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ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه  :رﺣﯿﻢ ارﯾﺎ

ﺷﺨﺼﯿﺖ هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ
.١اﺗﺎﺗﻮرک :ﻣﻮﺳﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﯾﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎل  ١٨٨١در ﺳﺎﻟﻮﻧﯿﮏ ﺑﺪﻧﯿﺎ اﻣﺪ و در
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩٣٨در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل درﮔﺬ ﺷﺖ .وی در ﺳﺎل  ١٨٩٥وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪ و در هﻤﯿﻦ ﺟﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد  .در  ٢٣اﭘﺮﯾﻞ  ١٩٢٠ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺒﯿﺮ ﻣﻠﯽ را در
اﻧﮑﺎرا ﺗﺸﮑﻞ داد و در  ٢٩اﮐﺘﺒﺮ  ١٩٢٣اﻋﻼم ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﮐﺮد.
.٢اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس :ﻣﺒﺎرزی دﻟﯿﺮ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺳﺘﻢ ﮐﺶ در ﻋﻬﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ روﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺎ ل  ٧٣ق.م.
وی ﺑﻪ رهﺒﺮی ﮔﺮوهﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺿﺪ روم ﺷﻮرش ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ در ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺮاﺳﻮس
ﮐﺮد ،ﺧﻮد و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻼدان اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﻪ ﺻﯿﻠﺐ ﮐﺸﯿﺪﻩ و ﺟﺎن دادﻧﺪ.
.٣اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ  :ژوزف وﯾﺴﺎرﻧﻮﯾﭻ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در  ٢١دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٨٧٩در ﺷﻬﺮ ﮔﻮرﮔﯽ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ

ﺷﺪ .در اﻧﻘﻼب  ١٩٠٧-١٩٠٥رهﺒﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ هﺎی ﻣﺎورای ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ١٩١٢ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻟﯿﻨﻦ اﻣﻮر اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ را ادارﻩ ﻣﯿﮑﺮد  .در ١٩٢٢
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﻮد  .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮروی را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد و در
 ٥ﻣﺎرچ ١٩٥٣ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی در ﮔﺬﺷﺖ.
.٤اﯾﻮان ﻣﺨﻮف :اﯾﻮان ﭼﺎرم ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ روﺳﯿﻪ از  ١٥٨٤-١٥٣٣وی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ روﺳﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻟﻘﺐ ﺗﺰار ﮔﺮﻓﺖ  .در  ١٥٦٨ﺻﺪهﺎ ﻧﻔﺮ هﺎ را اﻋﺪام ﮐﺮد .وی در ﺳﺎل  ١٥٨٠در ﺣﺎل ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﭘﺴﺮ
ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ  .ﭘﺲ از  ٥١ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎهﯽ در ﮔﺬﺷﺖ.
.٥ﭘﺎﺗﻮن :ﻣﺎرﺷﺎل ﭘﺎﺗﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ارﺗﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل  ١٩٤٠ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد ،وی
ﻗﺮاردادی ﻣﺘﺎرﮐﻪ ای ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ اﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ازاد ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ژﻧﺮال دوﮔﻞ در ﻟﻨﺪن ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﺷﺪ-١٨٥٦.
١٩٥١

.٦ﭘﺮﯾﮑﻠﺲ  :از رﺟﺎل ﻣﻌﺮوف و ﻣﺪﺑﺮ و از ﻧﺎﻃﻘﯿﻦ ﻣﻌﺮوف ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ -٤٢٩ﻣﺘﻮﻓﺎ ٤٩٩
اﺳﺖ.
 .٧ﭘﻠﯿﮑﺮات :ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺲ در ﺣﺪود ﺳﺎل  ٥٣٢ق.م ﻗﺪرت زﯾﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
.٨ﭘﺎش :ژان ﻧﯿﮑﻼ ﭘﺎش ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪار ﻓﺮاﻧﺴﻮی  ١٨٥٦-١٧٨٢و در  ١٧٩٢وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و

در  ١٧٩٣ﺷﻬﺮدار ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد و ﺷﻌﺎر ﻣﻌﺮوف )ازادی-ﺑﺮاﺑﺮی -ﺑﺮادری(از او اﺳﺖ.

