اسامی برخی
خیابانها را
مردم انتخاب کردند
خسرو منصوریان از تاریخ نامگذاری خیابانها
بعد از بهمن  1357میگوید
ëëلیــا ابراهیمیــان  /دو بهــار کــه بیایــد هشــتاد ســالش کامــل میشــود؛ خوشروســت و
خوشبرخــورد.زمــانکودتای 28مــرداد،1332نوجوانی 12ســالهبودهکهکودتــاراباجان
نوجوانی خود درک کرده اســت .در شهر مشــهد به دنیا آمده و در نوجوانیاش با کانون نشر
حقایق اســامی آشنا میشود و بعدها دوســت علی شریعتی اســت که ارادتش به دوست
کم ســنتر از خودش تا به امروز ادامه دارد .منصوریان فعال سیاســی اســت که با راه و منش
مهنــدس مهــدی بــازرگان و دکتــر محمــد مصــدق و آیــتاهلل طالقانی
آشناســتوبعــدازانقالببــهعضویتنهضــتآزادیایــراندرمیآید
اما او در کســوت مددکار اجتماعی بیشتر نامآشناســت .او رشته مددکاری
اجتماعیرادردانشگاهتهرانتمامکردهوهمزماناولینمهدکودکمدرن
گفت و گو
در ایران به نام «آشیانه کودک» تأسیس میکند .منصوریان بعد از پیروزی
انقالب اسالمی به معاونت اجتماعی و رفاهی شهرداری انتخاب میشود
و بعد از 22ماه بار دیگر با اســتعفای شــهردار تهران ،او هم اســتعفا میکند
و به حوزه مددکاری اجتماعی برمیگردد .محمد توســلی ،شــهردار تهران
درباره دلیل استعفایش میگوید« :مصطفی میرسلیم وزیر وقت کشــور و سید رضا زوارهای
معاونش (منتقدانم در شــهرداری) در پاسخ به گالیههایم گفتند شــما فقط زبالههای شهر را
جمع کنید ».او پس از آن دیگر تاب بیتوجهی سیاسی را نیاورد و عطای شهرداری تهران را به
لقایش بخشــید و خیلیهای دیگر چون منصوریان از ساختمان شهرداری بیرون رفتند .او از
این روزهای خود که یاد میکند ،میگوید « 10سال آخر عمر من بهترین و پربارترین سالهای
زندگیام است ».در حال حاضر منصوریان مؤسس و هیأت امنای دو سازمان غیرانتفاعی و
غیردولتی اســت« :انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب» و «انجمن حمایت و
یاریآسیبدیدگاناجتماعی(احیاء)».گپوگفتدربارهعملکردشوراینامگذاریتهران
دراینموسسهانجامشدهاست.آنرابخوانید.

ویژهنامه روز
جهانی شهرها
آبان 1398

54

 ëëتغییر اســامی خیابانهای شهر تهران با حضور شما
در معاونــت امــور اجتماعــی و رفــاه شــهرداری از چه
زمانی شروع شد؟
مــن از کالبد شــکافی ارزشهای انقــاب  22بهمن
اســتقبال میکنــم؛ ایــن گفتوگــو هــم یکــی از همین
کالبدشــکافیها اســت .قبــاً در حــوزه معاونــت امــور
اجتماعــی و رفــاه شــهرداری پدیده نامگذاری شــهرها
را نداشــتیم؛ در واقع ظهور شــورای نامگــذاری معابر و
میادین تهران در حوزه معاونت اجتماعی شــهرداری
پاســخی بود به خواســت مردمی که انقــاب 22بهمن
را رقــم زده بودنــد .مــردم انتظــار داشــتند کــه ارکان و
مســئوالن جدید پاســدار ارزشهای منبعث از انقالب
باشند .کمیته نامگذاری شهر تهران را به شیوه شورایی
انجــام دادیــم« :وامرهــم شــورا بینهــم» .در این شــورا
نمایندگانطبقاتمختلفجامعهحضورداشتند.
 ëëشــورای نامگــذاری تهــران متشــکل از چــه کســانی
بودند؟
ممکــن اســت اســامی خاطــرم نباشــد؛ از جامعــه
روحانیــت حجتاالســام فضــلاهلل محالتــی حضور

داشــتند ،روحانی خوشــفکری که بعداًشــهید شــدند؛
نمایندگانــی از جامعه دانشــجویان ،نماینده کارگران،
مرحومآقایپورجانیمدیرعاملسازمانبهشتزهرا،
همچنیــن نمایندگانــی از شــورای کارکنان شــهرداری
تهــران در ایــن شــورا حضــور داشــتند .بعــد از پیــروزی
انقالب اســامی بهشت زهرا که زیرمجموعه معاونت
اجتماعی شهرداری بود ،به خاطر مزار شهدای انقالب
بهاندازهدیگرپدیدههایانقالبجایگاهواالییداشت.
چــرا؟ چون هر روز جمع کثیــری از مردم و خانوادههای
شــهدای انقالب قبل و بعد از پیروزی انقالب اســامی
در آنجــا حضور مییافتنــد .مثالً قطعه  17شــهریور در
بهشتزهراکهشهدایقبلازپیروزیانقالبدرهمین
قطعه دفن شــده بود .شــورای نامگذاری سعی داشت
از اســامی و وقایع تاریخی بهرهگیری چندجانبه داشته
باشد .مثالً میدان شــهدا همان جایی است که حوادث
 17شهریور در آنجا اتفاق افتاده است و ما هیچ دخالت
و عمدی در اینکه شــهدای قبل از انقــاب در قطعه 17
دفن شــوند ،نمیتوانســتیم داشــته باشــیم؛ اما کشتار
روز جمعــه 17شــهریور 57در محلــی رخ داد کــه بعداً

