بنیــادی نبود .ما در انتخاب اســامی بحــث میکردیم و
بحث ما جدال احسن بود .تفاهم و همزبانی و همدلی
زبان مشترک شورا بود.
 ëëآیا تعمدی به حضور نماینده کارگران و دانشجویان
در شورا بود؟
انقــاب  22بهمــن متعلــق بــه یک قشــر خــاص و
معین و از پیش تعیین شده ،نبود مثالً ما بلوار الیزابت
را بهدلیــل وجــود وزارت کشــاورزی در آن مــکان ،بلوار
کشاورز نامیدیم .این یارگیری در همه جا وجود داشت.
از آنجــا کــه کارگــران نیــز مانند دیگــر اقشــار در انقالب
حضورداشتند؛تصمیمگرفتیمازنقطهشمالیتهران
تا نقطــه جنوبی تهــران کــه امیرآباد شــمالی و جنوبی
و خیابان  24اســفند بــود را خیابان کارگــر بنامیم .بعداً
شــاهد بودیــم چریکهــا و تودهایهــا اعــم از اقلیت و
اکثریت میتینگهــای خود را در تقاطع بلوار کشــاورز و
خیابــان کارگر برگزار میکردند .شــورای نامگذاری این
نگاهرانداشتولیگروهسیاسیچپازچگونگینامها
بهرهگیــری سیاســی کــرده محل تجمــع خــود را در آن
تقاطعقرارمیدادند.
 ëëدر شورا زنان هم نماینده داشتند؟
بله ولی متأســفانه شــما  40ســال دیر آمدیــد و من
اسامی از خاطرم رفته است.
 ëëشروع کار کمیته نامگذاری با کدام خیابانها بود؟
ســؤال سخت ســخت میپرســید .همچنان که قبالً
گفتــم خیابــان پهلوی بــه خیابــان مصدق تغییــر نام
یافت .آنهایی که بهخاطر دارم و جز اولین نام گذاریها
بود تغییرخیابان شاهرضا به انقالب بود .این خیابان،
مسیر اصلی و مرکزی شهر تهران برای راهپیماییهای
قبــل از انقالب بــود که از میــدان فوزیه که بعــداًمیدان
امام حســین(ع) نامیده شــد تا میدان آزادی فعلی که
میدان شهیاد قبلی بود .اما اسم میدان فردوسی تغییر
نکرد ،چــون نامی طاغوتی نبود و اســم خیابان دماوند
همتغییرنکرد.هدفتغییرتماماسامینبود.
 ëëداستان نامگذاری خیابان ولیعصر(عج) و شریعتی
چه بود؟
نامایندوخیابانراخودمردمانتخابکردهبودند.
مــردم خیابان پهلــوی را دکتر مصدق نامیدنــد و بعداً
مــا میدان ولیعهــد را ولیعصر (عج)گذاشــتیم و جاده
قدیم شمیران را بهدلیل حسینیه ارشاد که پایگاه دکتر
شریعتیبود،بهنامدکترعلیشریعتیانتخابکردند.
در راهپیمایــی مــردم از میــدان انقالب تا میــدان امام
حســین پالکارد دکتر علی شــریعتی ،معلــم انقالب را
بهدســت گرفته بودند .البته اسم خیابان دکتر مصدق
در دهه شــصت به خیابان ولیعصــر تغییر کرد .من آن
زمان یعنی مهرماه  1359از ســمت شهرداری استعفا
کرده بودم.
