
 رحیم اریا: تھیھ کننده 

  شخصیت های سیاسی و انقالبی
  

 در سالونیک بدنیا امد و در ١٨٨١موسس نخستین ریس جمهور ترکیه در سال : اتاتورک.١
 وارد مدرسه نظامی شد و در همین جا ١٨٩٥وی در سال . در استانبول درگذ شت ١٩٣٨نوامبر 

 نخستین مجلس کبیر ملی را در ١٩٢٠ریل  اپ٢٣در . بود که به مسایل سیاسی عالقه پیدا کرد 
  . اعالم جمهوریت کرد١٩٢٣ اکتبر ٢٩انکارا تشکل داد و در 

  
. م. ق٧٣مبارزی دلیر از میان مردم ستم کش در عهد حکومت رومیان به سا ل : اسپارتاکوس.٢

بر ضد روم شورش کرد و باالخره در جنگ سختی که با کراسوس  وی به رهبری گروهی از مردم 
  .د ،خود و یارانش بوسیله جالدان امپراطور به صیلب کشیده و جان دادندکر
  
 در شهر گورگی ،گرجستان متولد ١٨٧٩ دسامبر ٢١ژوزف ویسارنویچ استالین در  : استالین.٣

 به عضویت ١٩١٢در سال . رهبر بلشویک های ماورای قفقاز بود ١٩٠٧-١٩٠٥در انقالب  .شد 
 ١٩٢٢در . روسیه را اداره میکرد ب شد و با لینن امور انقالب کمیته مرکزی حزب بلشویک انتخا

قانون اساسی جدید شوروی را تدوین کرد و در . به سمت کل  کمیته مرکزی حزب بلشویک بود 
  .بر اثر سکته مغزی در گذشت١٩٥٣ مارچ ٥
  
که  وی نخستین پادشاه روسیه بود ١٥٨٤-١٥٣٣، پادشاه روسیه از ایوان چارم: ایوان مخوف.٤

 در حال عصبانیت پسر ١٥٨٠وی در سال . صدها نفر ها را اعدام کرد ١٥٦٨در . لقب تزار گرفت 
  .گذشت سال پادشاهی در ٥١پس از . خود را کشت 

  
وی  ، نخست وزیر فرانسه بود١٩٤٠مارشال پاتون فرمانده ارتش فرانسه در سال : پاتون.٥

ل حکومت ازاد فرانسه توسط یبه امضا رساند و پس از تشکقراردادی متارکه ای جنگ را با المان 
-١٨٥٦.مارشال به جرم خیانت به کشور محاکمه و محکوم به حبس ابد شدژنرال دوگل در لندن 

١٩٥١  
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 ٤٩٩متوفا -٤٢٩از رجال معروف و مدبر و از ناطقین معروف یونان قدیم متولد :  پریکلس.٦
  .است

  
  .م قدرت زیاد پیدا کرد. ق٥٣٢ر حدود سال  فرمانروا شهر سامس د:پلیکرات. ٧
  
 وزیر جنگ فرانسه و ١٧٩٢ و در ١٨٥٦-١٧٨٢ژان نیکال پاش سیاست مدار فرانسوی   :پاش.٨

  .از او است) برادری-برابری-ازادی( شهردار پاریس بود و شعار معروف ١٧٩٣در 
  
قاد از کلیسا توقیف  به جرم انت١٥٨٩وی در  .١٥٩٠-١٥١٠مبارز و نویسنده فرانسوی :پالیسی.٩

  .در زندان مشهور باستیل زندانی گردید و در همان جا به اثر گرسنگی و شکنجه در گذشت
  

از اعمال وی اقدام و جلب –پسر پدرو اول، پادشاه پرتقال و امپراطور برزیل : پدرو دوم.١٠
  ١٨٥١-١٨٢٥.مهاجرین به برزیل، منع خرید و فروش سیاهان ،اعطای ازادی به سیاهان برزیل

 ماه فرومانروای ١٠امپراطور روم ،مردی خشن و تند خو بود و بعد از : تالیت یا تاستوس.١١
   میالدی٢٧٦-٢٠٠.کشته شد 

  
 ١٧٩٠از رجال مشهور فرانسه که سالها متصدی مشاغل سیاسی بود و در سال : تالیران .١٢

در سیاست پابند  . در دوره امپراطوری وزیر روابط خارجی بود. مجلس ملی فرانسه شد ریس 
  .١٨٣٨-١٧٥٤.هیچگونه قید نبود و بیشتر به حیله و تزویر توسل می جست

  
سردار معروف اتنی که حکام خودسر را سرکوب نمود و رژیم دموکراسی را برقرار  :  ترازیبول.١٣

