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چکیده
با اشغاال افغاهات سو غف انا وغت ا سوا پغاا پغن ا ست بغر غر رغاراب شغهرهاص بغا شغ وه فغاوصب
ی ی پن ا دیگرص را بت ایرانغی رنغو ا راجارهغا نعغم پاهاانغت ایغ رانغا را سدغایا ردنغا.بغا ارغو
انقالب هدغراهت رغرارا با غا ص شغهرها هوجغی ردیغا «رغانوت بدایغت» در  801هغاده در هلدغن
شوراص هدی اال بت سصویی بر غا .اهغا بغت دلعغد پغاا ت ایغو شغاهب

بغود بودجغت ا ناررغایمی هغردا

پن ا چهار غال سطیعغد شغا.بغا راص غار سهغات دسغدت پهدغوص «شغهر» بغت پوغوات غ بد هارنعسغ
هغغورد سوجغغت رغغرار رنغغو .سقارغغاهاص پ غغوهی هوجغغی ردیغغا نهادهغغاص همطغغادص هس غ ولعو نو غغا ص
شهرها را بر پهغاه بگعرنغا .ه غانی غت سوهغا  %81هغردا ایغرات غا

ست بودنغاب س غاا سوجهغاا را بغت

خغغود جدغغی غغرد « .غغا هات بدایغغت» ب بغغا اخمعغغاراا ا غغع اتعغغا ردیغغا ا ارغغااهاسی در پرفغغت هغغاص
نرهوگغغیب بهااشغغمیب اجم غغاپیب ارمصغغادص ا پ رانغغی انلغغاا داد غغت درای غ هقالغغت بغغا ا غغمااده ا ا غغواد
هو ساا دالمیب هیبوپاا ا جرایا رای ی ا می خاهراا رجال بت ست پرداخمت خواها شا.
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واژگان کلیدی :بدایتب شهردارصب ار اقب فقعتب داد اه فدح بداص
مقدمه
در داره راجاریغغت ب چعغغمص سقغغو پوغغوات رغغوانع پ رانغغیب نحغغاا ناهغغت فغغقی افغغوا ب رغغوانع سغغردد ا
....اجود نااشو .هالعاسی سقغو پوغوات «پغوار

شغهرص» پرداخغو ن غی شغا ا سغورطی هغ ا دالغو

براص ر عا ی بت ارطعو شهرص اجود نااشو.
پغغن ا سدغغ عد «اداره بدایغغت»ب داایغغرص چغغوت «اتمسغغاب»ب «سوحعغغ »ب «راشغغوایی» ایلغغاد ردیغغا.بغغا
ودساص غوا ا غاواب غعا رغعاالای بدایغت را اتعغا ن غود ا رغوانع ست را ساععغر داد اهغا بغا غقو ااب
ارهغا هلغادا سطیعغغد شغا .بغغا س غا

غدیوو ررغغا شغاه ب پغغن ا سغاهع اهوعغو ب نو غغا ص شغهرص بغغت

پووات ههغ سغری برناهغت دالمغی در رار غار ررار رنغو .ا ایغ را اخمعغاراا ا غعطی بغت بدایغت داده
شا .بغر ایغ ا غارب ایغ هقالغت در فغاد پا غخ غویی بغت غت غوال یغر ا غو :تغو ه اخمعغاراا ا
ارغااهاا بدایغت در ایغ داره چغت بغوده ا غوا سیغا ایغ

غا هات هقعغا بغت رغانوت بغوده ا غوا اا غو

هردا نسبو بت افالتاا بدایت چت بوده ا وا
اقدامات و اصالحات بلدیه
با شرا بغت غار غا هات بدایغتب ا ه غات س غا هدغدص ردیغا غت ایغ

غا هات بغا هسغ ولعو هغاص

ا عطی هواجت ا غو .بغر ا غار هغوارد ا غمدراه شغاه ا ا غوادب هیبوپغاا ا خغاهراا رجغالب د غمت
بواص یر انلاا شاه ا و:
الف ) اقدامات عمرانی
ه

هات بغا ردغ ا ر غ اشغرار ا بغا رنم اهوعغو شغهرها ب دراا ه هغاص شغهرص نغرا ریدغوب خوغاق

