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 پاسارگاد
دختران تیم فوتبال شهرداری سیرجان طی
روزهای گذشته مایهی مباهات بودند و حتا در
یک گزارش عربی ،گزارشگر نحوهی گل زدن
افسانه چترنور را به گلهای افراد مشهوری
چون لیونل مسی و دیوید بکهام شبیه دانست
و با صدای بلند و هیجان خاص عربی اعالم
کرد« :تاریخنویسها نباید نوشتن این رویداد
را فراموش کنند ».با تمام این اوصاف ،اظهار
نظرهایبرخیکاربراناینستاگرامیبرایدختران
سیرجان جمالتی زنستیز بود .جمالتی از
قبیل «اینها زن زندگی به حساب نمیان،».
«حرکاتشون مردون ه است« ،».بچهها بیاین
شوتبالدخملها»و...
دایرکت بسیاری ازدختران درفضای مجازی
پر است از احوالپرسیهای بیهدف و جمالت
بیمزهبرایبهاصطالحمخزدنوگفتوگوهایی
که گاهی با اصرارو تمنا همراه است و با بالک
و حذف روبهرو میشود .سمانه میگوید« :من
هرزمان وارد یک پیج عمومی و پربازدید شدم
و زیر یک پست جدی نظرم رو نوشتم تا چند
روزبا جوابهایی که اغلب با تمسخرو تحقیر
روبهروست ،مواجه شدهام ».او معتقد است
گشت و گذار در شبکههای اجتماعی مثل
اینستاگرام و اظهارنظر کردن برایش با تنهایی
قدمزدندرکوچهوخیابانفرقیندارد.همانقدر
احساس ناامنی میکند و به همان اندازه با انواع
و اقسام متلکها روبرو میشود .از او میپرسم آیا
تا به حال شده که بابت چنین اتفاقاتی تصمیم
گرفته باشد که قید شبکههای اجتماعی را بزند؟
«اوایل که اینستاگرامم را نصب کردم انگاراحساس
تکلیف میکردم که درباره هر موضوعی اظهارنظر
بکنم و کامنت بگذارم .بعد از اینکه متوجه شدم
چون زن هستم و نظر دادهام باید سوژهی برخی از
کاربران شوم و تا مدتها ذهنم درگیرشود ،تصمیم
گرفتم اینستاگرامم را پاک کنم .زیرا بعد ازهراظهار
وجود ،مورد هجمهی اراجیف قرارمیگرفتم و چون
سنم پایین بود اعتماد به نفسم کم شده بود .بعد از
گذشت چند ماه و پس ازاینکه متوجه شدم که این
ن و سالم
چالش ،دغدغهی مشترک دوستان همس 
است ،تصمیم گرفتم که صحنه را ترک نکنم و از
ی مجازی بهره
حق و حقوق خودم دراستفاده ازفضا 
ببرم.حذفنکردم اماعمالزنبودندرفضایمجازی

