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 امرداد مه دیاز-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 و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدوده

 سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند. ای معنادار از 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 در تکمیل می ۱۳۹۶نهایی نیست و تا پایان سال ( محتوای روزشمار رام ۲

 نظر داشته باشید.

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

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

 

دولت فرمانی صادر کرد و از  ۱۲۸۹در دوران اوج نهضت مشروطه، روز چهارشنبه یازدهم امرداد سال 

ی مجاهدان که تهران را فتح کرده بودند خواست تا سالح خود را تحویل دهند. بر مبنای این فرمان تنها همه

ماندند. با این همه هنوز نیروهای استبدادی فعال بودند و درست ها به عنوان گارد ملی مسلح باقی میاریبختی

را گرفت. شش سال بعد  کرمانشاهاش با نیروهای عشایریساالرالدوله  ۱۲۹۰یک سال بعد در همین روز به سال 

شان همچنان در ایران نفوذ داشتند. به این شکل بود که در مستبدین سرکوب شده بودند ولی پشتیبانان خارجی

شد با اعمال نفوذ روسها توقیف شد. یک سال الشعرای بهار منتشر میکه به دست ملکنوبهار ی روزنامه ۱۲۹۶

الدوله به صدارت رسید و موفق شد نظمی در کشور ایجاد کند. یکی از دستاوردهایش آن بود ( وثوق۱۲۹۷بعد )

کرد و  اعدامرا  -حسین هلل و رشید السلطان-شان که انجمن مجازات را از بین برد و دو تن از تروریستهای مهم

هم ناگزیر شدند از  محکوم کرد. دو سال بعد قوای انگلیسی سال حبسرا به پانزده زاده منشی زاده و ابوالفتح

 ها در رشت جشن بزرگی برگزار کردند. شمال ایران خارج شوند و وقتی منجیل را تخلیه کردند بلشویک

ها و کشمکشهای سیاسی گوناگونی قرین بوده است. در خارج از قلمرو ایران زمین این روز با درگیری 

جنگیدند در نبر خایرونیا بر قوای متحد پ.م سپاهیان مقدونی که زیر فرمان فیلیپ می ۳۳۸در یازدهم امرداد سال 

ارتش کارتاژ با  پ.م ۲۱۶در  آتن و تبس چیره شدند و به این شکل مقدونیه یونان را زیر نفوذ خود گرفت.
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بر ارتش بزرگتر روم در نبرد کانای ی روبرو( ال )نگارهفرماندهی هانیب

و این یکی از بزرگترین شکستهای رومیان از نیرویی مهاجم به  چیره شد

 .قلمروشان بود

قوای انگلیسی در نبرد نیل بر  هجری خورشیدی ۱۱۷۷در  

و این یکی از مهمترین جنگهای میان  نیروهای انقالبی فرانسه چیره شدند

در جریان  ۱۳۰۶گرفت. در سال دو نیروی اروپایی بود که در مصر در می

گرای چانگ اولین درگیری بزرگ میان حزب ملینانشورش 

و هفت سال بعد در  تانگ و حزب کمونیست چین آغاز شدکومینگ

پس از درگذشت هیندنبورگ آدولت هیتلر که در این هنگام صدراعظم آلمان بود به مقام رهبری )فوهرر(  ۱۳۱۳

عراق به  ۱۳۶۹و در  المنافع ملحق شدپاکستان به کشورهای مشترک ۱۳۶۸ی ما هم در . در زمانهدست یافت

 کویت حمله کرد

 

 

 

 

 جنگل دریایی نیل     ی عراق به کویتحمله



4 

 

 ۱۱۵۵این روز با چند بازسازی نهادی و تحول اجتماعی نیز مصادف بوده است. در یازدهم امرداد سال  

 ۱۲۴۸. در انجام گرفتاین کشور نوبنیاد اولین سرشماری در  ۱۱۶۹، و در ی استقالل آمریکا امضا شداعالمیه

اولین قطار  ۱۲۴۹. در خانخانی بود توسط امپراتور میجی لغو شدنوعی نظام که در ژاپن سیستم طبقاتی اِدو 

اولین اعتصاب عمومی تاریخ کانادا در  ۱۲۹۷، در ( در لندن گشایش یافتtower subwayزیرزمینی جهان )

 .تو در چین پنجاه هزار نفر را از میان بردشان توفان ۱۳۰۱و در  ونکوور آغاز شد

آلبرت انشتین و لئو زیالرد  ۱۳۱۸و در  کارل اندرسون پوزیترون را کشف کرد در چنین روزی ۱۳۱۱در سال 

 .ای به روزولت نوشتند و او را برانگیختند که برای نابودی متحدین بمب اتمی درست کندنامه

استعمارگر مانوئل آلبوکرک سردار (، ۱۰۷۵)محمود اول سلطان عثمانی زادگان نامدار این روز عبارتند از  

پاول (، ۶۰۶)معین الدین سلیمان پروانه وزیر سلجوقیان روم (. ۱۳۲۱ی شیلیایی )نویسندهایزابل آلنده  (،۱۲۰۷)

نویس آمریکایی ریموند کارور داستان ( و۱۳۱۳)فون هیندنبورگ رئیس جمهور آلمان و قهرمان جنگ جهانی اول 

 اند.( هم در این روز درگذشته۱۳۶۷)

 

 

 

 

 پاول فون هیندنبورگ   ریموند کارور    ایزابل آلنده
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 ی توقات بنا نهاده شده توسط پروانهسردر مدرسه