هغغا پغغر شغغاب اراد اسوهبعغغد هوجغغی سا غغعن خعابغغات هغغاص جایغغا ردیغغا ا غغا هات بدایغغت بغغا سغغاای
روانع جایا چهره شهرها را یبغاسر ا بغا شغ وه سغر غاخو .هه مغری ایغ ارغااهاا پبارسوغا ا  :سهعغت
نقدغغت بغغراص هغغر شغغهر؛ (اهالپغغاابر 31ب ش 1653ب  3هغغرداد  )4 :3131؛ هوظ غ

شغغات هغغال ع

بغغت پعغغاده را غغا ص ب (رهرهغغات هعغغر ا غغالورب  )3111؛ سسغغیعح بس غغاالو ب نهر غغا صب غغد ا درخغغو
غغارص شغغات خعابغغات هغغا (ایغغراتب ر 31ب ش 3111ب  31سعغغر  )3 :3111؛ سو غغع خعابغغات ا وچغغت
ها؛ ساای رانو ت ه ووپعغو غاخو خانغت هغاص یغه هبقغت در وغار خعابغات هغا ص ههغ (اهالپغاابر
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31ب  13نغغراردی 1 :3131؛ اخگغغرب ر 1ب ش 3141ب  3خغغرداد  )3134؛ سغغاای رغغانوت سغغغرهع
خانغغت هغغاص نع غغت غغا وغغار خعابغغات (اهالپغغااب ر 34ب ش 4331ب  3ا غغاوا  )3133؛ پغغالد دار
شغغغات خانغغغت هغغغا(اهالپغغغااب ر 34ب ش 1116ب  1شغغغهریور  )3133؛ رنغغغر غغغردت دیوارهغغغاص
شغغهر(رهرهغغات هعغغر ا غغالورب ه  )1561 :31؛ بغغرق دغغی خعابغغات هغغا ا وچغغت هغغا ا غ ن نصغغی
چغغرار راهو غغایی ا رانوغغا ی بغغر غغر س غغاا چهغغار راه هغغا(اهالپغغااب ر 34ب ش 4113ب  11سبغغات
 )1 :3133؛ نصغغی غغاپو هغغاص بغغمرد در هعغغادی شغغهرها (فغغقوب ش  3ا 1ب اردیبهدغغو :3116
 )11؛ غغاخو ا غغو ا نارغغالب شغغهرص (اهالپغغااب ر 31ب ش 1461ب  13نغغراردی  )4 :3131؛
غغاخو هسغغمرای هغغاص پ غغوهی در غغیح شغغهر ( ایغغراتب ر 3ب ش 3611ب  36به غغ  )1 :3111؛
پد غا ص ب غا غا ص ا با غا ص پغد هغاص رغای ی ؛ نصغی سغابدو اپالنغاا (اهالپغااب ر 3ب ش
1331ب  11اردیبهدغغو  )1 :3131ایلغغاد عو غغه هغغاص را ناهغغت نراشغغی (شغغ
پهدغغوصب  )311-4 :3136؛ نصغغی سداغغ پ غغوهی؛ سا غغعن سسغغ

غغال در دربغغار

ندغغانی ا اداره اهاا عغغت؛ ارایغغت

خاهاا ت غد ا نقغد شغهرص؛ سا غعن عسغم اسوبغور شغهرص ا چغای بدغعف (اهالپغااب ر 1ب ش
3513ب  1هغغرداد  )1 :3133ا سوحغغع رغغوانعوی بغغراص رغغوایف اخالرغغی رانوغغا ات ( ا غغوادص ا انل غغ
هاص بداصب سلار ا افوا ب 3131ب ه )145 :3ا ...
ب) اقدامات فرهنگی
بغغت دنبغغال ساععغغراا نرهوگغغی غغت در جاهطغغت اساغغاق انمغغادب غغا هات بدایغغت بغغا ار غغات هغغایی ه

غغوت

نرهوگسمات ایرات ه راه ردیغا ا هودغا ساععراسغی ا ایغ د غو شغا:ساععغر نغاا سغابدو هاغا ه هغا ؛ هغمی
شات ا اهی وچت ها بغت نغاا نالغال ا پد غاب ا بدایغت ا هغردا خوا غو سغی همقارغی نصغی اشغی
بغغت نغغاا خغغود ندغغود ( هونغغات هامگغغیبش 31ب شغغ اره هسدسغغد 311ب  16اردیبهدغغو  )3 :3111؛
ساععر ناا خعابات هاا ا اهی راجارص بت د غاسی ه

