
 

 

 دی 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 مناسبتها و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدوده

 سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند. ای معنادار از 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

شود. هنگام نقل آن به طرح ارجاع دهید و این نکته را تکمیل می ۱۳۹۶نهایی نیست و تا پایان سال ( محتوای روزشمار رام ۲

 در نظر داشته باشید.

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

 شود: 

(@ SherwinVakili (https://t.me/SherwinVakili)  / tel.0912-6363764 

  



 بیست و هفتم دی

 بوطاهر سلمان رهبر قرمطیان اعالما (ق۳۱۷ذوالحجه  ۸) ۳۰۸بیست و هفتم دی سال سه شنبه روز  

بردند و کعبه را ویران کردند. حمله ارانش به مکه اسالم نسخ شده و هوادشریعت کرد که قیامت آغاز شده و 

سلطان مسعود اول غزنوی پس از شورش سپاهیانش بر وی و عزل شدن از قدرت به  ۴۱۰یک قرن بعد در 

حسن دوم  ( همق۵۶۱ربیع االول  ۶) ۵۴۴بیست و هفتم دی سال  دوشنبهروز امر برادرش محمد کشته شد. 

 .و درگذشتنزاری از حسن بن ناماور زخم خورد 

 السلطنهعبدالحمید ثقفی متینق( ۱۳۱۹شوال  ۷) ۱۲۸۰دی  ۲۷در تاریخ مشروطه به روز جمعه  

خواه چاپ شده ی مشروطهروزنامه را منتشر کرد که نخستین مظفری یروزنامهالملک( اولین شماره از )لبیب

شد. در چنین روزی ان بود و ماهی دو بار منتشر میجنوب ایر در

شد ملی برگزار هیئت رئیسه دائمی مجلس  اتانتخاب ۱۳۰۹به سال 

و در نتیجه حسین دادگر به ریاست و طباطبائی دیبا و شاهزاده افسر 

وزیر که علی منصور  ۱۳۱۴در سال  انتخاب شدند.وی به نیابت 

 . از کار برکنار شدبود طرق و شوارع 

 رضا شاه، محمدرضا ولیعهد، حسین دادگر و محمدعلی فروغی



 

 

 

 

 نبرد ابوطلیح      نبرد پل کالدرون

دولتمرد نامدار رومی که بعدتر به اوکتاویانوس پیش از میالد  ۳۸در روز بیست و هفتم دی سال  

اش اسکریبونیا که خواهر سکستوس پمپی بود جدا شد و با از همسر قبلیشد، اولین امپراتور روم تبدیل می

کرد. به این ترتیب اتحاد میان سه  ازدواج)تصویر روبرو( لیویا دروسیال 

ویری( به هم خورد و بار دیگر جنگ داخلی آغاز مرد مقتدر روم )تریوم

 . شد

سوسِنیوس  هجری خورشیدی ۹۸۷در همین روز به سال 

ی اِبِنات به سپاهیان ای غافلگیرانه در منطقهامپراتور حبشه در حمله

در نبرد پل کالدرون در مکزیک هم  ۱۱۹۰. در را کشتار کرداورومو حمله کرد و دوازده هزار نفر از ایشان 

 طلب مکزیکی غلبه کرد!ی انقالبیون استقاللی اسپانیایی بر یک ارتش صد هزار نفرهیک سپاه شش هزار نفره



در نبرد سنگربندی پنجاه و سه سرخپوستان مودوک بر بیش از چهارصد مهاجم ارتش  ۱۲۵۲در سال 

ارتش بریتانیا در نبرد ابو طُلَیح بر سپاهیان درویش مهدی سودانی که بسیار  ۱۲۶۴ . درآمریکا غلبه کردند

کَمیش در نزدیکی در جریان جنگ جهانی اول قوای روس در نبرد سری ۱۲۹۴پیروز شد و درپرشمارتر بود 

تقصیرها  کوه اهلل اکبر در قفقاز بر ارتش عثمانی پیروز شدند. انور پاشا که در این جنگ شکست خورده بود

کشی ای بود برای نسلها دل خوشی نداشتند و این مقدمهمنطقه انداخت که از عثمانی را به گردن مردم ارمنی

 .ترکانارمنیان به دست پان

 ۱۳۲۴، در نیروی دریایی فرانسه در نبرد کوچانگ بر ناوگان پادشاهی تایلند پیروز شد ۱۳۲۰در سال 

سوئدی را ربودند و او را به شوروی بردند و او دیگر هرگز دیده نشد. والنبرگ روسها رائول والِنبرگ دیپلمات 

معمار و دولتمردی نامدار بود که در دوران حکومت نازیها برای هزاران یهودی اسناد مهاجرت فراهم کرده و 

حدس که برای روسها با این دهد که شواهد نشان میبه این ترتیب آنها را از اردوگاه و مرگ نجات داده بود. 