.٩ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ:ﻣﺒﺎرز و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻓﺮاﻧﺴﻮی . ١٥٩٠-١٥١٠وی در  ١٥٨٩ﺑﻪ ﺟﺮم اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ

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

.١٠ﭘﺪرو دوم :ﭘﺴﺮ ﭘﺪرو اول ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﭘﺮﺗﻘﺎل و اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﺮزﯾﻞ –از اﻋﻤﺎل وی اﻗﺪام و ﺟﻠﺐ

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺮزﯾﻞ ،ﻣﻨﻊ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﯿﺎهﺎن ،اﻋﻄﺎی ازادی ﺑﻪ ﺳﯿﺎهﺎن ﺑﺮزﯾﻞ١٨٥١-١٨٢٥.

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

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ  ٢٧٦-٢٠٠.ﻣﯿﻼدی

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

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

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

ﻧﻤﻮد و در ﺳﺎل  ٣٨٨ق.م ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

.١٤ﺳﯿﻤﻮن ﺗﯿﻤﻮ ﭼﻨﮑﻮ :ﻣﺎرﺷﺎل دﻟﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﺘﻮﻟﺪ  . ١٩٧٠-١٨٩٥در ﺳﺎل  ١٩٤٠ﮐﻤﯿﺴﺮ

دﻓﺎع ﻣﻠﯽ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﮕﯽ را در ﺟﺒﻬﻪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ادارﻩ ﮐﺮد.

.١٥ﭼﯿﺎﻧﮑﺎﯾﭽﮏ :ﻣﺎرﺷﺎل ﭼﯿﻨﯽ – رﯾﺲ ﺟﻤﻬﻮرﭼﯿﻦ ﻣﻠﯽ در  ١٨٨٨ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ و در  ١٩٢٨ﺑﺮ
اﺛﺮ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮد اﻣﺪ ،ﺑﻪ روی ﮐﺎر اﻣﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻨﺎم ﺟﻤﻬﻮری
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭼﯿﻦ ﺗﺸﯿﮑﻞ داد و در ﺳﺎل  ١٩٤٨ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.
.١٦ﭼﻪ ﮔﻮارا :ارﻧﺴﺘﻮ ﭼﻪ ﮔﻮارا ،دﮐﺘﺮ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻻﺗﯿﻦ و ﮐﻮﺑﺎ ﺑﻮد .در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﯿﺪل
ﮐﺎﺳﺘﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ  .وی در  ٩اﮐﺘﺒﺮ  ١٩٦٧ﺗﻮﺳﻂ -ﺳﯿﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ – ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ  .اﺛﺎر وی  :ﺟﻨﮓ ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽ – ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻮﻟﯿﻮی -ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .١٧ﺧﺮوﺷﭽﻒ :از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در  ١٨٩٤ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ  .وی ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﮑﻒ  ،دﺑﯿﺮ
اول ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺳﺎل  ١٩٧١در ﮔﺬﺷﺖ.
.١٨هﻮﺷﯽ ﻣﯿﻨﻪ  :رﯾﺲ ﺟﻤﻬﻮر و رهﺒﺮ ﻣﺒﺎرزان وﯾﺘﻨﺎم ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺳﺎل  ١٨٩٠ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﻣﺪ ،ﺑﻌﺪ از
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺴﮑﻮ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ وﯾﺘﻨﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ و رهﺒﺮی ﻣﺒﺎرزان وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ
ﮔﺮﻓﺖ وی از ﺳﺎل  ١٩٥٤ﺗﺎ اﺧﺮ ﻋﻤﺮ رﯾﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﯾﺘﻨﺎم ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮد  .اﺛﺎر وی :اﺧﻼق اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﺳﺖ.
.١٩هﻨﺪ ﻧﺒﻮرگ :در ﺳﺎل  ١٨٤٨در اﻟﻤﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﻣﺪ  ،در ﺳﺎل  ١٩٢٥وی ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺷﺪ و هﺘﯿﻠﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮد  .در ﺳﺎل  ١٩٣٤در ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از وی
ادوﻟﻒ هﺘﯿﻠﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد.
.٢٠هﺎﺷﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص :از ﺳﺮداران ﻣﻌﺮوف ﻋﺮب ،در ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت
ﻋﻤﺮ رض ﺑﻪ ﯾﺎری ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ،ﺷﺘﺎﻓﺖ  .در ﺟﻨﮓ ﺟﻠﻮﻻ در
ﺳﺎل  ١٦هﺠﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻋﺮاب ﺑﻮد و در ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﺮد ﺻﺪهﺎ هﺰار ﻧﻔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪ و در ﺳﺎل ٣٨هﺠﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ.
 .٢١واﻧﯽ ﻧﯽ :ﻟﻮﺑﯿﯽ ﯾﻮ -ﻣﺒﺎرز و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺸﻬﻮر اﯾﺘﺎﻟﻮی در ﺳﺎل  -١٥٨٥در ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﯾﻨﻮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
اﻣﺪ  .واﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺑﯽ دﯾﻨﯽ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻔﺘﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺷﺪ و او را زﻧﺪﻩ در
اﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ(١٦١٩) .

