
1 

 

 

 

 شهریور مت ش ه 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 هشتم شهریور

 

مسلمانان با فرماندهی خالد بن ولید ر سال سیزده هجری خورشیدی روز بیست و هشتم شهریو

روزنامه  ۱۲۸۷. در تاریخ معاصرمان هم این روز با چند رخداد پراکنده مصادف است. در دمشق را فتح کردند

از  عبداهلل بن جاسم شیخ  ۱۲۹۴، در هزار نسخه در تهران انتشار یافت ندای وطن در تیراژ سهخواه مشروطه

جنگ جهانی نخست بهره جست و نیروهای عثمانی را از قلمروی که امروز کشور قطر شده بیرون  آشوب

بویراحمدی  و قشقائی و ممسنینیروهای عشایری پادگان کازرون توسط  ۱۳۲۵راند و امیر آن ناحیه شد. در 

  درگرفت.شان میانمحاصره شد و جنگ سختی 

شپن( در آسمان  /UFOی ناشناخته )ن یک شیئ پرندهبه دنبال ظاهر شد ۱۳۵۵در همین روز به سال 

از پایگاه هوایی شاهرخی با این حدس که شاید موشک یا هواپیمایی مهاجم به حریم  ۴-تهران دو جت اف

تهران تعرض کرده باشد، با آن رویارو شدند. دست کم یکی از این هواپیماها که خلبانش پرویز جعفری بود 

الکترونیکی روبرو شد و هردو اختالل رادیویی را تجربه کردند. همچنین یکی از با اختالل شدید ابزارهای 

ها کوشید موشکی به سمت شیء مورد نظر شلیک کند. پژوهشگران بعدتر این حادثه را به اثر بارش جنگنده

نقص ی شهابی فصلی که در آن هنگام رخ داده بود مربوط دانستند و خرابی وسایل الکترونیکی را هم نتیجه

 ها در سطح جهانی است. فنی هواپیما فرض کردند. این برخورد یکی از ده رویارویی مستند مهم با شپن
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 باال: تئودور کازینسکی؛ میان: اسکات فاهلمن؛ راست: کاپیتان پرویز جعفری

 

ای رهی قاکنگره ۱۱۵۷در تاریخ جهان این روز با تحوالت نهادی و سیاسی پیوند خورده است. در  

ای ی خداحافظی جرج واشینگتن به صورت نامهخطابه ۱۱۷۵، در ی دولت آمریکا را تصویب کرداولین بودجه

. در قانون جدید در نیوزلند به زنان حق رای دادن اعطا کرد ۱۲۷۲و در  سرگشاده در آمریکا انتشار یافت

ه بود از بازگشت به این کشور منع کرد دولت آمریکا چارلی چاپلین را زمانی که به انگلستان سفر کرد ۱۳۳۱

در  او تا بیست سال بعد پایش را به آمریکا نگذاشت. و وی را به خاطر تبلیغ عقاید سوسیالیستی تبعید کرد.

 .( را ارسال کردemoticonای )اسکات فاهلمن اولین صورتک رایانه هم ۱۳۶۱

 

 

 

 

 

 ی اسکارایزهچارلی چاپلین در مراسم اهدای ج   ی مکزیکوسیتیزلزله
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هزاران نفر است که  ۱۳۶۴در سال ی مکزیکوسیتی زلزلهاز رخدادهای پرماجرای این روز هم یکی  

ی ، و دیگری اعالم موجودیت شخصیتی ویرانگر است که بارها مایهرا کشت و چهارصد خانه را ویران کرد

های نیویورک تایمز روزنامه ۱۳۷۴ال نویسان قرار گرفته است. در چنین روزی به سالهام فیلمسازان و داستان

شد را منتشر کردند. ی تروریستی مرموز که با نام اونا بومبر شناخته میی ضدمدرنیتهو واشینگتن پست بیانیه

بعدتر معلوم شد این فرد که با ارسال بمب به مراکز پژوهشی و صنعتی دانشمندان و صنعتگران کلیدی را به 

 .ان دانشگاه و فیزیکدان معتبر به نام تئودور کازینسکی استرساند، یک استاد جوقتل می

فردیناند میالدی( و  ۸۶)سال آنتونیوس پیوس امپراتور روم بیست و هشتم شهریور در ضمن زادروز  

 هجری خورشیدی( هم هست. ۱۲۸۸)پورشه 

 

 

 

 

 

 

 

 آنتونیوس پیوس      فردیناند پورشه