 زهرا خواجویینژاد
«آنقدر خسته است که چند دقیقه به یاد آوردن
وقایع دهههای پیش ،انگار کوهی را به شانههایش
میگذارد.کم حرف است و فقط به سوالی که
میپرسیم مختصر جواب میدهد .سالهای زیادی
میگذرد .سالهایی که زیاد هم دوستشان ندارد.
دیگر شهردار نیست اما هنوز نسبت به شهرداری
تعصب دارد .نام «علیاکبرنشاط» با شهرداری سیرجان
گره خورده است و برای نسل دیروز یادآور یک
توگو با علیاکبر نشاط
نوستالژی شیرین است».گف 
سال 94برای ویژهنامه نوروی پاسارگاد انجام شد .حاال
که او از میان ما رفته است دوست داشتیم به پاس
تمام زحماتی که برای سیرجان کشیده است باردیگر
توگویش را بازنشر دهیم .امید است
قسمتی از گف 
روحاش در آرامش ابدی باشد.
مردمسیرجانشمارابادوچهرهمیشناسند؛
مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته و
شهرداری.شما ازکجاشروع کردید؟
سال 47درتهران بیکاربودم و دنبال کارمیگشتم.
یک روز در روزنامه آگهیای از وزارت کشور دیدم که
اعالم کرده بود کارمند شهرداری میگیرد .رفتم امتحان
دادم و قبول شدم .یک دوره شش ماهه برایمان
گذاشتند .آن زمان مدرک تحصیلی من دیپلم ریاضی
بود .بعد از آن گفتند یکی از شهرداریهای کشور را
انتخاب کنید ،ابتدا یک مدتی رفتم شهرداری مشهد،
بعد شهرداری سردشت و بعد هم آمدم شهرداری
سیرجان ،از سال  48به عنوان کارمند وارد شهرداری
سیرجان شدم .سال 52معاون شهردارشدم و خدمتم
درشهرداری تا سال 76ادامه داشت یعنی 30سال در
شهرداری خدمت کردم 13.سال درزمان رژیم گذشته
و  17سال هم در این رژیم.
 وقتی وارد شهرداری شدید ،شهرداری درچه
وضعیتیبود؟
زمانی وارد شهرداری شدم آقای «نیکی ملکی»
شهرداربود .حدود 30نفرکارمند داشت .حدود 70نفر
هم کارگر ،سالی که ازشهرداری بیرون آمدم حدود100
نفرکارمند و 400نفرهم کارگرداشت.
 آن زمانها وضعیت شهرسازی به چه
صورتبود؟
سال  48سیرجان 16 ،خیابان داشت 12 .تا
آسفالت بود و بقیه خاکی بودند .ظرف  10سال اول
تعداد خیابانها از 16خیابان به  80خیابان رسید و از
این 80خیابان حداقل 50خیابان آسفالت شد و خیلی
ازکوچهها هم آسفالت شدند.
 آقای نیکی ملکی چندمین شهردارسیرجان
بود؟
دقیقایادمنیست.
 اولینشهردارسیرجان کهبود؟
آقای جابری اولین شهردار سیرجان بود .او هم
شهرداربود و هم حاکم وقت.
 یکی از چیزهایی که در مورد آقای جابری
گفته میشود اینکه آقای جابری خدمات زیادی به
سیرجان ارائهداده است؟
جابری اولین کسی بود که نرخها را کنترلکرد؛
ساختمانقدیمشهرداریراجابریساخت،خیابان امام
را او ساخت ،میخ های بلوار دکتر صادقی در زمان او
کارگذاشته شد .البته موفق نشد بلواررا بسازد و سال
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نیش وکنایه به دختران و زنان موفق سیرجانی درفضای مجازی؛

دستی اینکوتهآستینان!
دراز
ِ

مانندیکجنگنابرابراست».
مریم که چند سالی را دریکی ازرسانههای خبری
کار کرده ،نیزمیگوید؛ خبرنگاربودن برایش مضاف
بربودن ،بوده و همین امردربسیاری ازموارد عرصه
را برایش تنگ کرده است .اینکه شیوهی نگارش
مطالب و خبرهایی را که پست کرده مورد تمسخر
قرارگرفته و اصل مطلب به حاشیه رفته است.
 نگرانی برای از بین رفتن اعتماد به نفس
دختراندرفضایمجازی
پدرومادرهانیزنگرانازتبعاتحضوردخترانشان
در فضای مجازی هستند .فاطمه مادریست که
میگوید از اینکه دخترش در فضای مجازی تحت
تاثیرکلیپهایی-کهعموماعلیهزنانساختهشده-
قراربگیرد ،دلواپس است .فاطمه میگوید« :بارها و
دربسیاری ازپیجها دیده برای اینکه مخاطب جذب
کنند ،چند مرد روسری سرشان میکنند و بعد در