غوت « غ ت؛ ررغاب پهدغوصب شغاه ا شغاه پغور»؛ ساععغر

ناا هطابر شهرص ب هانوا ساععر «پغن وچغت بغت بغ بسغو» ا یغا سبغاید «بوغا بغت دربوغا» ( اهالپغااب ر
1ب ش 136ب  31خغغغرداد )1 :3113؛ تااظغغغو ا ابوعغغغت سغغغاریدی شغغغهرها؛ اجبغغغارص شغغغات سطرنغغغت
سقصغغعدی بغغغراص افغغوا بجهو هقابدغغغت بغغا بعسغغغوادص (اخگغغغرب ر 33ب ش 3111ب  13سذر )3131؛
ت ایو ا فوای د غمی؛ غاخو ساغره غاه ا بغار هدغی؛ سا غعن ن غای

خانغت ( اهالپغااب ر 31ب

ش 1114ب  16هغغغغرداد )3 :3115؛ سا غغغغعن هغغغغو ه (اخگغغغغرب ر 1ب ش 411ب  1ههغغغغر )3111؛
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سا غغعن مابدانغغت (اهالپغغااب ر 33ب ش 1115ب  14شغغهریور )4 :3136سا غغعن هغغاارر نوغغی؛
اپماا هقصد بت خاره ا دور (اهالپااب ر 33ب ش 1115ب  14شهریور  )4 :3136ا ...
ج ) اقدامات اجتماعی
شغهردارص در انمحغغاا اهغغور شغهرب بغغا هسغغاید اجم غاپی نعغغم رابغغرا شغا ا ارغغااهاسی انلغغاا دادبه

غغوت:

ر ی شغات سطیعدغی را ج طغت :ا هغات غعا رغعاالای را ج طغت بغراص سطیعدغی هسغد انات اپغالا
شغا (با ر غغاتب ههغاصب 3116به  ) 13 :3اهغغا چغوت ر غ ی ا رغانونی ندغغاه بغودب بددغغواهت فغغادره ا
ا ارا دغغور در  4هغغاده را سطیعدغغی را ر غ ا «ج طغغت» اپغغالا غغرد بغغت ا غغماواء «نغغانواییب وشغغو
نراشغغیب خواربارنراشغغیب ر غغمورات هغغاب رهابغغت هغغا ا ارا هغغا» ( اهالپغغااب ر 36ب ش 4133ب 31
سذر  )3 :3131؛ ه انطغغغو ا سولعغغغا فغغغااص ناهولغغغار در شغغغهر (اهالپغغغااب ر 6ب ش 3144ب 11
خغغرداد )3131؛ ه انطغغو ا بغغوسر بغغا ص (اهالپغغااب ر 6ب ش 3113ب  16خغغرداد )3111؛ ج غغ
سارص ا ا غغ ات نقغغرا (ایغغراتب ر 1ب 13سبغغات )1 :3111؛ ت ایغغو ا ار ش بغغا اتغغااگ ار شغغگاه
(اخگغغرب ر 1ب ش 311ب  1ابغغات )3131؛

غغه در اهغغر غغربا عرص (اهالپغغااب ر 1ب ش 133ب

 6ههر )3113؛ ایلاد ه ات هوا ی براص هرا

جد ( هطار ب ر  )31 :3134ا ...

د) اقدامات بهداشتی
ا غغال  8281دعغغت هو سغغاا فغغقی ه د مغغی در «اداره غغد فغغقعت» یغغر نحغغر ا ارا داخدغغت
هم ر غغم شغغا (ایغغراتب ر 31ب ش 1111ب  13دص .)1 :3114ههغغ سغغری ارغغااهاا بدایغغت در ایغغ
خصغغوع پبارسوغغا ا  :ایلغغاد پسغغو هغغاص اهغغاادص ( ایغغرات با غغماتب ر 1ب ش 3111ب )1 :3114ا
ارایغغغت خغغغاهاا هلغغغانی ( اهالپغغغااب ر 36ب ش 4411ب  33نغغغراردی  )3 :3111؛ اا سعوا غغغعوت
هلغغانی ( ایغغراتب ر 1ب ش 3113ب  15ههغغر  )1 :3114؛ سبغغاید ت غغاا هغغاص خمیوغغت بغغت داشب (
اهالپغغااب ر 31ب ش 351ب  1سبغغات  )3135؛ فغغاار پراانغغت غغار ر غ ی بغغراص اهبغغا( اهالپغغااب ر
31ب ش 1416ب  31خغغغرداد  )3 :3131؛ ؛ ومغغغرل فغغغقعت نغغغوات ( اخگغغغرب ر 1ب ش 3161ب 31
هغغرداد  )3131؛ هقابدغغت بغغا ا غغمط ال سریغغاد در رهغغوه خانغغت هغغا (ایغغراتب ر 1ب ش 3331ب  1شغغهریور
 )1 :3114؛ خدغ انات بغغاسالق هغغاص نمدیغغه شغغهرب بغغراص هقابدغغت بغغا بع اریهغغا( اهالپغغااب ر 36ب ش
4111ب  3سذر  )3 :3131؛ جدغغغو عرص ا سغغغردد را انغغغت غغغود