مــا آن را خیابان و میدان شــهدا نامگــذاری کردیم زیرا
شــهدای آن روز خونیــن در قطعــه 17به خاک ســپرده
شــده بودند .اتفاقاًجانماییها بهگونهای بود که از همه
فرصتها برای ارجگذاری به شــهدای انقالب استفاده
شــود .مثــاً تعمــدی در ایــن بود کــه تریبــون حضرت
امــام خمینی(ره) در ســخنرانی 12بهمــن در نقطهای
از بهشــتزهرا قرار داده شــود که نزدیــک قطعه 17در
بهشــت زهــرا باشــد.همچنانکــهمحــل دفــنمرحوم
آیــتاهلل طالقانــی در  19شــهریور  1358را در همــان
محل قرار دادیم.
 ëëچرا در شــورای کمیته نامگذاری نماینــده گروههای
سیاسیحضورندارند؟
نمیخواستیم مطلب را سیاسی کنیم؛ اگرچه برای
هر یــک از ایــن انتخابهــا بالطبــع گروههای سیاســی
موضعگیــری داشــتند .اتفاقــاً بــه برخــی از گروههــای
سیاسی گفته شــده بود که در این شورا عضو باشند ولی
بعضــی از آنهــا دعــوت مــا را نپذیرفتند .مثالً ســازمان
مجاهدین خلــق آن روزها را دعوت کردیــم؛ آنها هنوز
موضع گیریهای آنچنانی که بعدها در مقابل انقالب
داشــتند ،آن زمــان اصــاً نداشــتند .مــا میخواســتیم
امانتــدار انقــاب باشــیم و ارزشهــای انقــاب را بــا
نامگذاری خیابانها تحکیم بخشــیم نه اینکه شــورای
نامگذاریمحلکشمکشهایسیاسیباشد.
 ëëآیا قبل از انقالب کمیتهای برای نامگذاری خیابانها
نبود؟
نمیدانــم! مــا در آن بــازه زمانــی نمیبایســت
دنبالــهرو نظــام قبــل بــوده تــا ببینیم کــه قبــاً اوضاع
چگونه بوده اســت .انقالب شــده بود و در حقیقت هم
مدیریتها تغییر کــرده بود و هم مردم بهدنبال تغییر
بودنــد .مــا هر هفته بین یک تا ســه بار جلســه تشــکیل
میدادیم.
 ëëاســامی خیابانها بر اســاس چــه اصولــی انتخاب
میشد؟
طبیعتــاًارزشهــای انقــاب در صــدر و رأس امــور
بود؛ شــعارهای انقالب هــم چنین جایگاهی داشــت.
امــا مــاک ارزشــمند دیگــری هم وجــود داشــت و آن
نامگذاری خــود مردم بر خیابانهای تهران بود .مردم
خیابان پهلــوی را خیابان دکتر مصــدق نامیده بودند.
بنابرایــن خیلی طبیعی بود که ما با توجه به این امر آن
خیابانرابهنامدکترمصدقنامگذاریکنیم.مثالًپارک
فعلی الله که آن زمان پارک فرح بود ،خسرو گلسرخی
نامیده بودنــد .بعداًبــا توجه به عملکــرد چریکهای
فدایــی بــا جداییطلبان در کردســتان طبیعــی بود که
جامعه پذیــرای تفرقه نباشــد لذا تشــخیص کمیته ما
این بــود که به نامگــذاری جهت دار گروههای سیاســی
که خود به اقلیت و اکثریت تقســیم کرده و مسلحانه در
مقابل انقالب قــرار گرفته بودند صحه نگذارد .با اینکه
اســم گلســرخی بر پارک فرح گذاشــته شــده بود و علی
رغم اینکه برای گلسرخی احترام و ارزش قائل بودیم،
آن را بــه الله تغییــر دادیم؛ از خون شــهیدان وطن الله
دمیده اســت .شــورای نامگذاری در آن شــرایط آیا باید
مقابل ارزشهای انقالب میایستاد و کشمکش ایجاد
میکرد یا باید آرمانهای مشــترک انقالب 22بهمن را
تحققمیبخشید؟!
 ëëدر داخــل کمیتــه نامگــذاری اختــاف نظــر وجــود
داشت؟
آنقــدر ارزشهــای انقــاب عزیز و مهم بــود که من
اختالفــی را بهخاطــر نــدارم .مــن شــرافتم را جلــوی
حقیقت بودن این بیان گرو میگذارم که هیچ اختالف

