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 شهریور مهفت و  بیست-رام

 شروین وکیلی

رام )روزشمار ایرانیِ معنادار( کوششی است برای بازسازی تقویم روزشماری معنادار برای ایرانیان، به شکلی که 

ی امروزینی که روزهایمان را ته باشد و زمان روزمره و معنازدودهمناسبتها و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داش

 ای معنادار از سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند. پوچ و پوک 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  شود. هنگام نقل آن به طرح ارجاعتکمیل می ۱۳۹۶( محتوای روزشمار رام نهایی نیست و تا پایان سال ۲

 در نظر داشته باشید.

در تلگرام برایم بفرستید که در این طرح گنجانده  شمرجعنشانی آن را همراه با که نادیده مانده، اگر مناسبتی سراغ دارید ( ۳

  شود:

(@ SherwinVakili (https://t.me/SherwinVakili)  / tel.0912-6363764 
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 بیست و هفتم شهریور

خسرو  (ق ۱۲۴۵ االولربیع ۱۹هجری خورشیدی ) ۱۲۰۸روز جمعه بیست و هفتم شهریور سال  

تشریفاتی رسمی  ، پس ازی مرگ گریبایدوف به روسیه رفته بودندهدربار انی که برای مذاکرهمیرزا و هیات ایر

 پترزبورگ را به سوی ایران ترکو سان دیدن از رژه سربازان از امپراتور و امپراتریس خداحافظی کرده و سن

یکی از اعضای این گروه میرزا تقی  دند.کر

خان امیرکبیر بود. در همین روز به سال 

رافیل آگهی ترور ی صورا سروزنامه ۱۲۸۶

اتابک را با لحنی جانبدارانه منتشر کرد. 

ساالرالدوله  ۱۲۹۰چهار سال بعد در 

)تصویر روبرو( که نخست به هواداری از 

پدرش محمدعلی شاه مخلوع وارد جنگ 

خواهان شده بود، با همدستی با مشروطه

 مدعی تاجپدرزنش که رئیس ایل کلهر بود 

خورد و و تخت شد. اما در ساوه شکست 

 به پشتکوه فرار کرد. 

پاندیت نهرو نخست وزیر هند به اتفاق ایندیرا گاندی دخترش و ده نفر از  مقامات  ۱۳۳۸در سال  

نظامیان مسیحی در لبنان ششصد شبه ۱۳۶۱در  بلندپایه هند برای یک دیدار چهار روزه وارد تهران شدند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B5_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B5_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
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مشرف پس از آن که به مقام پرویز  ۱۳۸۶و در  را کشتار کردندمهاجر فلسطینی 

رئیس جمهوری برگزیده شد اعالم کرد که از موقعیت رهبری نظامی پاکستان 

 .کند و دوباره قوانین مدنی را احیا خواهد کردگیری میکناره

این روز در تاریخ جهان با رخدادهای سیاسی فراوان و جنگهای اندک  

، و رسیدن دومیتیان، نِروا خود را امپراتور روم خواند پس از به قتل میالدی ۹۶مصادف بوده است. در سال 

کنستانتین در نبرد کریزوپولیس بر رقیب سرسختش لیکینیوس غلبه کرد و قدرت را در روم میالدی  ۳۲۴در 

 . به دست گرفت

 ۱۲۹۰، در هزار نفر در آمستردام برای حق اعطای رای عمومی تظاهرات کردند بیست و پنج ۱۲۸۹در  

هلند به زنان حق  ۱۲۹۸، در ولیپین نخست وزیر روسیه در اپرای مسکو ترور شد و به قتل رسیدپیوتر است

هیتلر دستور تبعید یهودیان  ۱۳۲۲. در ی ملل پیوستاتحاد جماهیر شوروی به اتحادیه ۱۳۱۳و در  رای داد

اش را به توکیو اندهیمقر فرمها پس از پیروزی بر ژاپنیآرتور داگالس مک ۱۳۲۴، در دانمارک را صادر کرد