هغغغا (اخمغغغرب ر 5ب ش 33ب 13

شغغهریور  )1 :3114؛ ایلغغاد هسغغمرای هغغاص پ غغوهی (ایغغراتب ر 3ب ش 3611ب  36دلغغو  )1 :3111؛
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ه ووپعغغو ت غغد تعغغوات خغغانگی در هطغغابر پ غوهی ( ایغغرات با غغماتب ر 1ب ش 136ب  11اردیبهدغغو
 )3 :3131؛ سا غغعن رخمدغغوخانتب سغغال خانغغتب هسغغدخ خانتبشغغعرخوار اهب بع ار غغمات ا سع ار غغمات
(اهالپغغغغااب ر 31ب ش 1114ب  6سذر  )4 :3135؛ هوغغ غ نغغغغراش هغغغغواد غغ غ ایی سو غغغغف داره
ردات؛سا غغعن س هایدغغگاه بغغراص س هغغای

بهااشغغمی بغغودت هغغواد غغ ایی (اهالپغغااب ر 31ب ش

1511ب  34ههغغر )31 :3131؛ سطبعغغت فغغوااق هغغاص بالغغت (اهالپغغااب ر 1ب ش 1343ب  11به غغ
)1 :3133؛ سوجغغت بغغت بهااشغغو سب سشغغاهعانی ( هو سغغت پ غ اه
ش اره با یابی -334-1115-11-1ال

ا هیالطغغاا سغغاریخ هطافغغر ایغغراتب

) ا ...

ه) اقدامات اقتصادی
بدایت بت بی همیوت هاص نراانغی غت داشغوب نغا میر ا دخالغو در هسغاید ارمصغادص بغود غت اهغ ست
بغت ایغ سرسعغغی ا غو :سطعغع رع غغو اجوغار ا جدغو عرص ا اتم غغار ا غرات نراشغی (اهالپغغااب ر
3ب ش 331ب فغغغبح  31هغغغرداد  )3135؛ اجبغغغارص شغغغات نصغغغی اسع غغغو ( اهالپغغغااب ر 1ب ش
1111ب  1سبغغات  )3 :3114ا...؛ سطغغع هعغغمات د غغم مد بغغراص هدغغا د هدمدغغ ( ناهعغغاب ر 3ب ش 4ب
 5هغغغرداد )31 :3111؛ افغغغالی اا ات( اخگغغغرب ر 33ب ش 3443ب  31هغغغرداد )3133؛ سا غغغعن
ر غغمورات ا هه غغات خانغغت بغغراص پغغ یرایی ا هه انغغات خغغارجی (اهالپغغااب ر 1ب ش 3511ب 36
شهریور  )3 :3133؛ غاخو د غات در خعابغات هغاص جایغا ؛ سا غعن ن ایدغگاه بغراص پررغت ا سبدعغ
ا هغغاص اهوغغی (ایغغراتب ر 80ب ش 8008ب  84ا غغاوا )8 :8004؛ سطعغغع هعغغادی بغغراص پررغغت
هسغغمقع

ا هغغا ( هو سغغت پغ اه

ا هیالطغغاا سغغاریخ هطافغغر ایغغراتب شغ اره با یغغابی -801-1-1-0

ال )؛ ر عا ی بت ارغطعو نغات ا وشغو هغردا غت در نصغول هدمدغ

عغاب هغی شغا(.ایغراتب ر

80ب ش 41ب  2ا اوا )4 :8004ا ...
سواستفاده های بلدیه
ایغ

غغا هات بغغت پوغغوات یغغه ار غغات دالمغغی بغغا اخمعغغاراا ا درسهغغاهاص نغغراااتب ا ه غ چوغغع تالغغور