.٢٢ﻧﯿﮑﻼی دوم :اﻣﭙﺮاﻃﻮر روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل  ١٨٦٨ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ –
در ﺳﺎل  -١٩٠٥در اﺛﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن ارﺗﺶ روﺳﯿﻪ از ﺟﺎﭘﺎن ،ﻗﺪرت اﺳﺘﺒﺪادی وی ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﮔﺮدﯾﺪ .وی ﻣﺠﻠﺴﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﻨﺎم دوﻣﺎ –ﺗﺸﯿﮑﻞ داد .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎن او و دوﻣﺎ اﺧﺘﻼف
ﭘﯿﺪا ﺷﺪ  .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻟﯿﻨﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺰار را ﮐﻪ ﻋﻤﺮی ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان و
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺘﻢ روا داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.

.٢٣هﻠﯿﻮﮔﺎﺑﺎل :اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم از ﺳﺎل -٢٢٤-٨١٢وی ﻣﺮدی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از اﺳﺐ

هﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮد  .ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.

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

ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رﻓﺖ وﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در اﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ .از ﺳﺎل  ١٩٢٠در ﻧﻬﻀﺖ
هﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﻣﺒﺎرزﻩ هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬراﻧﺪ.
در  ١٩٢٩رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻣﻠﯽ هﻨﺪ را ﻋﻬﺪﻩ دار ﺷﺪ و در  ١٩٤٧ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ
.در  ١٩٦٤درﺳﻦ  ٧٤ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﮔﺬﺷﺖ.
.٢٥ﻧﺮون :اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ،در ﺳﺎل  ٣٧م ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ٥٤م ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ  ،وی ﺷﺎﻩ

دﯾﻮاﻧﻪ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ﺑﻮد ،ﺑﺮادر ،ﻣﺎدر و زن ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ  .در ﺳﺎل  ٦٨م در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺮدم ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﮐﺮد.
.٢٦ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ :ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎرﮐﯿﺴﻢ در ﺳﺎل  ١٨١٨در ﺷﻬﺮ ﺗﺮو ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل
 ١٨٨٣ﻓﻮت ﮐﺮد  .اﺛﺎر  :ﮐﺎﭘﺘﯿﺎل و ﻏﯿﺮﻩ....
 .٢٧ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﻪ ﺗﻮﻧﮏ :ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ،ﺷﺎﻋﺮ و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﭼﯿﻨﯽ در  ١٨٩٣ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﻣﺪ  .وی رهﺒﺮ و دﺑﯿﺮ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ١٩٥٩ﻣﻘﺎم هﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و دﺑﯿﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ و از ﺳﺎل  ١٩٥٩ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎ دﺑﯿﺮ و ﺻﺪر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد .ﻣﺎﺋﻮ در
ﺳﺎل  ١٩٧٧ﻣﺮد و ﮐﺘﺎب ﺷﺶ اﺛﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ از اوﺳﺖ.

