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 یرت  ۳۱-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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 سی و یکم تیر

 

یک رخداد قدیمی در ایران غربی آن بود به ویژه برای ایران شرقی روزی پرماجرا بوده است. این روز 

بر ارتش بزرگترِ روم شرقی به رهبری امپراتور در نبرد آنزِن افشین سپهساالر عباسی  هجری خورشیدی ۲۱۷در که 

شان در ورق برگشت و ایرانیان در مرزهای شرقیاما پس از هزار سال  تئوفیلوس غلبه کرد و او را فراری داد.

انگلیسی غزنه را گرفت و دوست محمد خان و پسرش را به بارون کیان ۱۲۱۸وضعیت دفاعی قرار گرفتند. در 

به شیرعلی خانرا برای مقابله با نظامی  یهیاتبه زور نوبت به روسها رسید  ۱۲۵۷بامیان و بخارا فراری داد. در 

 استان ایرانی هرات یا همانمبرلن انگلیسی هم چهل هزار سرباز را در سه ستون به کابل فرستادند. در نتیجه چ

ار قنده ینزدیکدر ایوب خان محمد عبدالرحمن خان  ۱۲۵۹دو سال بعد در افغانستان امروزین گسیل کرد. 

ها همسایه ی مغلوب را به شمال کوچاند که با درانیهاغلزاییخورد و به ایران گریخت و نیروهای فاتح شکست 

ملکم خان امتیاز التاری را به دست آورد. در تاریخ جدیدمان نیز باید به آخرین روز  هم میرزا=۱۲۶۸در  شدند. 

ردند گروهی از تکاوران آمریکایی به کاخ صدام در بغداد حمله کاشاره کرد چون در این روز  ۱۳۸۲تیرماه سال 

 .ش عدی و قصی را به قتل رساندنددیوانه و خونخوار و دو پسر

 

 نبرد انزان
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با تصویب مجلس انگلستان و  ۱۱۸۵در سایر نقاط جهان هم این روز به نسبت پرتالطم بوده است. در 

کمیته ملی آزادیبخش  ۱۳۲۳در  ،اسکاتلند این دو کشور در هم ادغام شدند و دولت برتانیای کبیر را پدید آوردند

لهستان مانیفستی صادر کرد و اعالم کرد که رهبرانش کمونیست هستند و نظامی کمونیستی در لهستان حاکم 

به نام ایرگون در هتل شاه داود در اورشلیم بمبی منفجر یک گروه تروریستی صهیونیست  ۱۳۲۵در ، و خواهد شد

 ۱۳۵۶در  .نفر را به قتل رساندند ۹۱کردند و در نشستی از وزیران و رهبران نظامی فلسطینی در آن برقرار بود 

 . دنگ شیائو پینگ در چین به قدرت رسید هم

 

 

 ی انفجار هتل شاه داودلحظه

 

 

 

 

 

الکساندر  ۱۱۷۲با ترابری و سفر هم تقارنی دارد. دلیلش هم آن که در چنین روزی به سال  این روز

. حدود ی آمریکا را طی کرد و از غرب به ساحل اقیانوس آرام رسیدمکنزی نخستین انسانی بود که عرض قاره
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ی موتورسواری در فرانسه بین شهرهای پاریس و روئن برگزار شد. اولین مسابقه ۱۲۷۳یک قرن بعد هم در 

 ا به کسی دیگر دادند!ر اشی این مسابقه کنت ژول آلبر دو دیون بود که جایزهبرنده

 

 

 

 

 

 

 

 ناپلئون دوم   جان دیلینگر   قصی حسین پسر صدام

 

، و این دقیقا بیست و چهارمین الدین شاه زاده شدکامران میرزا پسر ناصر ۱۲۳۵همین روز به سال در 

بود. حدود هفتاد سال پیش از پسران صدام، یکی از همکارانشان به نام  (۱۲۱۱سالگرد درگذشت ناپلئون دوم )

 به قتل رسید! ۱۳۱۳سرشناسی بود در  گانگستر آمریکاییکه جان دیلینگر 

 

 