نحاهعات در ستب هرس ی اپ ال خالنی نعم شا غت بغت پغاره اص ا سنهغا اشغاره هغی شغود :اخغ پغول هغاص
عر رانونی ا هردا ت اه سقو پوغوات انغمای

ار ش هدغه بغت پدغو سو غع خعابغات هغا ب ا هغال ع

دریانغغو هعدغغا(هق غغا ردغغی هلغغا ب)478 :8012؛ اخغغ هالعغغاا ا هسغغاجا غغت هطغغا

ا هالعغغاا

بودنغا (.ا غغواد هلدغغن شغوراص هدغغیب شغ اره با یغابیب  ) 4/81/80/8/8/81؛ ارسدغغا ا بغغاه عغغرص ا
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هغغغردا (اهالپغغغااب ر 80ب ش 0110ب  80خغغغرداد )8 :8081؛ سبطغغغعر در انلغغغاا افغغغالتاا
(س ادب ش 81ب  2پقغغرب  )8 :8000؛ سهایغغا اهغغالی بو غغعدت اتغغااگ خعابغغات جایغغا (هق غغا ردغغی
هلغغاب)11 :8012؛ غغو ا غغمااده اجغغماء بدایغغت ؛

غغه هغغاص نقغغاص بغغت ررغغا شغغاه (رهرهغغات هعغغر ا

الورب8072ب ه  )7114 :80ا ...
واکنش های مردم در برابر اصالحات بلدیه
در داره ررا شاه رشغا شغمابات سو غطت شغهرصب خرابغی بغی اهغات خانغت هغا ا اخغمالل در نحغ رنغو ا
سها ا  ...هوانقو ها ا هدالاو هایی را در برابر بدایت سر ع

رد.

الف) واکنش های موافق با اصالحات بلدی
در برر ی ا واد هلدن شوراص هدغی در دارات غدیوو ررغا شغاهب بغت ا غوادص برخغورد شغا غت هغردا
خیغغاب بغغت هلدغغن در ت ایغغو ا سدغ ر ا ارغغااهاا بدایغغت نوشغغمت بودنغغا هاغغد «سدغ ر اهغغالی هویقغغت
بهار مات ا ریعن بدایت ناتعغت  0سهغرات غت بغا جغایو ب ارارغی جوغی بهار غمات را غت هقغد سل غ
خا رابغغت ا خا سغغمر بغغودهب  ....پغغاد ا هقصغغور غغرده بغغود (».ا غغواد هلدغغن شغغوراص هدغغیب شغغ اره
با یغغابیب )0/884/82/8/12ا یغغا ت ایغغو اهغغالی ا پد غغا رهاندغغاه ا ریغغن بدایغغت ست شغغهر ا
سقارغغاص ا غغمدالع اا ا هقغغبن (ا غغواد هلدغغن شغغوراص هدغغیبش ر  .)0/880/82/8/12در
افغغاهات ا ارغغااهاا غغرهور شغغهردار(دانغغ
سرغغاص فورا غغرانعد تغغا

افغغاهاتب ر 8ب ش 8ب  88شغغهریور  )8 :8002ا

شغغهر سدغغ ر شغغاه غغت در هغغاا  0غغال بدایغغت چقغغار هونغغ بغغوده

ا غو(اخگغغرب ر 1ب داره 0ب  2سبغات  .)4-0 :8084ه

وغغع ا سبغاید ت غغاا هغاص خمیوغغت بغغت داش

ا ا غغمااده ا ذ غغال غغور بغغت جغغاص پهغغ سدغغ ر شغغاه ( اهالپغغااب ر 31ب ش 1435ب  34ا غغاوا
.)1 :3135
ب) واکنش های مخالف با اصالحات بلدی
هدالاو ها با ارااهاا بدغاص ا غطو بعدغمرص دارد ا ج دغت اپمغرا

