رســمیبه «خیابــان ولیعصــر» تغییر نام یافــت .اما
پــس از حوادث ســال ،۶۰نام این خیابان بنا به دســتور
محمدرضــا مهدویکنی ،وزیــر وقت کشــور در دولت
شهید رجایی به ولیعصر تغییر کرد .این رویه ادامه
داشــت تا اینکه در شــورای اول شــهر تهران خواســتند
خیابانــی را بــه نــام دکتــر مصــدق انتخاب کننــد ولی
بحثشــان دیــر هنگام بود و عمر شــورا به ســر رســید.
تا اینکه در  22اســفندماه  1396اعضای شــورای شــهر
تهرانبا ۱۹رأیموافقوبدونرأیمخالف،بهپیشنهاد
کمیســیون نامگــذاری شــورا بــرای تغییر نــام خیابان
«نفــت» شــمالی و جنوبــی بــه خیابان «دکتــر محمد
مصدق» رأی مثبت دادند.
ëëدولت موقت و اوج نامگذاریها
آغــاز تحول در نــام خیابانهای تهــران را به دولت
موقت نســبت میدهند که با تشــکیل شــورایی به نام
شــورای نامگــذاری شــهرداری در مــدت کوتاهــی از
اردیبهشــت  ۵۸تا آبان  ۵۹اســامی ۵۰۰معبر از شــهر
تهــران را تغییــر داد و فقــط نــام خیابانهایــی چــون
دماونــد ،بهارســتان ،راهآهــن و کریمخــان زنــد به نام
سابق باقیماند .در آن دوره اتوبانو پارک شاهنشاهی
به اتوبان مــدرس و پارک ملت تغییر میکند ،خیابان
شــاه ،خیابــان جمهــوری اسالمیمیشــود ،خیابــان
بوذرجمهری ۱۵ ،خرداد خوانده میشود ،نام خیابان
قوامالســلطنه به ۳۰تیر و خیابان کوروش کبیر به دکتر
شریعتیتغییرمیکند.
خیابــان آریامهــر بــه خیابــان فاطمیتغییــر نــام
میدهد ،بزرگراه داریوش ،رســالت میشــود؛ خیابان
تخــت جمشــید ،طالقانــی میشــود ،تخــت طاووس
به شــهید مطهــری تغییر نــام میدهد ،میدان ســپه،
امــام خمینــی خوانده میشــود و خیابان ثریا ،ســمیه
نام میگیــرد .خیابــان روزولت ،به نام شــهید مفتح و
ســلطنتآباد به پاســداران معروف میشود .بوستان
الله کــه تــا پیــش از انقــاب  ۱۳۵۷ایران ،بوســتان
فرح نام داشــت ،به پارک خســرو گلسرخی تغییر نام
داد و بعــد از مدتــی و همزمــان بــا حوادث کردســتان
به بوســتان الله تغییــر یافــت .امــا در ایــن میــان
اســامیخارجیها در خیابانهای شهر تغییر میکند؛
آتاتورک به آیتاهلل کاشانی ،آیزونهاور به آزادی ،بلوار
الیزابت به کشــاورز ،چرچیل به نوفللوشاتو ،روزولت
بــه شــهید مفتح ،خیابــان کاخ بــه خیابان فلســطین،
لسآنجلس به حجاب ،میدان کندی به توحید تغییر
ناممیدهد.
نامگذاری معابر تهــران پس از انقالب تحت تأثیر
آرمانهای سیاســی ،عقیدتــی و ایدوئولوژیک بود .آن
زمان بود که نام «بابیســاندز» بر کوچه کناری سفارت
انگلســتان گذاشــته شــد و خیابان «خالد اسالمبولی»
برای همیشــه نمادی از رابطه قطع شــده ایران و مصر
بــود .بعدهــا و البتــه با بیــش از ۲۰۰هزار شــهید جنگ
تحمیلی اکثر معابر تهران به خصوص کوچهها به نام
اینشهیداننامگذاریشد.امانفستغییرنامهاپس
از پیــروزی انقالب باعث فراموشــی خیلی از اســامیاز
ذهن مردم نبود؛ اسامیقدیمیخیلی از خیابانها در
ذهن مردم باقی ماند نه نوشته روی تابلوها.
 ëëاز بزرگراه کاشانی تا خیابان مصدق
روز  ۱۵ژوئــن  ۲۵( ۲۰۱۷خــرداد  )۱۳۹۶وزارت امور
خارجــه امریــکا اســنادی را دربــاره کودتــای ۲۸مرداد

آغاز تحول در نام خیابانهای تهران را به دولت موقت
نسبت میدهند که با تشکیل شورایی به نام شورای
نامگذاری شهرداری در مدت کوتاهی از اردیبهشت  ۵۸تا
آبان  ۵۹اسامی ۵۰۰معبر از شهر تهران را تغییر داد و فقط نام
خیابانهایی چون دماوند ،بهارستان ،راهآهن و کریمخان زند
به نام سابق باقی ماند