حالی که با ناز و عشوه حرف م یزنند ،در نقش یک
دخترکمعقل و فاقد شعورحاضرمیشوند!» نگرانی
فاطمه این است که فرزندش با تکراراین فیلمهای
کوتاه کمکم این باوردرذهنش شکل بگیرد که یک
دخترهمیشه دست و پا چلفتیست و هیچ وقت
نمیتواند کاری را درست انجام دهد.
 پسماندهی فرهنگی که زنان را کمتر از
مردانمیبیند
طیبهعباسلو دانشآموخت هوپژوهشگرحوزهی
مطالعات زنان است .او در پاسخ به این سوال که
چرا هر پستی که با موضوع زنان در فضای مجازی
منتشر میشود ،چه موضوع آن طنز باشد و چه
جدی توسط تعداد زیادی ازکاربران به سمت لودگی و
ابتذال میرود؟ حتی اگرآن سوژه دربارهی موفقیت و
افتخارآفرینی یک زن یا یک تیم ورزشی باشد ،گفت:
ازآنجایی که درجامعه ارزش وجودی زن کمتردیده

 54آقای سعیدی بلوار دکتر صادقی
را ساخت.
 در دوره قبل از انقالب به
جزآقای نیکی ملکی چه شهردارانی
بودند؟
آقای سعیدی ،بعد از آقای
سعیدی هم از سال  55تا  57من
شهرداربودم.
 مهمترین ویژگی دوره
شهرداری آقایسعیدیچهبود؟
مهم ترین ویژگی دوره آقای
سعیدی فضای سبز ،ساخت
خیابانهای شمالی جنوبی و شرقی
غربی که شامل :بلوار دکتر صادقی
و نصیری ،بهشت زهرا و پارک 17
شهریور.
بعد ازانقالبچه اتفاقاتیدر
شهرداریافتاد؟
بعد از انقالب آدمهای ناواردی
شهردار شدند و خیلی کارها به رکود
رفت.
 اولین شهرداربعد از انقالب
چه کسیبود؟
آقای ورعی  7-6ماه شهردار بود،
بعد ازآن وثوقی و بعد ازآن بازبنده به
مدت یکسال شهرداربودم .بعد ازمن
علی اکبر نشاط
آقای دارابی ،محمدی ،نظری ،کامیاب
شهردارشدند.
 بیشترین طول دوره
شهرداری متعلق به چه کسی
است؟
بیشترین ،مربوط به زمان آقای
کامیاب است .فکر کنم  4سال شهردار بودند ،همه
شهرداران کمتراز 4سال بودند.
 یکی از کارهایی که آقای کامیاب در دوره
شهرداریاش انجام داد این بود بخشی ازدرختانی
که توسط آقای سعیدی کاشته شده بود را قطع
کردوشهربازیساختهشد؟
خب شهربازی باید دروسط شهرباشد ،خیلی هم
درخت قطع نشد اگراینجا نساخته بودند جای دیگری
امکانش نبود .در نقشهی جامع شهر هم همینجا
شهربازی بود ،خیل ی دنبال این زمین بودند.
 آیا خاطرهای هم دارید از اینکه کاری نکرده
باشیدومقابلمسئوالنارشدایستادهباشید؟
قبل از انقالب که شهرداربودم یک نفر آمد پیشم و
گفت من چند تاعکس بیلبوردی ازشاه دارم اینها را ازمن
بخرید ،گفتم نمیخرم ،رفت استانداری و ازمن شکایت
کرد .استاندارگفتچراعکسهارانخریدیشماجسارت
کردید ،گفتم من جسارت نکردم فقط گفتم من از تو
عکس نمیخرم .هیچ کاری هم با من نکردند.خاطرهای
دیگر اینکه در جلسهای استاندار به من گفت شما 10
شاهی به پپسی اضافه کردید؟ گفتم من چنین کاری
نکردم ،گفت نماینده پپسی آمده پیشم و گفته شهردار
سیرجان گفتهمنحاضرم 10شاهیبههرشیشهیپپسی
اضافه کنم ،گفتم نه من چنین حرفی نزدم .در همان
جلسه استاندارنماینده پپسی را صدایش زد و به خاطر
دروغی که گفته بود مواخذهاش کرد و ازمن تشکرکرد