.٢٨ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ :ﭘﺎﺗﺮﯾﺲ ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ  ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪار ﺳﯿﺎﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٩٢٦از ﮐﺸﻮر ﮐﻨﮕﻮ  ،ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد – ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺸﮑﻞ داد و ﺑﺮای ازادی ﮐﻨﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﭘﺮداﺧﺖ
.وی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﺴﺘﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺑﻪ وی ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﮐﺎزاووﺑﻮ –رﯾﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﻨﮕﻮ او را از ﮐﺎر ﺑﺮ ﮐﻨﺎر و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و
در  ١٩٦١ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺮور ﮔﺮدﯾﺪ.
 .٣١ﻻﺑﺎر :در  ١٧٤٧در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ اﻣﺪ وی ﺑﻪ اﺗﻬﺎم زﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﯿﻠﺐ ﺣﻀﺮت
ﻣﺴﯿﺢ از ﻃﺮف دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺤﮑﻮم و در اﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﺪﻩ ﺷﺪ ١٧٦٥ .
.٢٩ﮔﺎرﯾﺒﺎﻟﺪی :ﯾﻮﺳﻒ ﮔﺎرﯾﺒﺎﻟﺪی از رﺟﺎل ﻣﻌﺮوف اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  – ١٨٨٢-١٨٠٧ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺗﺮﯾﺶ
ﻗﯿﺎم ﮐﺮد  ،وﺣﺪت اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
.٣٠ﮐﺎﺳﺘﺮو :ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو ،رهﺒﺮ ﮐﻮﺑﺎ در  ١٩٢٦ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﻣﺪ –وی در  ١٩٤٧هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی
٣٠٠٠ﻧﻔﺮی ﮐﻪ هﺪﻓﺸﺎن ﺳﺎﻗﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻮﺑﺎ ﺑﻮد ،اﺷﺘﺮاک ورزﯾﺪ .وی در  ١٩٥٢ﺧﻮد را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد –وی ﺑﻪ زﻧﺪان رﻓﺖ – در  ١٩٥٥از زﻧﺪان رهﺎ و ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺖ .ﺳﺨﻦ
ﻣﺸﻬﻮر وی :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺮدم ﭼﯿﺰی ﭘﺮارزش ﺗﺮ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ازادی اﻋﻄﺎ ﮐﺮد.
.٣١ﻓﺮاﻧﮑﻮ :ﻓﺮاﻧﺴﯿﮑﻮ رﯾﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در  ١٨٩٢ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .در  ١٩٣٦رهﺒﺮی

ارﺗﺶ راﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و در  ١٩٣٩ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ وی
اﻓﺘﺪ.
 .٣٢ﺷﯽ هﻮاﻧﮓ :اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﭼﯿﻦ در ﻗﺮن ﺳﻮم – وی ﻣﻮﺳﺲ ﺑﻨﺎﯾﯽ دﯾﻮار ﭼﯿﻦ اﺳﺖ

 .٣٣ﺳﺎﻟﻮادراﻟﻨﺪﻩ  :در ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﻣﺪ .وی ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﺎﮔﻮ

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﯿﻠﯽ رﻓﺖ  .در داﻧﺸﮕﺎﻩ وی ﺑﻪ  ٣ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .او ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺣﺰب ﺳﻮﻟﯿﺎﻟﺴﺖ
در ﺷﯿﻠﯽ اﺳﺖ – در  ١٩٧٠رﯾﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .وی در اﺛﺮ ﮐﻮدﺗﺎی ﺟﻨﺮال ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر
ﻃﺮﻓﺪار اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.

 .٣٤زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺼﺎری :از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و از ﮐﺎﺗﺒﺎن وﺣﯽ ﺑﻮدﻩ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻗﺮاﻧﮑﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻧﺤﻀﺮت ص ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی اﻧﺤﻀﺮت ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد  .در ﺳﺎل
 ٤٥هﺠﺮت وﻓﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 .٣٥دوﮔﻞ :ﺷﺎرل دوﮔﻞ در ﺳﺎل  ١٨٩٠ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪ – در  ١٩٤٠ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﻮای ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد
.ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رﻓﺖ و دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ازاد را دراﻧﺠﺎ ﺗﺸﮑﻞ داد .ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر
ﺧﺎﻃﺮات از وی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
.٣٦دﻣﺴﺘﻦ :ﻣﺒﺎرز و ﺧﻄﯿﺐ ﻣﺸﻬﻮر ﯾﻮﻧﺎن –ﻣﺘﻮﻟﺪ -٣٢٢وﻓﺎت — ٣٨٤ﺑﻪ ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ
ﻣﺸﻬﻮرﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺪت  ١٥ﺳﺎل ﺑﺎﻓﯿﻠﭗ ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد –هﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﺑﻪ
ﯾﻮﻧﺎن –وی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺑﺮاﻧﮕﺨﺖ –ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﺳﮑﻨﺪر –اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﻧﺎﮐﺎم
ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻢ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد.
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