
 

 

 م بهمنه 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

 دار تبدیل کند. ای معنادار از سالگردِ رخدادهای معناپوچ 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 ۱۳۹۶سال  ( محتوای روزشمار رام نهایی نیست و تا پایان۲

 در نظر داشته باشید.

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

 شود: 

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

  



 یازدهم بهمن

 

 ۹۴۰در روز یازدهم بهمن سال 

 )تصویر روبرو( بایرام خان هجری خورشیدی

سردار اکبر شاه گورکانی که برکنار شده بود و 

برای دور شدن از میدان سیاست به سفر حج 

رفت، به دست یک افغان در پَتَن به قتل می

اولین  هم ۱۳۰۷. در همین روز به سال رسید

تقدیم مجلس  چیانمجازات قاچاق یالیحه

 شد .شورای ملی 

در تاریخ سیاسی جهان رخدادهای 

تر بوده است. در ایران غنی این روز نسبت به

گای فالوکس به خاطر طراحی  ۹۸۵سال 

ی باروت که قرار بود اعضای مجلس دسیسه

ای دلخراش اعدام شد و بدنش را به چهار بخش پاره پاره انگلستان و جیمز شاه را به قتل برساند، با شیوه

کرد و از سوی جیمز اری را الغا میدی آمریکا اصل سیزدهم قانون اساسی که بردهکنگره ۱۲۴۴کردند. در 

میچل اشلی پیشنهاد شده بود را تصویب کرد، از آنجا که جدایی ایالتهای جنوبی با این حرکت قطعی بود، 

  ژنرال روبرت لی به فرماندهی کل قوای شمالی برگزیده شد.



 

 

 

 

 آلوان گراهام کالرک   جیمز میچل اشلی  گای فالوکس و همدستانش

داتو محمد صالح رهبر شورش مردم شمال بورنئو که ده سال با استعمارگران انگلیسی  ۱۲۷۹در سال 

طی جریان جنگ جهانی اول در  ۱۲۹۴جنگیده بود در اثر شلیک توپ سربازان انگلیسی به قتل رسید، در 

ه جستند. این گاز ها( بهرها برای نخستین بار از گاز سمی برای حمله به دشمن )روسنبرد بولیمو آلمانی

آور بود که تلفاتی به جا نگذاشت و چون در میدان نبرد پخش شد هردو طرف جنگ را درگیر نوعی اشک

آور سال پیش از آن از ها بیست هزار و روسها چهل هزار نفر کشته دادند. گاز اشککرد. در این نبرد آلمانی

اده قرار گرفته بود و این نخستین کاربرد وسیعش در ها در ابعاد محدود مورد استفها و آلمانیطرف فرانسوی

 .ها بودبمب

ی اردیبهشت در اسکاتلند باعث آلود در جزیرهدر پایان جنگ جهانی اول هوای مه ۱۲۹۷در سال  

سنگر ی نیروهای همی این حملهی دشمن و درگیری ناوگان انگلستان با خودش شد که در نتیجهتوهم حمله

لئون تروتسکی  ۱۳۰۸، در دریایی غرق شدند و صد تن کشته شدند و پنج کشتی آسیب دید به یکدیگر دو زیر

نیروهای متفقین در مالزی از ارتش ژاپن شکست خوردند و به سنگاپور  ۱۳۲۱، و در از روسیه رانده شد

اشتند غلبه کردند ها هفتاد هزار نفر نیرو داشتند و بر نیروی متفقین که دو برابر عده دنشینی کردند. ژاپنیعقب

 هزار نفر اسیر گرفتند! ۱۳۰و 

 ۱۳۲۹، در سپهساالر آلمانی پاولوس در استالینگراد تسلیم روسها شد ۱۳۲۲در یازدهم بهمن سال 

ی ساخت بمب هیدروژنی را در دستور کار هری ترومن رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که این کشور برنامه



نام گرفته، به سفارت آمریکا و « هجوم تِت»ای از عملیات که ر رشتهها دکنگویت ۱۳۴۷، و در خود دارد

های دیگر این کشور در سایگون حمله کردند اما شکست خوردند و با خونریزی بسیار کشتار شدند. پایگاه

این عملیات نام خود را از جشن تت گرفته که همتای نوروز در ویتنام است ودر آن صد و ده هزار نیروی 

ی شان به مرگ همهق کمونیستی ویتنام به بیش از صد شهر و روستا حمله کردند. در نهایت حملهارتش خل

. ی حدود صد هزار نفر از مدافعان و نزدیک به بیست هزار تن از مردم غیرنظامی منتهی شدمهاجمان به عالوه

نفر و  ۸۶ا باعث مرگ ی یک کامیون انباشته از مواد منفجره به بانک مرکزی سریالنکحمله هم ۱۳۷۵در 

 .نفر شد ۱۴۰۰زخمی شدن 

 

 

 

 

 

 

 عملیات تت در ویتنام     ها به سنگاپوری ژاپنیحمله

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 داتو محمدصالح و یارانش    یاسوتوکوگاوا ایه

 

 ۱۲۴۱توان به این دو مورد اشاره کرد: در سال از میان رخدادهای علمی و فرهنگی اخیر این روز می

ی دوقلویی در کنار ی سپید را یافت که ستارهکالرک اخترشناس آمریکایی نخستین کوتوله آلوان گراهام

  Theseاولین سریال خانوادگی تلویزیونی با نام  ۱۳۲۸، و در در دوخواهران )شعرای یمانی/ سیریوس( بود

Are My Children از ایستگاه مخابراتی شیکاگو پخش شد 

( و اکبر گنجی ۱۲۶۳زاده اولین رئیس جمهور آذربایجان )در میان ایرانیان محمد امین رسول 

ی مذهبی در هند زادهوای زرتشتیمهربابا پیشو  اند،( در یازدهم بهمن زاده شده۱۳۳۹سیاستمدار و خبرنگار )

 اند. ( در این روز از دنیا رفته۱۳۹۲( و حسن حبیبی دولتمرد معاصر )۱۳۴۸)

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مهربابا     زادهامین    شوبرت 

 

( و فرانتس شوبرت آهنگساز اتریشی ۹۲۲یاسو شوگون ژاپنی )از میان انیرانیان نیز توکوگاوا ایه

عبدالرزاق حاجی حسین رئیس جمهور ( و ۱۲۳۵( در این روز زاده شده و داالی المای یازدهم )۱۱۷۶)

 اند.( در این روز درگذشته۱۳۹۳الی )سوم

 

 

 

 

 