شده ،هرگونه حرکت و رفتاری اززن حتا اگربه پیروزی
و موفقیت برسد و موجب افتخار باشد ،کمارزش
دانستهشدهو کمترانگاشتهمیشود.
بهتردانستن و برتردانستن یک جنس ،موجب
میشود که معموال موفقیت جنس دیگر را به
سخره میگیرد .چون تاکنون در هر رشتهای فضا
برای زن نبوده که ابرازوجود کند ،این حضورتازگی
دارد و موفقیت هم تازگی دارد .جامعه ندیده بوده
و لذا خود این جنس دوم بودن زن و کلیشهاش
را دوباره بازتولید میکند .چون بازتولید میشوند و
همینمسخرهکرد ن ِموفقیتهایبهموقعیتنابرابر
برمیگردد.بههمیندلیلدربرابرشکستنچارچوب
آن نابرابری مقاومت میشود .این واکنش جامعهی
مردساالراست.
این کارشناس مطالعات زنان معتقد است
که میخواهند زنان موفق را دلسرد کنند و تالش

عامدانهای صورت میگیرد که پیروزیهای زنان
را در عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی،
ورزشی ،هنری ،علمی ،اقتصادی و کسب و کار
کمارزش جلوه بدهند و در نتیجه زنان موفق
دلسرد بشوند و دست بکشند تا شاید نظام
مردساالرحفظبشود.
او ادامه داد« :اعتماد به نفس زنان را نشانه
رفتهاند .آن قدر که بسیاری از زنان عزتنفسی
برایشان باقی نمانده و خودشان بازنشرکنندهی
محتوایی هستند که موفقیت زنان دیگر را
دست میاندازد و مسخره میکند ».وی درمورد
دلیل تمسخر زنان از همدیگر ،گفت« :چون
ارزش برابر انسان فارغ از جنسیتش را باور
نکردهاند .پس خودش و هم نوع خودش را
دست میاندازد و جدی نمیگیرد ».او معتقد
است اگر زنان میخواهند این تابو شکسته
شود ،تنها واکنششان باید مقابله کردن باشد:
«مقابلهبهمثلمنظورمنیست .اینکهدربرابراین
تضعیف روحیه مقابله کنیم .ناامید نشویم.
واکنش نشان بدهیم .محترمانه بخواهیم این
ابتذال و لودگی را بازنشرنکنند ».عباسلو تاکید
کرد :قرنها به زنان فرصت برابر داده نشده
که موفقیتی به دست بیاورند .بنابراین خود ما
خانمها هم در داشتن عزتنفس میلنگیم.
چون سالها حقارت و ناکامی را تجربه کردیم.
باید سالها آگاهسازی بکنیم ،از تالش در
رشتهی خودمان ناامید نشویم و در کنارش
برای نهادینه شدن این مسایل اطالعرسانی کنیم .او
معتقد است؛«بخشزیادی ازخشونتکالمیمردان
علیه زنان برمیگردد به تاریخ نابرابری جنسیتی زنان و
مردان .در سالهای اخیر هم بیشتر شده .چون به
برانگیختنحسحسادتمیتواندربطداشتهباشد».
این کارشناس مطالعات زنان درادامه گفت« :علت
بروز خشونت کالمی عرف رایجی است که بوده.
اینکه زنان را به هیچ میگرفتهاند و بستر جامعهی
مردساالردامن م یزند به آن .بحث توهین و تحقیر
ریشه درتاریخ داشته و طعنه و کنایه برمیگردد به
خفقانونبود آزادیبیانوفضایبازاجتماعی .اینها
همه ریشه درفرهنگ دارد .اگرزنان پایداری کنند و
ازاین واکنشهای واپسگرای جامعه دلسرد نشوند،
رفتهرفتهحضورزناندرعرصههایمختلفاجتماعی
عادی میشود و کمترشاهد این نوع خشونتهای
کالمیوتمسخرهاخواهیمبود».

