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 اهیش عثاس َّیذا



 سیچاسد ًیکسَى



 سالِ ضاٌّطاّی 2500فیلوی اص جطي ّای



 عالهِ طثاطثایی



 ضْیذ هشتضی هطْشی



 دکتش تْطتی



 آیت اهلل سیذ علی خاهٌِ ای



 آیت اهلل ّاضوی سفسٌجاًی



 آیت اهلل هکاسم ضیشاصی



 دکتش هحوذ جَاد تاٌّش



 جالل آل احوذ



 دکتش علی ضشیعتی



 دکتش هحوذ هفتح



 عالهِ هحوذ تقی جعفشی



 (صاحة الغذیش) عالهِ اهیٌی





 ضْیذ تاٌّش ٍ آیت اهلل خاهٌِ ای



 اهیش عثاس َّیذا دس دیذاس تا صذام حسیي



 ّاضوی سفسٌجاًی ٍ خاًَادُ ایطاى



 عالهِ جعفشی ٍ دکتش حساتی



 ٍ سیچاسد ًیکسَى سئیس جوَْس اهشیکا( ثاتت پاسال ) حثیة ثاتت 



 تصَیشی اص دٍساى ًخست ٍصیشی َّیذا



 َّیذا ٍ ضاُ



 .هیْواًذاس َّاپیوا، لثاس َّیذا سا هشتة هی کٌذ



 عثذاهلل سیاضی ، اهیش عثاس َّیذا ٍ جعفش ضشیف اهاهی: اص ساست تِ چپ 



 (سئیس جوَْس ایاالت هتحذُ آهشیکا)هحوذ سضا پْلَی دس کٌاس سیچاسد ًیکسَى 



 دیذاس َّیذا تا ضاُ حسیي اسدًی



 .َّیذا دس هشاسن افتتاحیة حضب ایشاى ًَیي دس هحل ٍسصضگاُ آسیاهْش، قشآى سا هی تَسذ



 َّیذا دستثَس ضاُ



 َّیذا ٍ حسٌعلی هٌصَس



حکَهت فشدی ضاُ  : عثاست سٍی اسلحِ)اسلحِ ضاستاى-دادگاُ ًظاهی هشتکثیي تشٍس هٌصَس
 (حکَهت ایشاى سسویت ًذاسد اها دیي اسالم دیي جْاًی.هلت استعواس سا ًوی پزیشد!هَقَف



 هٌصَس صادق اهاًی، سضا صفاسّشًذی، هشتضی ًیك ًژاد ٍ هحوذ تخاسایی: عاهلیي تشٍس



 عسگش اٍالدی جَاى دس جلسِ هحاکوِ ّوفکشاًص



 َّیذا ٍ ًعوت اهلل ًصیشی



 سالِ ضاٌّطاّی 2500جطي ّای 



 سالِ ضاٌّطاّی 2500جطي ّای 



 سالِ ضاٌّطاّی 2500جطي ّای 



 سالِ ضاٌّطاّی 2500جطي ّای 



 سالِ ضاٌّطاّی 2500جطي ّای 



 اهیش عثاس َّیذا دس اتَهثیل پیکاى



 اهیشعثاس َّیذا دس کٌاس ّوسشش لیال اهاهی خَیی



 تِ اعذام هحکَم کشدًذ« هفسذ فی االسض»اهیشعثاس َّیذا سا تِ اتْام 



 .، سخٌشاًی َّیذا سا تشسسی هی کٌذ727هٌَچْش آصهَى، دسٍى َّاپیوای تَئیٌگ 



هلك فْذ سِ هاُ پس اص اًتخاب ضذًص تِ ٍلیعْذی عشتستاى ٍ دس آغاص حکَهت   -1345تیش12
 هلك خالذ، تِ دعَت َّیذا ًخست ٍصیش، تِ تْشاى آهذ



 .تَد( خَاّش ًاصشالذیي ضاُ قاجاس)هادس اهیشعثاس َّیذا، افسشالوَک سشداسی ًتیجِ عضت الذٍلِ 



 ضاُ ٍ هلك حسیي اسدًی



 ضاُ ٍ َّضٌگ اًصاسی



 دیذاس ٍصیشاى خاسجِ کطَسّای عضَ پیواى سٌتَ تا ضاُ



 اسدضیش صاّذی دس حال سخٌشاًی دس یکی اص جلسات پیواى سٌتَ



 هحوذسضاپْلَی ٍ هلك حسي پادضاُ هشاکص



 هحوذسضاپْلَی ٍ هلك فیصل ٍصیش خاسجِ عشتستاى



 َّضٌگ اًصاسی ، جشالذ فَسد سییس جوَْس آهشیکا ، ٌّشی کیسیٌجش ٍ اسدضیش صاّذی



، هحوذ سضا پْلَی ٍ  ( ساست ) هحوذ ایَب خاى سییس جوَْس پاکستاى 
 ( 1347) سلیواى دهیشل ًخست ٍصیش تشکیِ 



ًوایٌذگاى ایشاى ٍ تشکیِ دس اجالس سٌتَ دس دیذاس تا ًیکسَى سییس 
 (ًفش ٍسط استطثذ تْشام آسیاًا ) جوَْس اهشیکا 



 ، رٍالفقاس علی تَتَ پطت سش ضاُ 1353/ 12/ 6ٍسٍد هحوذ سضا پْلَی تِ پاکستاى ، 



 (1347ضْشیَس )تصاٍیشی اص کَست کیسیٌجش صذساعظن آلواى غشتی دس تْشاى 



 (1347ضْشیَس )تصاٍیشی اص کَست کیسیٌجش صذساعظن آلواى غشتی دس تْشاى 



ٌّگام ٍسٍد تِ جلسِ علٌی هجلس ضَسای هلی خطاب تِ ( ًخست ٍصیش)اهیش عثاس َّیذا  -1353آتاى 11
هیلیاسد سیالی کطَس سا  2445دس ایي سٍص َّیذا تَدجِ« تَدجِ کطَس داخل کیف هي است» خثش گضاساى

 .تقذین هجلس کشد



 ضاُ ٍ سیچاسد ًیکسَى سییس جوَْس آهشیکا



ایي سٌذ ًخستیي گضاسضی است کِ ستاد فشهاًذّی ًیشٍی  
 .َّائی ساجع تِ تثعیذ اهام خویٌی تِ تشکیِ اسسال کشدُ است



سالِ ضاٌّطاّی  2500فشهاى ّوگاًی استص، دائش تش اعطای هذال یادتَد جطٌْای 
 .ًفش اص افسشاى ضشکت کٌٌذُ تِ طَس هستقین دس جشیاى تضسگذاضت جطي هزکَس 40تِ 



ًاهِ اهیشعثاس َّیذا ًخست ٍصیش تِ هحوذسضا پْلَی هثٌی تش 
 اسسال یك ًسخِ اص آییي ًاهِ سفتاس اعضای خاًذاى پْلَی



 پیص ًَیس هتي پیواى سٌتَ



ًاهِ ایشج علَهی هذیشکل دفتش ٍصاست اقتصاد تِ اداسُ کل ٍصاست داسائی هثٌی تش اسسال 
عشیضِ داسیَش فشٍتي دس هَسد اظْاسات هستش ّیض اهشیکایی ساجع تِ فساد هالی دس 

 دستگاّْای اداسی ایشاى