بغت رغانوت بدایغت غت اداره بدایغت

اداره اص هسغغمقد ا هدغغی ا غغو ا چغغرا یغغر نحغغر دالغغو ا ا ارا داخدغغت رنمغغت ا غغو (ا غغ وار
دلااب3113به . ) 5-416 :3بدایغت رهغات را «ا غ ی بغی هسغ ی» پوغوات غرده انغا غت باپغر سواغر ا
انمجغغار هغغغردا شغغغاه ا غغو( .ا غغغمقاهوب ر 1ب ش 1ب ش 111ب  33رهالغغغات )1 :3116/3114؛ در
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شعرا نوشمت انا « چرا پ ارا بدایت غت بایغا بهمغری بوغا باشغاب ایوقغار غج ا هطغوه ا غو» ( سدهعغوب
ر )3؛ خانت هاص دا هبقت با ن اها ص وگی ا سجغرص بغا بغال

ا پولغره هغاص هدغر

بغت خعابغات نعغم

هورد ربول هردا نبود؛ دت هردا ا سغاری ی خعابغات ا وچغت هغا خصوفغا در هغاه رهالغات غت سغا فغبح
هغغردا در رنغغو ا سهغغا بودنغغا ( ایغغراتب ر 1ب ش 8011ب  88ثغغور )8 :8000؛ در سهغغرات انمقادهغغایی
ا سبطغعر بدایغغت بغع هوغغاه شغ ال ا جوغغوب شغهر شغغاه) ا غ وار دلغغااب 8078ب ه 8ب ع )000؛
الغغول غغاس نعغغم ای غ افغغالتاا را غغیقی ا ظغغاهرص ا سغغواا بغغا بغغی رت غغی دانسغغمت ا غغو(.الغغول
اس ب )163 :3144اهغا در برخغی ا شغهرها بوغا بغت اظهغار ه غع نویسغواه هاغد اهغوا ا اراد اجغراص
افالتااب بسعار خوب سوفع

شاه ا و( .الول اس ب)161 :3144

نتیجه گیری
در بع ال هاص  8000-80ش .هغوه جایغاص ا افغالتاا بغت راه انمغاد غت ساععغر شغ د شغهر هغا
ا سغغاای رغغوانع جایغغاب باپغغر سقغغول ا ا غغی در شغغهرهاص ایغغرات ردیغغا.با ر غغات ا هامدغغع
شهردارص با

ه هغردا بغر اجغراص رغوانع نحغارا داشغموا ا س غاا بوعغات هغاص شغهرص اپغ ا هسغاید

بهااشمی (ت ااب سبب ار اق ا )...رع غو هغاب غاخو ا غا ب پ غراتب بغرقب ت غد ا نقغدب ارسباهغاا ا
 ...همقول ردیا .شهرهاص جایاص همولغا ردیانغا هغر چوغا در ایغ بغع ناررغایمی هغایی بغت اجغود
سهغغاه ا انمقغغاداسی هغ بغغت سدریغغی ا با غغا ص هغغاص غغری بدایغغت اارد شغغاب اهغغا بدایغغت بغغا ا غغمااده ا
نعراهغغاص نحغغاهی (س ات هغغا ا غغربا ها ا غغارد بدایغغت) هغغردا را بغغا ار ا دغغات دغغات بغغت غغ و
افغالتاا ا رپایغغو بهااشغغو پغغع

بغغرد .هقابدغغت هغغردا بغغا سدقغغعح اا سغ ا یغغا سا غغر غغومی سنغغات در

سد غردت در خمیوغت ا ه انطغو ا ایلغاد داش هغاص بهااشغمی در ت غاا هغا ا  ....اثبغاا هع وغا غت
شهردارص ا هاهورات سنها چت ار هارو نر ا ا هه ی را در ایرات را اهات داده انا.
منابع
«ا غغوادص ا انل غغ هغغاص بدغغاصب سلغغار ا افغغوا

(»)8000-80ب ()8010ب  8هب سهغغراتب غغا هات

انمداراا ا چای ا ارا نرهور ا ارشاد ا الهی.
« خدغغونو ا نرهوغغرب ا غغواد هقرهانغغت دغغ
ا هات ا واد هدی ایرات.

تلغغابب (»)8088-80ب ( )8078ب سهراتبانمدغغاراا
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دلاغغغانیبهق ودب «نرهوغغغر غغغمعمص در داره ررغغغا شغغغاه ( ا غغغواد هومدغغغر ندغغغاه غغغا هات پغغغرارش
ان ار)»ب()8070ب سهراتبانمداراا ا هات ا واد هدی ایرات.
فورا ه ا راا هلدن داا (سهرات :هیبطت هلدنب بی سا).
هلابهق ا ردیب()8012ب « ررغا شغاه ا بریمانعغاب سرج غت هصغیای اهعغرص»ب سهغراتب انمدغاراا هو سغت
هیالطاا ا پ اه

هاص عا ی.