توگوی قدیمی پاسارگاد با زندهیاد علی اکبرنشاط
گف 

شهرداری که دیگر در میان ما نیست
که شما حاضرنشدید 10شاهی به پپسی اضافه کنید.
 آنزمانقیمتگذاریهادرحیطهشهرداری
بود؟
بلهتمامقیمتگذاریهادرحیطهشهرداریبود.
 موقعیت شهرداری قبل و بعد ازانقالب چه
تفاوتیکردهاست؟
قبل از انقالب دایره اختیارات شهرداری بیشتر
بود .شورای اصناف برای قیمتگذاری نبود و همه
قیمتگذاریها را شهرداری انجام میداد .آب هم
زیرنظر شهرداری بود .برق هم تا سال  47زیرنظر
شهرداری بود اما بعد به وزارت نیرو منتقل شد.
 بعد از انقالب از اینکه کسی تخلفی انجام
دهدوشمامتوجهشدهباشید،خاطرهایدارید؟
یک مقداراوایل انقالب مردم تعهدشان بیشتربود
و ازاین کارها نمیکردند .اما هرچه زمان گذشت بدتر
شده ،آن زمانها از این کارها نمیکردند ،چون همه
ازبدنه و استخدام شهرداری بودند .شما ببینید بعضی
از افرادی که امروز مورد اتهام واقع شدند استخدام
شهرداری نبودند ،ببینید از کجا آمدهاند .افرادی که با
روابط ازطبقه پایین آمدند باال و به اینجا رسیدند.
 اگر شما بخواهید منضبطترین و
قانونمندترین شهرداری که در دوره  30ساله
خدمتتاندیدیدرانامببرید ،کههست؟
آقای سعیدی .خود من هم در دوره شهرداریام
خیلی به قانون پایبند بودم و همه میگفتند نشاط

خیلیقانونیاست.
 شهرداری سیرجان در  10سال گذشته با
تغییرات بسیاری روبهرو بوده است .دورههای
کوتاه مدت شهرداران و مسایل دیگر ،به نظرشما
چهدلیلیدارد؟
علت همهی اینها فقط نداشتن قانون بوده است.
یکی از این آقایانی که شهردار شده نمیتوانم بگویم
قانون شهرداری را خوانده باشد ،اینجا من مدیرعامل
شرکتم یک اساسنامهای دارم .اولین کاری که باید
بکنم این است که باید اساسنامه شرکت را بخوانم،
اما درشهرداری هیچ کدام ازشهرداران قانون شهرداری
را نخواندهاند و قانون را بلد نیستند.آقای{ }...وقتی 160
میلیون به برادرش میدهد ،این جرم است .قانون را
نمیداند اگرمیدانست این کاررا انجام نمیداد.
چهحسرتیدارید که اگربهشهرداریبرگردید
آن را انجام میدهید؟
من هیچ وقت به شهرداری برنمیگردم.
 به صورت مثال گفتم اگربرگردید شهرداری
چکارنکردید که االنحتما انجاممیدهید؟
من تا زمانی بودم دینم را به شهرداری ادا کردم،
هیچ کاری ندارم .روزی هم که ازشهرداری بیرون آمدم،
رفتم پیش آقای دارابی که آن زمان شهردار بود .قرار
بود آقای یعقوبنژاد بیاید ،گفتم تا آقای یعقوبنژاد
نیامدهخداحافظ .گفتچرا؟ گفتمخداحافظ،دوچیز
ازشهرداریپیشمنهستیکیبیسیم،یکیهم کلید