 .کند او را از بوداپست دزدیدند و پس از شکنجه در زندان لوبیانکا به قتل رساندندها جاسوسی میآمریکایی

 

 

 

 مالکوم ایکس      کمیشجنگ سری



یازده مرد مسلح به یک  ۱۳۲۹، در اولین نشست شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد ۱۳۲۵در سال 

 ۱۳۴۰، و در ستون حمله کردند و دو میلیون دالر را به سرقت بردندزرهپوش مخصوص حمل پول در بو

اش و ی ریاست جمهوریای که به مناسبت به پایان رسیدن دورهتلویزیونی دوایت آیزنهاور در سخنرانی

صنعتی خودکامه در آمریکا -ی نظامیی تسلط یک مجموعهکرد، به مردم آمریکا دربارهاش ایراد میخداحافظی

 .داد هشدار

پاتریس لومومبا نخست وزیر کنگو در شرایطی مرموز و با دخالت دولتهای آمریکا و  ۱۳۴۰در سال 

مجازات اعدام پس از ده سال باز در آمریکا احیا  ۱۳۵۶در بلژیک کشته شد و بدنش را در اسید حل کردند. 

ی جنوبی اپن در دیدار از کرهکیچی میازاوا نخست وزیر ژ ۱۳۷۱، و در شد و گری گیلمور قاتل تیرباران شد

ای کرد و از مردم کره به خاطر این که سربازان ژاپنی طی جنگ جهانی دوم زنان کره را وادار به سخنرانی

اش مونیکا ماجرای ارتباط جنسی بیل کلینتون و منشی هم ۱۳۷۷. در کردند عذرخواهی کردگری میروسپی

 .بزرگی به بار آوردها کشیده شد و رسوایی لوینسکی به روزنامه

 

 های فرانسوی کشتی

 در نبرد کوچانگ

 



 

 

 

 

 پاپای ملوان   اولین اجرای باغ آلبانو   گریگوری یازدهم

  

پاپ  ۷۵۶سه رخداد فرهنگی هم در این روز رخ داده است. یکی آن که در بیست و هفتم دی ماه سال 

باغ  ینامهنمایش ۱۲۸۳رم بازگرداند. دیگر آن که در گریگوری یازدهم بار دیگر جایگاه پاپ را از آوینیون به 

کارتون پاپای ملوان برای  ۱۳۰۸بر صحنه رفت، و سوم آن که در آلبالو به قلم آنتون چخوف برای اولین بار 

 .ی کمیک استریپ انتشار یافتاولین بار در یک مجله

 

 

 

 

 ماناگوست وایس  دیوید جرج لوید  رائول والنبرگ  محمدعلی کلی



 

 

 

 

 

   مک سنت  اگوست نئاندر  جاوید اختر   دالیدا

(، ۶۸۴هرمان استقالل آلبانی از عثمانی )اسکندر بیک ق بیستم و هفتم دی زادروز این کسان است:

 (،۱۱۷۸اندرتال به اسم او نامگذاری شده )آگوست نئاندر شاعر آلمانی که انسان نئ(، ۱۰۸۶بنجامین فرانکلین )

 (،۱۲۴۲ید لوید جرج نخست وزیر انگلستان )دیو (،۱۲۱۳دان آلمانی )شناس و ژنتیکن زیستسمااگوست وای

(، دالیدا ۱۲۷۸(، آل کاپون گانگستر مشهور آمریکایی )۱۲۵۹نِت هنرپیشه و کارگردان کانادایی )مک سِ

شاعر و  (، و جاوید اختر۱۳۲۱زن آمریکایی )(، محمدعلی کلی مشت۱۳۱۲فرانسوی ) -ی مصریخواننده

 (.۱۳۲۵ادیب هندی )

 

 

 ی تئودوسیوسسکه    ی سلطان مسعود غزنویسکه



سکندربیگ امیالدی(،  ۳۹۵ئودوسیوس اول امپراتور روم شرقی )تدرگذشتگان این روز هم عبارتند از:  

توماسو آلبینونی هجری خورشیدی( که در همین روز هم زاده شده بود،  ۸۴۷قهرمان استقالل آلبانی )

تر وال(، ۱۲۹۰دان انگلیسی )شناس و جغرافینسانفرانسیس گالتون ا(، ۱۱۳۰گساز ایتالیایی )دان و آهنموسیقی

 (.۱۳۷۲(، و آلبرت حورانی مورخ لبنانی )۱۳۲۱فون رایشناو سپهساالر آلمانی )

 

 

 

 

 

 آلبرت حورانی    فرانسیس گالتون   والتر فون رایشناو

 

 

 توماسو آلبینونی

 