 ۱۳۳۲منتشــر کــرد .بالفاصلــه پــس از انتشــار اســناد
کودتــا ،درخواســتهایی در فضــای مجــازی بــرای
تغییــر نام بزرگــراه آیتاهلل کاشــانی در تهران مطرح
شــد و در شــصت و چهارمین ســالگرد کودتا ،اعضای
شــورای شــهر تهران وعــده دادند پایتخــت مکانی به
نام مصدق خواهد داشــت؛ وعدهای که روز  ۲۲اسفند
 ۱۳۹۶بــا تغییــر نــام خیابــان «نفــت» بــه «مصدق»
عملیشد.
 ëëاز فروغ تا شجریان
بیســتوهفتم فروردین ماه  1397بود که اعضای
شورای اسالمیشهر تهران در یکصد و سی و ششمین
جلســه خود مصــوب کردنــد کــه برخــی خیابانهای
پایتخت به نــام هنرمندان معاصر ازجمله اســتادان
محمدرضــا شــجریان ،علــی نصیریــان ،محمدعلی
کشــاورز ،غالمحســین امیرخانــی ،داود رشــیدی و
عزتاهللانتظامینامگذاریشود.
در آن جلســه مصــوب شــد بلــوار فالمکجنوبــی
و شــمالی در محــدوده شــهرک غــرب در منطقــه 2
شــهرداری بــه نــام اســتاد شــجریان نامگذاری شــود.
همچنین خیابان ســپند در محدوده اقدســیه منطقه
یــک بــه نــام عــزت اهلل انتظامــیو خیابــان معــارف
واقــع در محــدوده اوین منطقه 2به نام داود رشــیدی
نامگذاری شــود.اعضای شــورای اسالمیشهر تهران
همچنین مصــوب کردند خیابــان  24متری محدوده
ســعادت آبــاد بــه نــام محمدعلــی کشــاورز ،خیابان
کوکــب در محــدوده شــهرآرا بــه نــام غالمحســین
امیرخانی و خیابــان نیلوفر محدوده اختیاریه منطقه
3نیزبهنامپیشنهادیعلینصیریاننامگذاریشود.
همچنین اعضای شــورای شــهر در ادامه با 17رأی
بــا نامگــذاری کوچه رهبــری در محدوده دزاشــیب به
نام پیشــنهادی ســیمین دانشــور و کوچه دوازدهم در

محــدوده زرافشــان شــمالی به نــام پیشــنهادی علی
معلــم (با حفظ شــماره) خیابان یازدهــم در محدود
شهید نعمتی کالهدوز به اسم فروغ فرخزاد موافقت
کردنــد .تصمیمیکــه واکنشهای مثبــت و منفی در
پی داشــت .همان زمان صادق زیباکالم ،استاد علوم
سیاســی دانشــگاه تهران در توئیتر خود نوشــت «:چه
کســی تصور میکرد کــه در جمهــوری اســامیروزی
بیاید که به نام هوشنگ ابتهاج ،محمدرضا شجریان،
ســیمین بهبهانی ،بیژن ترقی( ،این یکــی رو میدانم
دیگــه باورنمیکنیــد) فــروغ فرخــزاد و…خیابــان
نامگــذاری شــود« .کســیکه مثل هیچکس نیســت»و
فــروغ خــواب آمدنش را  ۶۰ســال پیــش دیده بــود ،از
البهالی صندوق رأی وزارت کشور ظاهر شد».
الهــام فخــاری ،یکــی از اعضای شــورای شــهر هم
در صفحه توئیتر خود نوشته است « :شورای شهر نام
تعــدادی از خیابانها (معابر ،مکان) در شــهر تهران
را به نــام نامداران فرهنگی تغییر داد تــا با قدردانی از
آن بزرگــواران ،بــه بهبــود قرابــت مردم و شــهر کمک
کرده باشــد .گامیدر جهت تبدیل تهران به یک شهر
فرهنگــی بــرای همــه ».اگرچه ایــن تصمیم شــورای
شــهر از طرف مردم میتوانســت مورد اســتقبال قرار
گیــرد ولــی انتقاد خیلــی از مخالفان ،تنــدروان و حتی
دلواپســان را در پی داشت؛ طوری که فردای همان روز
روزنامه کیهان این تصمیم را به «اسم-فامیلبازی»
تشــبیه کــرد و بــه ایــن بهانــه از دغدغــه فرهنگــی
اصالحطلبــان در موقــع مشــکالت اقتصــادی مردم
انتقــاد کــرد .داســتان نامگــذاری خیابانهــا همیشــه
موافقــان و مخالفانــی داشــته اســت؛ زمانــی آقــای
فلســفی مخالف شــهردار دولت موقت و عملکردآن
بــود و امروز هم مخالفتخوانی به شــکلی دیگر؛ گویا
اسامیدرخیابانهایتهرانبهستیزبرخاستهاند.
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