ماشین .اینها را گذاشتم و رفتم.
 یکبارازشهرداری استعفاداده بودیدو باران
زیادی آمدورفتید کمک؟
بله .زمانی ازشهرداری بیرون آمده بودم زمستانها
میرفتم کمک شهرداری ،همان سال اولی که بیرون
آمدهبودم،زمستانخیلیبارانآمد.لباسهایمراپوشیدم
که بروم خانمم گفت کجا میروی؟ گفتم میروم تو
شهرداری ،گفتتو کهدیگردرشهردارینیستی؟ گفتم
طوری نیست میروم کمکشان میدهم .شب رفتم
پیش آنها ماندم و راهنماییشان کردم تا دو سه سال
پیشهماگرکارمندانشهرداریراهنماییمیخواستند
کمک شان میکردم.مثال اگرنامهای را گم میکردند از
من کمکمیخواستندومنبهشانمیگفتمبروفالن
جا ،تو آرشیو فالن بگرد پیدا میکنی.
 پس حافظهتان هم خوب است؟
بله حافظهام خیلی خوب است .زمان قدیم
میگفتند هرکس شهردار شود نفهم است و هرکس
دوبارشهردارشود خیلی نفهم است.
 چرا؟
چون شهرداری کار بسیار دشواری است .اگر
شهرداری را ول کنند میشود همینی که االن شده؛ اگر
هم بخواهند سفت بگیرند 20،ساعت کارمیخواهد،
کی حاضر است  20ساعت کار کند؟ چه کسی حاضر
است صبح قبل از ساعت اداری همه شهر را دور زده
باشد و همه مشکالت را دیده باشد .بعد هم بیاید در
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یادداشت

آخ اگه بارون بزنه!
 رضا مسلمیزاده
چندین سال پیش که
انتقال آب شهر سیرجان
به منطقه گلگهربحث داغ
رسانهها و مردم بود و زور
دولتیها چندان میچربید
که خبر مرگ کارگری در
زمان حفر کانال به عنوان یک موضوع امنیتی با
دخالت نهاد مربوطه از خبرها حذف میشد ،در
یادداشتی در همین نشریه پاسارگاد نوشتم که از
منظر آیندهپژوهشی؛ «آب» موضوع نزاع آیندهی
جهان است .آن آینده بسیار زودتر از تصوری که
میرفت فرارسیده است و اکنون خشکسالی و
سوءاستفاده از منابع آبی اعم از جاری و زیرزمینی،
موضوع «آب» را به یکی از ابربحرانهای ایران مرکزی
تبدیل کرده است .متاسفانه درگیری همزمان کشور
در چندین ابربحران ناهمسو وضعیت را هر روز
بغرنجتر از روز پیش میکند؛ از یک سو آب بسیار
کم است و نیازمند بهکارگیری روشهای مدرن
کشاورزی و از سوی دیگر چنین تصمیمی باعث
میشود نیازی به تعداد افراد دخیل
در کشاورزی کاهش یابد و عدهای
که اکنون ازطریق کشاورزی و کاردر
مزارع و باغات نان میخورند ،کاهش
یابد و مازاد این نیرو به خیل بیکارانی
بپیوندند که یا در پی بحرانهای
اقتصادی اخیر بیکار شدهاند و یا
اصال تاکنون فرصتی برای ورود به
بازار کار پیدا نکردهاند .انتخاب بین
«بیآبی» و «بیکاری» کاری نیست که
سیستم تنبل و بروکراتیک کشور از
پس آن بربیاید .ما سالهاست که مستاجران بنایی
کلنگی هستیم و هر سال ،بنا به ضرورت ،مشتی
گچ و سیمان به درو دیوارو ترکها م یزنیم و نقش
ایوان را مرمت میکنیم و پایبست را از محاسبات
و مناسبات خود خارج میکنیم ،باشد که از خزانه
غیب درمانی پیدا شود و مردی از خویش برون آید

در چنین استیصالی؛ به تنگ آمده از خویش و
همسایه ،تنها امیدمان آسمان است .آسمانی که
باید بر سیهکاری و تبهکاری و ندانمکاری ما چشم
بپوشد و بر صغیران و ضعیفان رحم آورد و بر جای
بدکاری ما ،چندی نکوکاری کند.
این سبب المتصل بین االرض والسما؟

