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 یرت  ۳۰-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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 ام تیرسی

چنین روزی به ی تاریخی از تخریب عمدی آثار تاریخی مصادف است. در ام تیر با نخستین نمونهسی

ی ی هخامنشی که یکی از عجایب هفتگانهشهر افسوس واقع در استان ایونیهی آناهیتامعبد  پیش از میالد ۳۵۶سال 

( منسوب آرتمیس یا دیانایکی از ایزدبانوان همتای ناهید در فرهنگ خویش )و یونانیان آن را به جهان باستان بود 

ن بود که نامی از آ افروزی این آتشتوس در آتش سوخت. انگیزهروسترابه دست مردی یونانی به نام هِ کردند،می

خود در تاریخ به جا بگذارد. اهالی افسوس بعد از اعدام او قرار گذاشتند هیچکس نامش را بر زبان نیاورد. ولی 

آوریم، با این قصد که ناسزایی نثارش کنیم که و ما هم اینجا می عد از او استرابو نامش را آوردندتئوپومپوس و ب

 کنند!کنند و بر رویش یادگاری میفرهنگهایی است که آثار تاریخی را خراب میی بیپدر جد همه اوهمانا 

ان در هواداری از نهضت ی مردم ایربا خیزش مردمی و تظاهرات گستردهدر در دوران معاصرمان این روز 

نفر از مردم مشهد با این انگیزه راهپیمایی کردند پنجاه هزار  ۱۳۲۹مصادف است. در سال ملی شدن صنعت نفت 

وقتی مصدق از قدرت کنار زده شد و قوام جانشینش شد، مردم تهران در مقیاسی ۱۳۳۰درست یک سال بعد در و 

بزرگتر چنین کردند و در نتیجه قوام سرنگون و بار دیگر مصدق در مقام صدارت استوار شد. جالب آن که درست 

خست از هواداران ناهلل زاهدی که فضلسرلشکر  ۱۳۳۱ی مخالفان مصدق انسجامی یافت و در یکی سال بعد جبهه

 به رهبری مخالفانش رسید.اش در مجلس پس از پایان تحصنمصدق بود 

 

 بازسازی معبد ناهید افسوس



3 

 

دورگون امپراتور  ۱۰۲۴اند. در رخدادهای دیگر این روز در مقیاس جهانی پراکنده اما جالب توجه بوده

شان را بتراشند و در مقابل از ی مردان به سلک قوم مانچو موی پیشانیدودمان چینگ در چین فرمان داد همه

فیلد میسوری با هم دوئل کردند و یکی تیرکش در بازار اسپرینگدو هفت ۱۲۴۴. در پشت موهایشان را بلند کنند

تیرکشی این رسم هفت تیر کالسیک آمریکایی است.ی ثبت شده از دوئل با هفترا کشت. این اولین نمونه دیگری

ی جس جیمز و دسته (۱۲۵۲به سرعت با راهزنی هم پیوند خورد و در نتیجه هشت سال بعد در همین روز )

 . راهزنان همراهش در آدیر آیوا اولین دستبرد به قطار را انجام دادند

نیل آرمسترانگ اولین انسانی شد که بر  ۱۳۴۸در عبارتند از آن که این روز در مهم دیگر ی سه واقعه

رام باران یاداو  ۱۳۸۷، و در سد اسوان پس از یازده سال در مصر ساخته شد ۱۳۴۹، در روی ماه قدم گذاشت

 .اولین رئیس جمهور نپال شد

 

 

 

 

 

 

 

 مارشال مل لوهان   جس جیمز   در کنار هیتلر (ی چپگوشه)اشتفنبرگ 
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زاده  ۳۰/۴/۴۹۸سه شنبه زادگان نامدار این روز عبارتند از ابن انباری فقیه و محدث نامدار ایرانی که روز 

ت کَو  (۱۲۹۰)شناس جامعهمارشال مک لوهان  و (۱۲۷۸)داستان نویس ارنست همینگوی شد، و همچنین 

 .گذارد (۱۳۲۷)یوسف اسالم  که به اسالم گروید و نام خود راخواننده استونس 

ی شاعر پرآوازه زاهیعلی بن اسحاق بن خلف هجری خورشیدی هم  ۳۴۲ال سی تیر س پنجشنبهروز 

هایش از امامان درحوالی نیشابور بوده و به خاطر مدح زَهروستای که احتماال از اهالی  درگذشت ی ایرانیگوتازی

به جرم کوشش برای قهرمان جنگی آلمانها کالوس فون اشتفنبرگ  ۱۳۲۳شیعه شهرت دارد. در همین روز به سال 

 .اعدام شدترور هیتلر 

 

 

 

 

 

 یوسف اسالم     گنیل آرمستران