  .م کشته شد. ق٣٨٨نمود و در سال 
  

 کمیسر ١٩٤٠در سال .  ١٩٧٠-١٨٩٥مارشال دلیر شوروی  متولد : سیمون تیمو چنکو.١٤
  .دفاع ملی شد و سپس عملیات جنگی را در جبهه های مختلف اداره کرد

  



 بر ١٩٢٨ متولد شده و در ١٨٨٨ ریس جمهورچین ملی در – مارشال چینی :چیانکایچک.١٥
اثر اغتشاشات شدیدی که در چین بوجود امد ،به روی کار امد و حکومت جدیدی بنام جمهوری 

  . به ریاست جمهوری چین انتخاب گردید١٩٤٨یکل داد و در سال دموکراتیک چین تش
  

در کابینه انقالبی فیدل .ارنستو چه گوارا ،دکتر و انقالبی امریکایی التین و کوبا بود : چه گوارا.١٦
 به –سیای امریکا - توسط  ١٩٦٧ اکتبر ٩وی در . کاسترو به عنوان وزیر صنایع به کار پرداخت 

  . می باشد- خاطرات بولیوی–جنگ پارتیزانی  : اثار وی. قتل رسید 
  

وی بعد از مانکف ، دبیر .  متولد شد ١٨٩٤از سیاست مداران اتحاد شوروی در : خروشچف. ١٧
  . در گذشت١٩٧١اول حزب کمونیست اتحاد شوروی گردید و در سال 

  
 امد ،بعد از  به دنیا١٨٩٠ریس جمهور و رهبر مبارزان ویتنام شمالی در سال : هوشی مینه .١٨

چند سال اقامت در مسکو و فرانسه به ویتنام بازگشت و رهبری مبارزان ویتنامی را به عهده 
اخالق انقالبی : اثار وی.  تا اخر عمر ریس جمهور ویتنام شمالی بود ١٩٥٤گرفت وی از سال 

  .است
  

ت جمهوری  وی به ریاس١٩٢٥ در المان به دنیا امد ، در سال ١٨٤٨در سال : هند نبورگ.١٩
 در گذشت و بعد از وی ١٩٣٤در سال  . برگزیده شد و هتیلر را به سمت صدراعظم تعین کرد 

  .ادولف هتیلر حکومت فاشیستی برقرار کرد
  

 از سرداران معروف عرب، در فتح مکه مسلمان شد و در زمان حضرت :هاشم بن ابی وقاص.٢٠
در جنگ جلوال در . ل جنگ بود ،شتافت عمر رض  به یاری سعد بن ابی وقاص که در ایران مشغو

 هجری فرمانده عراب بود و در جنگ که با ایرانیان کرد صدها هزار نفر ایرانی را به قتل ١٦سال 
  .هجری به شهادت رسید٣٨رساند و در سال 

  
 در شهر تورینو به دنیا -١٥٨٥ مبارز و فیلسوف مشهور ایتالوی در سال -لوبیی یو: وانی نی. ٢١

 بی دینی از سوی دستگاه تفتش عقاید محکوم به اعدام شد و او را زنده در وانی به اتهام . امد 
  )١٦١٩. (اتش سوزاندند

  



 –نت رسید  متولد شد ،بعد از پدرش به سلط١٨٦٨ امپراطور روسیه در سال :نیکالی دوم.٢٢
 در اثر شکست خوردن ارتش روسیه از جاپان ،قدرت استبدادی وی متزلزل -١٩٠٥در سال 
چندی بعد میان او و دوما اختالف . تشیکل داد–وی مجلسی از نمایندگان ملت بنام دوما . گردید

زان و سرانجام انقالب بلشویکی به رهبری لینن برپا گردید و تزار را که عمری به کشاور. پیدا شد 
  .کارگران ستم روا داشته بود ،اعدام کردند

  
  

وی مردی فوق العاده مستبد بود و یکی از اسب -٢٢٤-٨١٢ امپراتور روم از سال :هلیوگابال.٢٣
  .باالخره توسط مردم به قتل رسید. های خویش را حاکم شهر تعین نمود 

  
 ١٥له اباد متولد شد و در پاندیت جواهر لعل نهرو، از رجال سیاسی هندوستان در ال:نهرو.٢٤

 در نهضت ١٩٢٠از سال . وتحصیالت خود را در انجا به پایان رسانیدسالگی به انگلستان رفت 
  .های استقالل طلبانه شرکت کرد و چندین سال از عمر خود را در مبارزه های سیاسی گذراند

 انتخاب گردید  به نخست وزیری١٩٤٧ ریاست کنگره ملی هند را عهده دار شد و در ١٩٢٩در 
  . سالگی در گذشت٧٤ درسن ١٩٦٤در .

