
 

 

 دی 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 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 

  



 دی بیست و هشتم

 

 

 

 

 

 

به دنبال اخراج شوستر از ایران ژاندارمری خزانه منحل گردید و افراد  ۱۲۹۰در چنین روزی به سال 

یک هیئت نظامی مرکب از سرتیپ  ۱۳۲۱سی و یک سال بعد در سال  آن ضمیمه ژاندارمری دولتی شدند.

افخمی بنا به دعوت سفارت سرگرد و  سرهنگ غالمحسین شیبانی، سرهنگ شرف الدین قهرمانی، ابراهیم ارفع

ای از افسران انگلیسی از فرودگاه قلعه عدههمراه با های مصر وآفریقای شمالی انگلیس برای بازدید جبهه

قص فنی هواپیما در شمال خرقان سقوط کرد وکلیه کردند و به خاطر هوای توفانی و نواز رمرغی پ

با تشریفات نظامی در گورستان ظهیرالدوله به خاک ا راجساد هیئت نظامی ایران اش جان باختند و سرنشینان

نشین قرنطینه ی مسلمانشبه نظامیان مسیحی لبنان بیش از هزار تن را در محله هم ۱۳۵۵در سال  .سپردند

 )تصویر باال(. واقع در شرق بیروت کشتار کردند

 



 

 

 

 

 

 

 

ا کشتار نیمی از مردم شهر به شورش نیکا در کنستانتینوپل ب میالدی ۵۳۲در چنین روزی به سال  

فردریک  هجری خورشیدی ۱۰۸۰. در سال نیان به پایان رسیددست بلیزاریوس و سربازان امپراتور یوستی

ویلهلم اول در تاالر  ۱۲۵۰. در به پادشاهی پروس رسید و در کونیگسبرگ تاجگذاری کرد)تصویر زیر( اول 

تصویر باال( )سید ی کاخ ورسای به مقام امپراتوری آلمان رآیینه

کنفرانس صلح پاریس در پایان جنگ جهانی اول آغاز  ۱۲۹۸و در 

اولین شورش یهودیان در گتوی ورشو آغاز  ۱۳۲۲به کار کرد. در 

ها را هم ارتش سرخ کراکو را فتح کرد و آلمانی ۱۳۲۴شد و در 

 از آنجا راند.



 

 

 

 

)تصویر فرانسیسکو پیزارو شهر لیما  ه هجری خورشیدی بود ک ۹۱۴ماه سال در بیست و هشتم دی

جیمز کوک اولین اروپایی بود که به هاوایی رسید و آنجا را جزایر ساندویچ  ۱۱۵۷، در را بنیان نهادباال راست( 

 . در سال محکوم به استرالیا وارد شد ۷۳۶اولین کشتی حامل تبعیدیان انگلیسی به استرالیا با  ۱۱۶۷، و در نامید

دکتر ویلیام پرایس تصمیم گرفت  ۱۲۶۳)تصویر باال، چپ(، و در  لی در ملبورن تاسیس شدکالج وس ۱۲۴۵

جسد فرزندش عیسی مسیح پرایس که در نوزادی درگذشته بود را بسوزاند. کوشش او در این زمینه به 

ی اشعهاز اولین دستگاه تولید  ۱۲۷۵. در سال سوزان در انگلستان منتهی شدگیری قوانینی برای مردهشکل

فیل اسمیت و فیل مِیفیلد )تصویر روبرو( با چتر از فراز آسماخراشی در  ۱۳۶۰و در  ایکس رونمایی شد

را آغاز کردند که عبارت است از پرش با چتر از  BASEهوستون پایین پریدند و جریان ورزش خطرناک 

های کوهستانی، پلها و ساختمانهای بلند، پرتگاه

 ها.ها و آنتنتیرک

 



 

 

 

 

 کنفرانس ورسای

 ۱۲۶۴ماه سال بیست و هشتم دیشنبه اند. روز دو تن از نامداران معاصر ایران در این روز جان سپرده 

نویسنده و مترجم فوت کرد. در میان  محمود عنایت ۱۳۹۱درگذشت و در سال  الدولهفیروز میرزا نصرت

(، گاستون گالیمار موسس ۱۱۲۲رانسوی )(، لویی کلود دو سن مارتین عارف ف۱۰۶۸مونتسکیو )انیرانیان 

، شاعر و عارف سون روانشناس، نویسنده(، و روبرت آنتون ویل۱۳۰۴ژیل دلوز )(، ۱۲۶۰انتشارات گالیمار )

هم خُمرویه بن احمد بن طولون حاکم طولونی کشته  ۲۷۵اند. در سال ( در این روز زاده شده۱۳۱۱آمریکایی )

 نویسنده و شاعر انگلیسی درگذشت. رودیارد کیپلینگ ۱۳۱۵شد و در 

 

 

 

 

 ویلسون   کیپلینگ   مونتسکیو  سن مارتین

 ی خمرویه بن احمد بن طولونسکه