نیروی هوایی در ارتش آمریکا به یک نیروی مستقل تبدیل شد و از نیروی زمینی  ۱۳۲۶، و در منتقل کرد

 ند. تاسیس شدهم شورای امنیت ملی آمریکا و دفتر مرکزی اطالعات )سیا( در همین روز  استقالل یافت

، تا در اجالس سازمان ملل شرکت کند فیدل کاسترو در مقام رهبر کوبا به نیویورک رفت ۱۳۳۹در 

ساالری برمه با کودتای نظامی و کشتار جنبش مردم ۱۳۶۷و در  مجازات اعدام در فرانسه لغو شد ۱۳۶۰در 

های آلوده به میکرب ی میکروبی با ارسال نامهاولین حمله ۱۳۸۰. در شدید آزادیخواهان درهم شکست

راهبان بودایی به تظاهرات ضدحکومتی در برمه پیوستند و در نتیجه  ۱۳۸۶و در  زخم در آمریکا انجام شدسیاه

 ها به استقالل از انگلستان رای منفی دادنداسکاتلندی هم ۱۳۹۳. در انقالب زعفرانی در این کشور آغاز شد
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 باال: کان بعالم

 میان: فرانکی آوالون

 چپ: بن کارسون

 

کریستوفر  هجری خورشیدی ۸۸۱قرین بوده است. در  این روز با رخدادهای اجتماعی متنوعی هم 

جرج واشینگتن کلنگ ساخت بنای کاپیتول را بر  ۱۱۷۲، در کلمب در واپسین سفرش به هندوراس رسید

سوزی بزرگ مسکو پس آتش ۱۱۹۱. در ساختمان اپرای سلطنتی در لندن گشایش یافت ۱۱۸۸، و در زمین زد

ی نیویورک دیلی تایمز منتشر اولین شماره از روزنامه ۱۲۳۰. در تاز نابود کردن سه چهارم شهر فرو نشس

کنگ نزدیک به ده یک تسونامی بزرگ در هنگ ۱۲۸۵. در شد. این روزنامه بعدتر به نیویورک تایمز بدل شد

ای آمریکا به نام تد ترنر یک میلیارد دالر به سازمان ملل کمک مالی غول رسانه ۱۳۷۶و در  هزار نفر را کشت

 رد!ک

 

 راست: ترایان

 میان: استولیپین

 چپ: پینکر
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کان بَعالم اول شاه دولتشهر میالدی(،  ۵۳)ترایانوس امپراتور روم زادگان نامدار این روز عبارتند از:  

گرتا گاربور هجری خورشیدی(،  ۹۳۳)صفوی ی شاهزادهحیدر میرزا میالدی(،  ۵۲۴)سرخپوستی پالنکه 

نویس برنامهآفی جان مک(، ۱۳۱۹)فرانکی آوالون خواننده و ترانه سرای آمریکایی (، ۱۲۸۴)ی سوئدی هنرپیشه

( ۱۳۳۳)شناس آمریکایی   استیون پینکر روان(، ۱۳۲۴)های ضدویروس ی برنامهای و اولین تولید کنندهرایانه

یده از نخستین عمل موفق جدا کردن دوقلوی به هم چسب که، (۱۳۳۰)شناس آمریکایی بن کارسون عصبو 

ی روانشناسی فیزویولوژی نوشت که به پارسی هم ترجمه شده، سر را انجام داد، کتاب درسی مهمی درباره

کاران کرد، به حزب جمهوریخواه پیوست و به نفع دونالد و بعد از سخنرانی اثرگذاری که در دفاع از محافظه

یمی هندریکس ج. و شهرسازی آمریکا شد وزیر مسکن ۱۳۹۵اسفند  ترامپ وارد کارزار انتخاباتی شد. او در

 اند. ( هم در این روز درگذشته۱۳۶۷( و شهریار تبریزی شاعر ایرانی )۱۳۴۹)ی آمریکایی خواننده

 

 

 

 

 

 

 آفیباال( راست: جیمی هندریس؛ میان: گرتا گاربور؛ چپ: جان مک

 پایین( شهریار تبریزی

 


