
 

 

 اسفند مده یاز-رام

 شروین وکیلی

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

ی امروزینی که روزهایمان را ینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدودهمناسبتها و سالگردهای منسوب به روزها ع

 ای معنادار از سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند. 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

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

 در نظر داشته باشید.

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

 شود: 

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

  



 یازدهم اسفند

 

 

 

 

 

 

 

حمد خان قاجار پس از شنیدن خبر آغا م ق(۱۱۹۳صفر  ۱۳) ۱۱۵۷شنبه یازدهم اسفند سال روز سه

به سوی شمال ایران گریخت. در همین از شکارگاه ی شکار از شیراز خارج شد و مرگ کریمخان زند به بهانه

ی آغا محمد خان با ملکه جهان دختر کامران محمدعلی شاه قاجار )تصویر باال چپ( نواده ۱۲۷۵روز به سال 

 میرزا )تصویر باال راست( ازدواج کرد و احمد شاه واپسین شاه این سلسله از این پیوند زاده شد.

نخستین شماره  عمال دودمان قاجار سقوط کرده بود و در چنین روزی ۱۳۰۰ربع قرن بعد در سال 

های مهم انتشار یافت و طی سالهای بعد به یکی از رسانهشفق سرخ به مدیریت شیخ علی دشتی  یروزنامهاز 

در گرماگرم جنگ  ۱۳۷۰حزب بعث در سوریه قدرت گرفت، و در  ۱۳۴۵هواداران تجدد تبدیل شد. در سال 

خلیج فارس شورشی مردمی بر ضد صدام آغاز شد که با خشونت تمام سرکوب شد و به مرگ بیست و پنج 

با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور، هم  ۱۳۷۸هزار شهروند عراقی انجامید. در 

   ریزی ایجاد شد.سازمان مدیریت و برنامه



 

 

 

 

 

 ی برادران در کونوالداتحادیه   دیوکلتیان   سوال

پیش از میالد لوکیوس کرنلیوس سوال آتن را فتح کرد و آریستیون حاکم   ۸۶در یازدهم اسفند سال 

میالدی دیوکلتیان  ۱۹۳ه پونت بود از قدرت کنار زد، در سال ی مهرداد ششم شاشهر را که دست نشانده

امپراتور روم ماکسیمیان همکار خود را به مقام امپراتوری و گالریوس و کنستانتیوس کلوروس را به مقام 

سزاری رساند و به این ترتیب ساختار سیاسی چهارتایی جدیدی را بنیان نهاد که ناپایدار و ناموفق از آب در 

 آمد. 

هووِن با نزدیک چهل هزار سرباز بر هجری خورشیدی ارتش اتریش در نبرد آلدن ۱۱۷۲در سال 

 ۱۱۹۰دند غلبه کرد و دو هزار تن از ایشان را کشتار کرد. در سپاهیان انقالبی فرانسوی که ده هزار نفر بو

محمد علی حاکم نصر رهبران خاندان مملوک را که شمارشان بین ششصد تا هفتصد تن بود در قاهره کشتار 

 اش را آغاز کرد.ناپلئون از تبعیدگاهش به پاریس بازگشت و حکومت صد روزه ۱۱۹۴کرد، و در 

ی حبشه در نبرد عدوا بر سپاهیان مهاجم ایتالیایی که بیست هزار نفر ارتش هشتاد هزار نفره ۱۲۷۵در سال 

یوزف استالین سکته کرد و فلج  ۱۳۳۲اسیر گرفتند، در جمعیت داشتند غلبه کردند و تقریبا همه را کشتند یا 

 اولین انتخابات در اوگاندا انجام گرفت. ۱۳۴۰شد و چهار روز بعد درگذشت، و در 

در ضمن یازدهم اسفند به ویژه در تاریخ تحول مذهب پروتستان اهمیت داشته است. چون در سال  

راوی و مجار شکل گرفت و ( در روستای کونوالد در مرز مو Unitas Fratrumی برادران )اتحادیه ۸۳۶

https://en.wikipedia.org/wiki/Unitas_Fratrum


پروتستان )هوگنو( را در واسی به قتل  ۶۳هم فرانسویان  ۹۴۱دومین جماعت پروتستان جهان شد، و در 

 رساندند و به این شکل جنگهای مذهبی این کشور آغاز شد.

 

 

 

 

 

 کشتار خاندان مملوک در قاهره     کشتار پروتستانها در واسی

 

غارتگران  ۹۴۴در یازدهم اسفند سال  ی رویدادهای فرهنگی و اجتماعی این روز هم آن کهاز زمره

 ۱۱۶۹اسپانیایی در آمریکای جنوبی اردوگاهی تاسیس کردند که بعدتر به شهر ریودوژانیرو تبدیل شد، در 

پارک  ۱۲۵۱قی هلند ملی شد. در سال شرکت هند شر ۱۱۷۵اولین سرشماری در آمریکا انجام پذیرفت، و در 

شرکت رِمینگتون و پسران در نیویورک  ۱۲۵۲ملی یلوستون تاسیس شد که اولین پارک ملی جهان بود، در 

نیکوال تسال اولین کارکرد رادیو را در میسوری برای  ۱۲۷۲اولین خط تولید ماشین تایپ را راه انداختند، و در 

 مردم نمایش داد.

 

 

 

 

 شرکت رمینگتون      نبرد عدوا



 

 

 

 

 

 ارتش استرالیا   بابی سندز  پارک یلوستون

 

هانری بِکِرل )تصویر زیر( اثر تالشی رادیوآکتیو را کشف کرد، در سال  ۱۲۹۵در چنین روزی به سال 

پسر  ۱۳۱۱و در  ی جهانی پستی پیوست،جمهوری چین به شبکه ۱۲۹۰تاسیس شد، در  ارتش استرالیا ۱۲۸۰

ساخت سد  ۱۳۱۵چارلز لیندبرگ قهرمان هوانوردی ربوده شد و کمی بعد جسدش را پیدا کردند. در سال 

حساب »ی نهاد اقتصادی تنظیم کننده ۱۳۲۶بانک انگلستان ملی شد، و در  ۱۳۲۵هوور به پایان رسید، در 

 کار خود را آغاز کرد.« المللی پولبین

گروه سپتامبر سیاه به سفارت عربستان در خارطوم حمله برد و سه  ۱۳۵۲در یازدهم اسفند سال 

بابی سندز  ۱۳۶۰روپایی را در آنجا به قتل رساند، در ا

ها آغاز کرد، و در اعتصاب غذای خود را در زندان انگلیسی

 ۱۳۷۷آغاز به کار کرد. در   ahooY!ی شبکه ۱۳۷۴

تایتانیک اولین فیلم تاریخ بود که بیش از یک میلیارد دالر 

پدیای انگلیسی یک میلیون هم ویکی ۱۳۸۵فروش کرد و در 

 مدخل پیدا کرد.

 



 ۱۳۰۱و اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل در  ۱۱۸۹فردریک شوپن پیانیست و آهنگساز لهستانی در  

فرانچسکو رِدی  ۱۰۷۶( و ۸۸۹اند و فرانسیسکو دِ آمِیدا ماجراجو و غارتگر پرتغالی )نین روزی زاده شدهدر چ

 اند. ( در چنین روزی درگذشته۱۰۷۶دان ایتالیایی )طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 فراسیسکو د آمیدا    فردریک شوپن

 

 


