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 آبان مه دیاز-رام

 شروین وکیلی

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

ی امروزینی که روزهایمان را مناسبتها و سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدوده

 ادار تبدیل کند. ای معنادار از سالگردِ رخدادهای معنپوچ 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 ۱۳۹۶پایان سال ( محتوای روزشمار رام نهایی نیست و تا 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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 یازدهم آبان

ق(  دو ساعت به غروب مانده، توفانی در تهران به پا ۱۲۶۸)هفتم محرم  ۱۲۳۰آبان  ۱۱روز یکشنبه 

ی دولتی را که انبوهی از مردم برای تماشای مراسم تعزیه در آن گرد آمده بودند، از هم خاست و چادر تکیه

. امیر ها را درهم شکستدرید. این توفان چادر را به زیر انداخت و برخی از بلورهای نهاده شده در حجره

کبیر به سرعت امر کرد تا خرابیها ترمیم شود و مراسم ادامه یابد، اما بسیاری از مردم این حادثه را به فال شوم 

 .ی فرو افتادن امیر از قدرت فرض کردندگرفتند و آن را نشانه

دادگاه پنجاه و سه نفر برگزار شد و در آن دکتر تقی ارانی  ۱۳۱۷یک قرن بعد، در همین روز به سال  

اش سخن گفت. آمد شش ساعت در دفاع از خود و شرح مبانی عقیدتیها به حساب میکه رهبر کمونیست

شد. دستگیر  به مجلس رفته بود برای دیدن دوستشوقتی اهلل آشوری حبیب (۱۳۵۹چهل و دو سال بعد )در 

آشوری  گیری گروه فرقان انجامید.که به شکل اندیش و خشن بوداز اسالم سیاسی جزمپرداز شکلی او نظریه

مجلس موسسان پاکستان نام  ۱۳۳۲در این میان به سال اعدام شد. مرتد اعالم شد و کمی بعد با فتوای مراجع 

از قدرت ملک سعود شاه عربستان در کودتایی  ۱۳۴۳و در  نهاد« جمهوری اسالمی پاکستان»این کشور را 

 .اش فیصل شاه شدکنار زده شد و برادر ناتنی

 

 

 اهلل آشوریراست: حبیب

 چپ: تقی ارانی
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ی خاقان ترکها وقتی برای دیداری به چین رفته بود با دسیسه میالدی ۶۱۹در یازدهم آبان سال 

انقالبیون فرانسه که دیکرتوار هجری خورشیدی  ۱۱۷۴. در امپراتور تانگ به دست رقیبانش به قتل رسید

ی امنیت عمومی که ت و منحل شدن کمیتهرای پنج نفره بود به دنبال سرنگون شدن روبسپیر از قدکمیته

. این نهاد چهار سال قدرت را در دست داشت تا آن که توسط )تصویر باال( کارش اعدام مردم بود، تشکیل شد

 .ناپلئون منحل شد

ها بود آغاز کردند. ی اسمیت در آفریقای جنوبی را که در دست انگلیسیی شهر لیدبوئرها محاصره ۱۲۷۸در 

. در روز به درازا کشید و شهر با رسیدن قوای کمکی بریتانیایی از محاصره نجات یافت ۱۱۸این محاصره 

بلغارها در نبرد لوله بولگاس بر قوای عثمانی غلبه کردند. در این نبرد هریک از دو طرف بیش از  هم ۱۲۹۱

 د هزار سرباز وارد میدان کردند و هرکدام حدود بیست هزار کشته و زخمی دادند.ص
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    جنگ االیا کاالموس     شهر لیدی اسمیت

ی بالفور اعالمیه ۱۲۹۶، در : در جریان جنگ جهانی اول روسیه به عثمانی اعالن جنگ داد۱۲۹۳در 

ی نظامی کمیته ۱۲۹۶. در فلسطین جانبداری کردصادر شد و به طور ضمنی از تشکیل دولت اسرائیل در 

و  ی انقالب روسیه بود برای نخستین بار تشکیل جلسه دادانقالبی شورای پتروگراد که مرکز هماهنگ کننده

 .هایله سالسی امپراتور حبشه شد ۱۳۰۹در 

بسیار توافق در پی مذاکرات  ۱۳۲۸، در کاالموس بین یونان و ایتالیا آغاز شد-جنگ اِالیا ۱۳۱۹در 

شد که دولت هلند استقالل اندونزی را به رسمیت بشناسد و حاکمیت این سرزمین را که هنوز در دست 

نگو دین دیم رئیس جمهور ویتنام  ۱۳۴۲، و در شرکت هند شرقی هلند بود به جمهوری اندونزی منتقل کند

ی ه نام نورمن موریسون به نشانهیک کواکر سی و یک ساله ب ۱۳۴۴. در جنوبی به دنبال کودتایی کشته شد

 ۱۳۴۵، و در ی پنتاگون اقدام به خودسوزی کرداعتراض به استفاده از ناپالم در جنگ ویتنام در برابر دروازه

آمریکا قانونی گذراند و به صد و بیست و سه هزار مهاجری که از کوبا گریخته بودند اجازه داد مقیم این 

 .کشور شوند

ایستگاه رادیویی بود که  ۱۲۹۹ ارتباطات هم اهمیتی دارد چون در یازدهم آبان سالاین روز در تاریخ  

KDKA ی شبکهبود که  :۱۳۰۵، و در های تبلیغاتی رادیویی را پخش کرددر پیتسبورگ اولین برنامه
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( Morris Wormای به نام موریس )اولین کرم رایانه هم ۱۳۶۷. در تلویزیونی بی بی سی شروع به کار کرد

 .پراکنده شد MITدر دانشگاه 

 

 

 پازولینی راست:

 آقا خان محالتی چپ:

 

 

 

ی خلیفهبن عبدالعزیز عمر دوم اند: شمار زیادی از نامداران قلمرو ایران زمین در این روز زاده شده 

آقا (، ۱۲۲۳)سلطان محمد پنجم عثمانی  (،۳۵۰)سلطان محمود غزنوی هجری خورشیدی(،  ۲۱)سال اموی 

محمد رفیق طرار نهمین رئیس جمهور پاکستان (، ۱۲۵۶ی اسماعیلی )پیشوای مذهب شیعهخان محالتی سوم 

(. در همین روز ۱۳۴۴)ی هندی شاهرخ خان هنرپیشه(، و ۱۳۱۵) تولد مریم بیگم دختر ظاهر شاه(، ۱۳۰۸)

رد و جان کرد سقوط کپهلوی برادر شاه وقتی با هواپیمایش در هوایی توفانی پرواز میعلیرضا  ۱۳۳۳به سال 

پیر پائولو پازولینی هنرپیشه و ه و زاده شد ۱۱۳۴در این روز به سال ماری آنتوانت سپرد. در میان انیرانیان هم 

 ه است.درگذشت ۱۳۵۴در کارگردان ایتالیایی 

 

 سلطان محمود در جنگ زرنج