شهرداری به کارمندانش بگوید در
فالن خیابان آسفالتش مشکل دارد،
رفتگرفالنخیاباننیامده،فالنجدول
خیابانشکسته استو...
 فکر میکنید االن که شهر
بزرگ شده شهرداربتواند این کاررا
انجامدهد؟
حاالهرروزنمیتواندهفتهاییکبار
را که میتواند سربزند ،یعنی میتواند
شهررا به  7قسمت تقسیم کند و هر
روز یک قسمت را بازدید کند .خیابان
طالقانی با انقالب موازی است شهردار
میتواند از کوچههای خیابان طالقانی
بیاید توی انقالب درهرخیابانی وسط
بایستد و دو طرفش را نگاه کند همه
چیزرا میبیند و خیلی هم کاری ندارد.
 شما این کار را انجام
میدادید؟
بله .هرروزیا یک روزدرمیان قبل
از حضور در شهرداری این کار را انجام
میدادم .حاال خیلیها فکر میکنند
که شهردارباید برود پشت میزبنشیند
و جواب دهد ،بدترین حالت همین
است که شهردارجوابگوی همه باشد.
شهردارباید مدیریت کند .بگوید آقای
فالنی شما وظیفهتان این است و اگر
وظیفهاش را انجام نداد یقه او را بگیرد.
نه اینکه برود خودش آن کار را انجام
دهد .مثال بگوید شما که مسوول
فضای سبز هستید ،دیشب که من
ردشدم پارک الله خاموش بود6 ،
تا از چراغها شکسته بود شما اطالع
دارید یا ندارید .در شهرداری اول صحت و سالمت و
بعد سرعت مهم است .سال  54خیلی باران آمد .به
طوری کهظرف 8شبانهروز 410میلیمترباران آمد.همه
جا پر از آب بود .ما یکی دو جا ،جاده را شکافتیم ،اعتنا
هم نکردیم که جاده عمومی است ،آب رد شد و رفت
و سه روزبعد هم درستش کردیم .شهرداری شهربابک
هم به همین درد ما دچارشد ،آنها چون نمیدانستند
چکار کنند آن زمان باران جاده را خراب کرد و 40-30
خانه را ازبین برد که حتی  15-10روزما لودرو بولدوزر
برایشانفرستادیم.
 بودجه شهرداری قبل ازانقالب چقدربود؟
بودجه سال 26،58میلیون تومان بود.
 بعد ازانقالب چی؟
همان 28میلیونتومان.
 عمدهدرآمدتان ازکجا بود؟
عمده درآمدمان از طریق عوارضهای مردم و
وزارت کشوربود.
 این بودجه کفاف تمام فعالیتهای
شهرداری را میداد؟
بله،پروژههاراطبقهمانبرنامهای کهبستهمیشد
انجاممیدادیم.
 در دهه  60تا  70شهرداری برنامه سالیانه
داشت؟
بله برنامه سالیانه داشتیم و حتی قبل از انقالب
برنامه 5ساله داشتیم .بعد ازانقالب دیگرکمرنگ شد.

