اورشلیم در نماز جمعه حضور یافته بود توسط ( بختی چنین بلند نداشت و ۱۳۳۰هفت سال بعد )اردن 

 . یک فلسطینی به قتل رسید

 های برهنهنبرد آنکارا میان ارتش تیموری و عثمانی
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ماوو  باندارانایکا بود که نخستین رئیس دولت زن که با انتخابات به قدرت رسیده باشد سیری ۱۳۳۹در 

ی فالون گونگ را ی پیروان فرقهدولت چین تعقیب و شکنجه ۱۳۷۸. در ب شدبه نخست وزیری سریالنکا انتخا

 .آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خود را پس از پنج دهه از سر گرفتند ۱۳۹۴و در  آغاز کرد

 

 

 

 

 

 

 دهدهیتلر محل سوءقصد به خودش را به موسولینی نشان می    باندارانایکامراسم تحلیف 

 

ژوزف نیکِفور نیِپکه  ۱۱۸۶این روز با چندین نوآوری فنی و اجتماعی هم مصادف بوده است. در 

(e NiepceNicephor Joseph با نمایش اولین موتور درونسوز بر یک قایق موتوری در باربر ناپلئون مجوز )

اش آغاز شده بود در اولین کنوانسیون حقوق زنان که روز پیش ۱۲۲۷. در ساخت آن را به نام خود به دست آورد

 . ادر کردکمپانی فورد اولین خودرو را به خارج از آمریکا ص ۱۲۸۲و در  نیویورک خاتمه یافت

و در  آپولو یازده بر سطح ماه نشست ۱۳۴۸در بوده، چون این روز برای فناوری فضاپیمایی هم فرخنده 

ای هم دارد. های تیره. اما فناوری سویهبر سطح بهرام نشست ۱سرنشین آمریکایی وایکینگ فضاپیمای بی ۱۳۵۵
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داد آزمایشهایی سیا به حکم قانون آزادی اسناد دولتی مدارکی را منتشر کرد که نشان می ۱۳۵۶چنان که در 

. این آزمایشها که از آن هنگام تا به امروز شده استان انجام میغیرانسانی برای کنترل ذهن بر زندانیان و بیمار

انجام شد و با آزمایشهای مشابه روسها انجام می به سودای مقابلهداستانهای فراوانی شده فیلمها و تولید ی دستمایه

 دانست.روا میبر زندانیان و بیماران بستری شده در تیمارستانها  را غیرانسانی و وحشتناککارهایی 

اند، اما هرچه پیشتر بسیار بدنام و منفور بودهبه ویژه از دید ایرانیان زاده شدگان این روز در ابتدای کار 

 شود! شان بهتر میوضعیتآییم می

یزید بن معاویه  ه هجری خورشیدی نوبت ب ۲۶، و در سال اسکندر مقدونی زاده شد پیش از میالد ۳۵۶در سال 

ی ایتالیایی رسید و از اینجا به بعد دیگر شخصیتهای بزرگ و خوشنامی نویسندهپترارک  نوبت به ۶۸۳رسید. بعد در 

ریچارد اوون  ۱۱۸۳و در  آنتوان دستوت دو تراسی فیلسوف فرانسوی ۱۱۳۳در این روز زاده شدند. در 

 و  (۱۲۰۱) کیکاشف قوانین ژنت گرگور مندلند، و بعد از آنها شناس انگلیسی زاده شدشناس و دیرینزیست

 گیرند.قرار می (۱۳۰۴نویسنده )فرانتس فانون 

 

 

 پانچو ویال
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محمد ن علی ابن مقلع شیرازی وزیر و خوشنویس و نقاش  از:عبارتند هم این روز نامدار درگذشتگان 

انقالبی پانچو ویال ، (۱۳۰۱)آندری مارکوف ریاضیدان روس ، (۶۹۹)اوشین شاه ارمنی کیلیکیه  ،(۳۱۹)ایرانی 

 .(۱۳۲۴)پل والری شاعر فرانسوی و  (۱۳۱۶)مخترع  لمو مارکنی گوی، (۱۳۰۲کی )مکزی

 

 


