برگی از تاریخ شهرستان اقلید
ای وطن ای مـادر تاریخ سـاز ای مـرا بر خاک تو روی نـیـاز
ای کویر تو بهشت جاـن مـن عشق جـاویدان من ایـران من
ای ز تو هستی گرفته ریشهام نیست جز اندیشهات اندیشهام
یکی از رسالتهای تاریخنگاران در نظر گرفتن سهم گروههای کمتر دیدهشده در تاریخ است .مگر نه اینکه نقاط دور از
مرکز نیز ر ساختن گذشته ما نقش داشتهاند؟ هرچند سالها دور از زادگاهم زندگی میکنم اما هرگز خود را از آن جدا
ندانستهام .بهعنوان یک دانشآموخته تاریخ مطلب زیر را در مورد شهر خود اقلید مینویسم.
باوجود درخواستهای مکرر مردم اقلید تشکیل بلدیه (شهرداری) در این منطقه تا مدتها عملی نگردید .شواهد نشان
میدهد مردم دستکم چند مرتبه درخواست ایجاد بلدیه را مطرح کرده بودند .مثالً در سال  9103 / 9031م اهالی
درخواستی در مورد تشکیل انجمن بلدی و ایجاد بلدیه مطرح کردند .اقلید در دوره پهلوی اول دوازده محله داشت .اهالی
معتقد بودند درآمد ناشی از منابع محلی چون قپانداری و تریاک[ در آن زمان تریاک در بیساری از نقاط کشور کشت
میشد و به سبب مرغوبیت تریاک ایران؛ بخش قابلتوجهی از آن صادر میشد] برای تأمین مخارج بلدیه کامالً کافی
است .آنان بهطور خودجوش مبالغی پول برای حقوق رفتگر و تهیه چراغ جمعآوری کرده و خود در جهت تنویر و تنظیف
شهر دستبهکار شدند .والی فارس با پیشنهاد ایجاد بلدیه موافق بود اما با توجه به کمی بودجه معتقد بود باید حقوق
رئیس بلدیه از عوارض محل پرداخت گردد .رئیس بلدیه همچنین همزمان میبایست تصدی امور حکومتی را عهدهدار
باشد .این موضوع که حاکم همزمان ریاست بلدیه را عهدهدار باشد در شهرهای کوچک بسیار رایج بود و دلیل آن هم این
بود که در بودجه معموالً اعتباری برای حقوق رئیس بلدیه در نظر گرفته نمیشد .بااینحال وضع وخیم بلدیههای کوچک
در سطح کشور بهگونهای بود که بیم آن میرفت برخی از آنها به سبب کمی درآمد منحل شوند؛ لذا وزارت داخله با
ایجاد بلدیه در اقلید مخالفت نمود( .ساکم )053-339199:اسناد موجود در آرشیو سازمان اسناد ملی نشان میدهد تا
سال  9101 / 9099م امور مربوط به تنظیف و پاکیزگی شهر معطلمانده و بهواسطه وجود آلودگیها مختلف نگرانی از
شیوع بیماری های مختلف وجود داشت .این وضعیت رئیس صحیه فارس و بنادر را واداشت از والی فارس خواست کند تا
به حکمران آباده دستور دهد راجع به امور صحی و بلدی اقلید اقدامی انجام دهد (ساکمف)19-110 -149 :؛ بااینوجود
اقلید تا سال  9109 / 9099م صاحب شهرداری نشد .در نشست  6مهر  19( 9099سپتامبر  9109م) هیئتوزیران
مصوب گردید که چون اقلید دارای  91هزار نفر جمعیت و نود هزار ریال درآمد تقریبی است در آنجا شهرداری تأسیس
میشود( .ساکم ) 143 -05900:ذکر هر دو عامل جمعیت و درآمد به این دلیل است که اگر منطقهای دارای تعداد
جمعیت موردنیاز جهت تأسیس شهرداری بود اما درآمد منطقه کافی تشخیص داده نمیشد با تأسیس شهرداری در
منطقه موافقت نمیشد .بعد از ایجاد شهرداری الزم بود برای انجام کارهای حسابداری و اداری از بودجه شهرداری کارمند
استخدام شود .با توجه به تعداد اندک مأمورین وصول درآمد دارایی؛ کارهای مالی معوق مانده بود لذا این امر به بخشدار
اقلید ابالغ شد (ساکمف .)19-110-9999 :از فعالیت شهرداری تازه تأسیس این ناحیه اطالعات ناچیزی در دست است.
سال بعد در تاریخ  10( 9099/6/09سپتامبر  9101م) که به دلیل فاصله زیاد دهستان چهاردانگه از فرمانداری آباده

تصمیم گرفته شد بخش جدیدی با مرکزیت اقلید ایجاد شود (ساکمف .)19-110-9999:سندی به تاریخ 9091/6/5
( 19آگوست  9143م) نشان میدهد شهردار اقلید رضا ساالری نام داشت .وی شش کالس سواد داشته و دو غسالخانه در
اقلید ساخته بود .وی همچنین خیابان داخلی اقلید و همچنین کوچهها را که سابقاً امکان عبور سوار را نداشت را
ماشینرو کرده بود .امیر قلی ساالری ،حسابدار شهرداری ،نیز راه اقلید به چنار به طول دوازده کیلومتر و عرض ده متر را
به هم متصل کرده بود( .ساکمف )19-110-94415 :از دیگر فعالیتهای شهرداری اقلید اطالعات چندانی در دست
نیست .بااین حال با توجه به تأسیس دیرهنگام شهرداری و مشکالت ناشی از کمی اعتبار بعید به نظر میرسد شهرداری
توانسته باشد اقدامی چشمگیر در جهت رفاه اهالی انجام داده باشد .در آن سالها هنوز اعتبار خاصی برای شهرهای
کوچک در نظر گرفته نمیشد که البته ناشی از کمی درآمد ملی بود که البته مقدار زیادی از آنهم صرف بودجه ارتش
میشد .جالب است بدانیم در واپسین سالهای حکومت پهلوی اول  9109 / 9099م اقداماتی در شوسه کردن راه اقلید
به آباده صورت گرفت اما این کار را مالکان و مردم انجام دادند و نه دولت .جالبتوجه آنکه اداره راه فارس انجام این کار را
وظیفه اداره راه اصفهان میدانست( .ساکم.)010 -349315 :در سال  9143 / 9091م شهرداری ساخت ساختمان
شهرداری را به مناقصه داد )110 -399936( .در سال  9149 / 9013م شهرداری یک نفر پزشک استخدام و سه هزار
ریال اعتبار برای تهیه دارو در نظر گرفت اما اختالفنظر بین وزارت بهداری و کشور تا حدودی برای اهالی دردسرساز
شد؛ زیرا هرکدام مدعی بودند استاندار نظامی فارس برای در نظر گرفتن این امر در بودجه باید با آنها مکاتبه میکرده
است!! (ساکم.)053 -6994:
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