 در دورهای که شهردار بودید چقدر حقوق
گرفتید؟
قبل ازانقالب ماهی  11هزارتومان و بعد ازانقالب
هم همین 11هزارتومان.
 زمانی شما شهرداربودید برای خودتان حق
ماموریتاضافهردمیکردید؟
انجمن شهرتصویب کرده بود که شهردارحداکثر
میتواند دو ماه درسال ماموریت بگیرد حاال اگرما 10
روزماموریتمیرفتیمپولهمیندوماهرامیگرفتیم
اگرهم 6ماه میرفتیم همین مقداررا میگرفتیم.
 در آن دوره هم مثل امروز مساله تغییر
کاربریهارایجبود؟
اصال .آن زمان زمین آنقدر بود که این کارها را
نمیکردند.
 شما هیچ وقت برای خودتان و کارمندانتان
حق اضافه کاربیشترردمیکردید؟
اصال .من خیلی قانونی بودم.
 بعضی ازکارمندانتان میگویند آقای نشاط
خیلی آدمتلخیبوده است؟
بله قبول دارم .چون اگربا کارگررفیق باشی دیگرکار
نمیکند .کارمندانهرچهپشتسرمنمیگویندراست
است .من بداخالق بودم ،سختگیر بودم ،کار زیاد
ازشان میخواستم .غیرازدزدی من همه کارمیکردم.
 دردورهای که شهرداربودید چه پروژه هایی
را انجامدادید؟
منبع آب که با  5میلیون تومان انجام شد30 ،
کیلومترلولهکشی ،چند میدان ،انتهای پارک فردوس،
خیلی از پروژههایی که آقای سعیدی شروع کرد در
زمانبندهتکمیلشدند.
 شده آرزو کنید کاش آن آگهی را جدی
نگرفته بودید و هیچ وقت به شهرداری نرفته
بودید؟
بله .کاش یک کاردیگرکرده بودم.
 اگر قرار بود کار دیگری انتخاب میکردید،
چهبود؟
کارآزاد را انتخاب میکردم.
 االن که مدیرعامل شرکت پسته هستید به
نظرتانتجارت آسانترازکارشهرداری است؟
بلهخیلی آسانتراست.شهرداریخیلیدغدغهدارد.
 آنهایی که اداره شهر را خیلی آسان
میگیرند،دیدگاهشانچیست؟
آنها احساسی نسبت به شهر ندارند ،شهر را از
خودشاننمیدانند.
 بیشترین نقد را به سیاستهای کدام
شهردارواردمیکنید؟
یعقوبنژاد .نقدم به خراب کردن ساختمان
شهرداری است .بهش هم گفتم .من همین االن هم
نقدی به هر شهرداری داشته باشم بهشان میگویم.
چند روزپیش به آقای قاسمی زنگ زدم گفتم تبریک
میگویمولیدوبارهمیگویمهرکسیکبارشهردارشد
دیوانه است هر کس دوبار شهردار شود را نمیگویم.
گفت واال راست میگویید.
 آقای یعقوبنژاد توجیهاش برای خراب
کردنساختمانشهرداریچهبود؟
میگفت میخواهد ساختمان خوبی بسازد ،اما
میتوانست جای دیگری بسازد .زمین که بسیار بود
نه اینکه ساختمانی که هویت شهربود را خراب کند.

و کاری بکند.
در رابطه با عصر مدرن تعبیر و تمثیلی وجود
دارد از این قرار که با ظهورمدرنیته ،انسان چشم از
آسمان برگرفت و با تکیه برعقل خودبنیاد خویش به
کشف رازهای جهان و استیالی بر طبیعت کوشید.
تجربهی انسان مدرن اما تجربهای هولناک از آب
درآمد .بهبود شرایط زندگی بشر در کوتاهمدت،
بحرانهایی تازه را پدید آورد .از استعمار و غارت
منابع گرفته تا تخریب محیط زیست و تهدید
زیستکره ،جملگی نتایج مقهور شدن طبیعت در
سلطهی آدمی است که اکنون به قهر طبیعت و
شورش برعلیه انسان تبدیل شده است.
رهاورد مدرنیته برای جوامع پیرامونی و
عقبافتادهای همچون ما ،متاسفانه بدبختی
مضاعف است؛ از اینجا رانده و از آنجا مانده ،نه راه
پس داریم و نه راه پیش .تغییرات اقلیمی کشور
کمباران ما را بیش ازپیش با خشکسالی همآغوش
کرده است .برای حل بحرانهایمان هم گرفتار
ایی پیشامدرن شدهایم که به جای حل
نوعی واپسگر ِ
مسئله آن را بغرنجترمیکند.