  
 م به سلطنت رسید ، وی شاه ٥٤ م تولد شد و در سال ٣٧امپراتور روم، در سال : نرون.٢٥

 م در اثر فشار مردم خودکشی ٦٨در سال . دیوانه و خونریز بود ،برادر ،مادر و زن خود را کشت 
  .کرد

  
 در شهر ترو متولد شد و در سال ١٨١٨سم در سال بنیان گذار مکتب مارکی: کارل مارکس.٢٦

  ....کاپتیال و غیره: اثار . فوت کرد  ١٨٨٣
  

وی رهبر و دبیر .  به دنیا امد ١٨٩٣سیاستمدار ،شاعر و فیلسوف چینی در : مائوتسه تونک. ٢٧
 مقام های ریاست جمهوری و دبیر حزب کمونیست ١٩٥٩حزب کمونیست چین بود و در سال 

مائو در . به بعد تنها دبیر و صدر حزب کمونیست بود ١٩٥٩عهده داشت و از سال چین را به 
  . مرد و کتاب شش اثر نظامی از اوست١٩٧٧سال 

 



 از کشور کنگو ، پس از ١٩٢٦پاتریس لومومبا ، سیاست مدار سیاه پوست متولد : لومومبا.٢٨
نگو به مبارزه پرداخت  یک حزب سیاسی را تشکل داد و برای ازادی ک–پایان تحصیالت خود 

ولی بعضی از امپریالستان امریکایی .وی در انتخابات به پیروزی دست یافت و نخست وزیر گردید .
ریس جمهور کنگو او را از کار بر کنار و تبعید کردند و –به وی به مخالفت پرداختند و کازاووبو 

  . توسط سیای امریکا ترور گردید١٩٦١در 
فرانسه بدنیا امد وی به اتهام زیان رسانیدن به تصویر صیلب حضرت  در ١٧٤٧در : البار. ٣١

  ١٧٦٥. مسیح از طرف دولت و کلیسا محکوم و در اتش سوزانده شد 
  

 علیه امپراتوری اتریش – ١٨٨٢-١٨٠٧ یوسف گاریبالدی از رجال معروف ایتالیا  :گاریبالدی.٢٩
  .قیام کرد ، وحدت ایتالیا را تامین کرد

  
 همراه با نیروی ١٩٤٧وی در – به دنیا امد ١٩٢٦یدل کاسترو، رهبر کوبا در  ف:کاسترو.٣٠

 خود را کاندید ١٩٥٢وی در . نفری که هدفشان ساقط دیکتاتوری کوبا بود ،اشتراک ورزید٣٠٠٠
سخن . از زندان رها و به امریکا رفت ١٩٥٥ در –وی به زندان رفت –نخست وزیری کرده بود 

  .زی پرارزش تر از دموکراسی و ازادی اعطا کردباید بمردم چی: مشهور وی
  

 رهبری ١٩٣٦در .  متولد شد١٨٩٢ فرانسیکو ریس حکومت دیکتاتوری اسپانیا در :فرانکو.٣١
 حکومت به دست وی ١٩٣٩ارتش رابه دست گرفت و بر ضد حکومت مرکزی قیام کرد و در 

  .افتد
  

  یی دیوار چین است وی موسس بنا–امپراتور چین در قرن سوم : شی هوانگ. ٣٢
  

وی برای تحصیل رشته پزشکی به سانتاگو .  در خانواده متوسطی به دنیا امد:سالوادرالنده . ٣٣
او بنیان گذار حزب سولیالست . سال زندان محکوم شد ٣در دانشگاه وی به . پایتخت شیلی رفت 

یکتاتور  دوی در اثر کودتای جنرال پینوشه. هور گردید ریس جم١٩٧٠ در –در شیلی است 
  .طرفدار امپریالیسم امریکا به قتل رسید

  



از اصحاب پیامبر ص و از کاتبان وحی بوده و عالوه بر نوشتن : زید بن ثابت انصاری. ٣٤
در سال . قرانکریم به فرمان انحضرت ص نامه های نیز از سوی انحضرت به پادشاهان میفرستاد 

  . هجرت وفات نمودند٤٥
  

 فرمانده قسمتی از قوای پاریس بود ١٩٤٠ در – تولد شد ١٨٩٠ر سال  شارل دوگل د:دوگل. ٣٥
کتاب مشهور .بعد از تصرف المان به انگلستان رفت و دولت فرانسه ازاد را درانجا تشکل داد .

  .خاطرات از وی میباشد
  

به فصاحت و بالغت —٣٨٤وفات -٣٢٢متولد –مبارز و خطیب مشهور یونان : دمستن.٣٦
هنگام حمله اسکندر مقدونی به – سال بافیلپ مقدونی مخالفت کرد ١٥ مشهوربود ،به مدت

انقالبی برپا کرد و چون ناکام –بعد از مرگ اسکندر –وی مردم را به ضد او برانگخت –یونان 
  .گردید با سم خودکشی کرد
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