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ëëلیــا ابراهیمیــان  /انقــاب  1357کــه بــه پیروزی جنــوب و انجــام مطالعــات و انتخاب محــل میادین
رســید «جواد شهرســتانی» یکی از اولین کسانی بود میوه و تره بار.
بعــد از پیــروزی انقــاب آخریــن کانونهــای
کــه از کار برکنار شــد و بــه جای او «محمد توســلی»
بــه عنــوان شــهردار پایتخت انتخــاب شــد .روزهای مقاومــت هــم تســلیم شــده بــود و از پیاش سلســله
پهلــوی هم .انقالب همه را شــگفتزده
پرحادثــه بعــد از انقالب به شــهرداری
کرده بــود و خوشبینــی باورنکردنیای
تهران هم رســید و بایــد برای مدیریت
بر شــهر حاکــم بــود .در زنــدان اویــن در
شهری طرحی نو درمیانداختند.
گزارش
شــمال تهــران ،کــه محــل نگهــداری
عضو شــورای مرکزی و دفتر سیاسی
زندانیــان سیاســی بــود ،شــبه نظامیان
نهضــت آزادی در بهمــن  ۱۳۵۷در
مردمیپیروزمندانــه ســلول بــه
خاطــرات خــود از مشــکالت شــهردار
ســلول میدویدنــد و زندانیــان را آزاد
تهران میگوید کــه از همان زمان برخی
بــرای تصاحب خانههــای خالی و زمینهای شــهری میکردنــد و از آنجــا اتاقهــای هراسانگیــز دیگــری
تالش میکردند؛ موضوعی که باعث شــد با همراهی کشــفمیکردنــد .در شــهر شــوری و بلوای به پــا بود و
وزیر مســکن ،ســازمان زمین شــهری راهاندازی شود .از گوشــه و کنــار مردم حتی بــه اســامیخیابانها نگاه
حجــم افــرادی که به دنبــال زمین بودنــد آن قدر زیاد میکردنــد و نمیخواســتند هیچ نمــادی از پهلویها
بود که او از مردم خواســت مدتی زمینها را نفروشــند بر شصتوشــش کوچه و برزن ،اماکن و خیابان تهران
تا قیمت زمین پایین بیایــد .او کارهای زیادی در زمان دیده شــود .بــه گفته «خســرو منصوریــان» ،معاونت
کوتاه حضــورش در شــهرداری برای ســامان دادن به اجتماعــی شــهرداری وقــت تهــران مــردم تابلــوی
تهران کرد :تشــکیل شــورای عالی ترافیک شــهرهای خیابانهــا را میکندنــد و خــود بــر آنهــا نــام انتخاب
کشــور ،اجــرای محــدوده طــرح ترافیــک در تهــران ،میکردندوبامقوامیچسباندند.
احــداث خطوط ویــژه اتوبوســرانی ،راهانــدازی پایانه
ســاختمان خیابــان فاطمــی ،محــل ســابق حزب

رســتاخیز کــه از میــدان توپخانــه بــه آنجــا نقــل مکان
کــرده بــود ،شــلوغ بــود و کمیتــه نامگــذاری خیابانها
میخواســت بــه روش شــورایی اســامیخیابانها را
انتخاب و تغییــر دهد .به گفته منصوریان در این شــورا
نماینده دانشــجویان ،کارگران ،روحانیت و شــهرداری
حضور داشــت امــاگروههــایسیاســی در آنعضویت
نداشــتندولیبهموقــعازفرصتهایپیشآمدهبهره
میگرفتنــد؛ یکی در نقــد عملکرد شــهرداری در حوزه
نامگــذاری و دیگــری با بهــره گرفتــن از نــام خیابانها
برای نماد تجمع خود در خیابــان کارگر.این رویه ادامه
داشــت تا اینکه توســلی به خاطر مشــکالتی کــه با وزیر
کشــورداشــت؛اســتعفاکردوجایخودرابهســیدرضا
زوارهای داد .همزمان با اســتعفای توسلی ،منصوریان
هم از شــهرداری رفت ولی کمیته نامگذاری خیابانها
همیشــه فعــال بــود و هــر بــار بــه بهانــهای نــام آن و
عملکردشانبرسرزبانهابودازبهمن 1358تاامروز.
ëëاز مصدق تا ولیعصر
برخی میگوینــد قبل از انقــاب  66خیابان به نام
خاندان پهلوی نامگذاری شــده بود که مشخصترین
سرنوشــت آنهــا بعداز انقــاب تغییر نام بــود .یکی از
خیابانهایــی کــه در روزهــای اول انقالب اســم جدید
بــر آن انتخاب شــد ،طوالنیترین خیابــان تهران بود؛
خیابــان ُمشــجر تهران با طول حــدود 18
بلندتریــن
ِ
کیلومتر که از میــدان راهآهن در میانــ ٔه جنوبی تهران
آغاز شده و به میدان تجریش در منطق ٔه شمیران در
شمال تهران میرسد .این خیابان به دستور رضاشاه
پهلوی ســاخته شــده اســت .نــام اولیــه آن «جــاده
مخصــوص پهلــوی» بــود و پیــش از انقــاب ،۱۳۵۷
«خیابان پهلوی» نامیده شــد .این خیابان در ماههای
اول انقــاب مدتــی بــه انتخــاب خــود مــردم خیابان
محمــد مصــدق خوانده میشــد ،تا اینکه بــه صورت

