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 آدلف ّیتلر



 آیت اهلل تافقی



 آیت اهلل حاج آقا ًَراهلل اصفْاًی



 آیت اهلل حاج حسیي طثاطثایی قوی



 آیت اهلل سیذ اتَالحسي اًگجی





(۱۳۰۷خرداد )  اهاى اهلل خاى پادضاُ افغاًستاى ٍ خاًَادُ اش در حال ٍرٍد تِ تْراى   



(هعاصر رضاضاُ پْلَي ) اهاى اهلل خاى پادضاُ افغاًستاى   



 ّیتلر ٌّگام خرٍج از ینی از جلسات سراى حسب ًازي در هًَیخ



 تلگرافی از آدلف ّیتلر تِ رضا ضاُ پْلَي ٍ تر جوِ آى تِ فارسی



حسي اسفٌذیاري رئیس هجلس ٍ هَسی ًَري  
 اسفٌذیاري سفیر ایراى در آلواى در دیذار تا ّیتلر



تاج الولَك پْلَي ٍ ّوراّاى ٍي ٌّگام خرٍج از جایگاُ هخصَظ در 
 هیذاى جاللیِ تْراى پس از ضرمت در هراسن مطف حجاب



 هاهَراى ًظویِ در هقاتل ساختواى ادارُ تفتیص



ضوسی۱۳۰۷آراهگاُ حافظ   



ضوسی ۱۳۱۰آراهگاُ سعذي   



 تجْیس ارتص تِ سالحْاي جذیذ در زهاى رضاخاى



۱۳۱۵در سال  ( ضیرٍدي ) ٍرزضگاُ اهجذیِ   



 جوعی از زًاى پس از مطف حجاب تا لثاس جذیذ در هراسن استقثال از رضا پْلَي



 حضَر جوعی از هقاهات مطَري ٍ لطنري در هراسن مطف حجاب در ینی ازضْرستاًْا



 تازدیذ رضاضاُ از زًاى لرستاى پس از مطف حجاب



از صف داًص ( ٍلیعْذ)تازدیذ رضاضاُ ٍ هحوذرضا پْلَي 
 آهَزاى در استاى هازًذراى



غالهرضا پْلَي در پٌج سالگی در مٌار هادرش تَراى اهیرسلیواًی ٍ چٌذ تي از تستگاى خَیص، در تاغ 
از چپ تَراى اهیرسلیواًی ٍ غالهرضا پْلَي( ش۱۳۰۷)هنتة خاًِ   



 ضرمت جوعی از داًطجَیاى دختر داًطسراي هقذهاتی در هراسن سالگرد ٍاقعِ مطف حجاب



 ضرمت رضاضاُ در ینی از هراسن مطف حجاب



 جوعی از داًص آهَزاى دختر تا لثاس پیطاٌّگی ٌّگام ضرمت در یل هراسن مطف حجاب



 سیذ هحوذ رضا هساٍات ، سیذ حسي هذرس ، هیرزا حسیي خاى پیرًیا



اهاى اهلل .۲هحوذ علی ًظام هافی . ۱اعضاي دٍلت هَقت هلی در دٍراى فترت تیي هجلس سَم ٍ چْارم  
قاسن صَراسرافیل. ۷حسیي سویعی .۶هحوذ علی فرزیي .۵رضاقلی هافی .۴سیذ حسي هذرس .۳اردالى   



 آیت اهلل هذرس ٍ جوعی از ًوایٌذگاى اقلیت هجلس پٌجن



.رضا خاى در سفرترمیِ تِ ضذت تحت تاثیر آتاتَرك قرار گرفت  



 رضا ضاُ قثل از سلطٌت



هذرس در ایي هناى هَرد ترٍر قرار گرفت ٍلی جاى سالن تِ  -هذرسِ جذُ تسره در اصفْاى 
جاي گلَلِ ّایی مِ تِ طرف هذرس اًذاختِ اًذ در دیَار دیذُ هیطَد -سر ترد  



 ًوایی از خاًِ پذري ضْیذ هذرس در هحلِ دضت زٍار



 ًوایی از زًذاى هذرس در خَاف



 اتاقی مِ در آى هذرس تِ ضْادت رسیذُ است



 ًاهِ ٍزیر هْارف هثٌی تر اجثاري مردى مالُ ضاپَ



 اعتثارًاهِ ًوایٌذگی دٍرُ دٍم سیذ حسي هذرس از تْراى