هل وپت روانع هوروپت ا هساید هصوبت داره شد سقوعوعتب بی جاب بی ناب .8088
« ا هات ا واد هدی ایرات» 82800081:ا .000008200
« ا هات ا واد ریا و ج هورص».87428-1081-1822-4017:
«ا واد هو ه شهردارص افاهات» (افاهاتبدراا ه دالوب باات ش اره).
« هو سغغت پغغ اه

ا هیالطغغاا سغغاریخ هطافغغر ایغغرات»-884-0001-80 :الغغ

ا -801-1-1-0

ا .0-0-808-0

ال

«ا غواد هلدغغن»  4/84/80/8/8/81ا  0/0/00/8/88/8ا  8/808/80/8/82ا  1/1/78/8/80ا
.0/884/82/8/12
ندغغریاا رغغای ی «:سدهعغغوبس یربس ادب اخمغغر هسغغطودب اخگغغرب ار نغغرب ا غغمقاهوب اهالپغغااب ایغغراتب ایغغرات
س ادب ایرات با غماتب دانغ

افغاهاتب غماره ایغراتب فغبح اهعغاب فغقوب هونغات هامگغیب اه غارب

پرناتب هلاهاب هطار ب ناهعاب ندریت بدایت افاهاتب ندریت بدایت ههرات».
نرخغغماد خ سغ یب ()8011ب«ا غغوادص پعراهغغوت شغغهرداص سهغغرات ا سدغ عالا ست»ب ولعوغغت ا غغوادب دنمغغر
داا.
ا ر اتبههاصب ()8070ب «شصو ال خاهو ا هقااهو»ب ه 8ب سهراتب ر ا.
تلمغغیب ابوال لغغاب ()8077ب « پبغغور ا پصغغر پهدغغوص در عغغر ا دار دا نرهوغغر»ب بغغی جغغاب انمدغغاراا
هقس .
ت وب پدی افارب()8000ب« ی خاهره ا پصر نرخواه پهدوص»ببی جاب اتعا.
الورب رهرهات هعغر اب()8072ب«را ناهغت خغاهراا پغع السغدیوت»ب بغت وشغ

هسغطود هعغر ا غالور ا

ایره اندارب ه 80ب  2ب سهراتب انمداراا ا اهعر.
شغ

غغال در دربغغار پهدغغوصب( )8010ب«بغغت وش غ
ارج وا رپر و سدگرا

پباالررغغا هوشغغور ههغغااص»ب خغغاهرا هق غغا

خانت هدصوع ررا شاهب سهراتب انمداراا پع ات.
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هسمونیب پبغاا،ب()8078ب« شغری نغا انی هغ یغا سغاریخ اجم غاپی –اداریغاارهقاجار»به 0ب سهغراتب
انمداراا اارب چ .0
هعر ا فغالح غالا تسغع ب(«)8078خغاهراا ررغا شغاه (خغاهراا غدع ات بهبغودصب شغ ن پهدغوصب
پدی ایمدص)»بسهراتب انمداراا هری نو.
« ناهغغت هغغاص خصوفغغی ا غغمارش هغغاص هقرهانغغت غغر ریغغار بغغو رد غغاعر انگدسغغمات در ایغغرات»ب
()8078ب سرج ت الا تسع هعر ا فالح بسهراتب انمداراا هری نو.
اشراریب نعرا ب()8071ب«افاهات ا دیا اه عاتات خارجی»بافاهات :سسراپاا.
خواجت نورصب ابراهع ب()8007ببا یگرات پصر هالییب سهرات :جاایااتب چای جایا.
غغاس ب الغغولب()8044ب«ررغغا شغغاه بعغغر یغغاایرات نغغو»ب سرج غغت پبغغاالطحع فغغبورصب سهغغراتب انمدغغارا
هق ا پدی پد یب چ .0
دلااب ا وارب()8078ب« نا ی پرهاجراص ررا شاه»ب ه 8ب سهراتب د نااب چ.0
ه یب تسع ب()8001بساریخ بعسو الت ایراتب ه  8بسهراتب اهعر بعرب چای جایا.
ه یب تسع ب()8018بساریخ بعسو الت ایراتب ه 1بسهراتب اهعر بعرب چای جایا.