 ëëبرای تغییر اسامی خیابانها معیار ایدئولوژیک بود
یاسیاسی؟
همه اینها بود و هیچ کدام اصل نبود .ما نام خیابان
کریم خــان زنــد را تغییــر ندادیــم؛ لیکن وقتــی واقعه
هفتــم تیر اتفاق افتــاد میدان 25شــهریور به هفت تیر
تغییر کرد .یا زمانی که آیتاهلل مطهری یا دکتر بهشتی
شــهید شــدند یا آیتاهلل طالقانی فوت کردند نام آنها
بــرای خیابانــی انتخاب شــد .خیابان تخــت طاووس،
مطهــری خوانده شــد و خیابان عباس آبــاد به موازات
شــهید مطهــری ،شــهید بهشــتی نامیده شــد .خیابان
تخــت جمشــید ،آیــتاهلل طالقانــی نامگــذاری شــد.
مطهری ،طالقانی و بهشتی روحانیانی بودند که نقش

عظیمــی در انقالب داشــتند .موازی بودن این اســامی
حساب شده بود.
 ëëآیا برای این انتخابها اعتراضیهم میشد؟
بلــه! وقتــی اســم دکتــر محمــد مصــدق کــه در
راهپیمایــی انقالبیــون توســط مــردم نامگذاری شــده
بود از ســوی شــورای نامگذاری تأیید و انتخاب شد یکی
از معترضان آقای فلســفی واعظ مشــهور بود .اســامی
آقایان طالقانی ،مطهری و بهشــتی بعد از درگذشــت
و شهادتشــان برای خیابانهای تهران انتخاب شــد.
شــهرهای دیگر نیــز از نامگــذاری تهــران الگوبــرداری
میکردنــد و مــا هــم بــه اهمیــت وظیفــه خــود آگاهی
داشتیم.کوچکتریناشتباهما،بزرگتریناشتباهبود.
البته دیکته نانوشــته غلط ندارد؛ در هــر صورت الگوی
نامگــذاری تهــران در همــه شــهرهای ایــران اســتفاده
میشد.
 ëëبیشترین اعتراضها از طرف آقای فلسفی بود؟
من کس دیگری را بهصورت مشخص خاطر ندارم
جز اینکه وقتــی خیابان نواب را به نــواب صفوی تغییر
دادیــم ،جمعیت مؤتلفه اســامی اعتــراض کرد .آنها
گفتنــد که این خیابــان قبالً نواب بود و شــما فقط کلمه
صفــوی را به آن اضافــه کردهایــد؛ آنهــا میگفتند باید
محــل بهتر و مهمتــری را بــرای نواب صفــوی انتخاب
میکردیــد .خیابــان مجاهدیــن همــان خیابــان ژالــه
قبلی اســت ،برخی فکر میکردند این انتخاب بهدلیل
مجاهدیــن خلق مارکسیســت (منافقیــن) نامگذاری
شــده اســت در حالی که مجاهد و مجاهدین برگرفته از
َ
ض َلاهلل
آیهقرآنیاست.خداونداستکهمیفرماید:ف َّ
ِدیــن َعَلــی ْالقاع َ
ْال ُمجاه َ
ِدیــن أ ْجــراً َعظیماً .مــا به این
َ
دلیــل این خیابــان را مجاهدین نامیدیم کــه از خیابان
پیروزی و میدان شهدای 17شهریور شروع و به مجلس
خبرگانمیرسید.
 ëëموضوع اعتراض که اشاره کردید چه بود؟
برخــی میگفتنــد تغییــر نــام میــدان ســپه بــرای
اختالف انداختن بین امام خمینی و ســپاه بوده است.
مــن در روزنامــه میــزان بــه ایــن مســأله پاســخ دادم و
توصیــه میکنــم آن را بخوانیــد .مــن آنجا بــه تفصیل
توضیح دادهام که نام خیابان ســپه در قبل از انقالب به
خاطر سردار سپه و رضاشاه بوده نه ارتش و سپاه.
 ëëآقای منصوریان بخشــی از مردم که شــما میگویید
از طرف آنها تغییر اســامی خیابانها اتفــاق میافتاد،
هنوز اسامی قدیمی خیابانها را به خاطر دارند و به کار
میبرند.
مــا نه بایــد مرعــوب میشــدیم و نه بایــد مجذوب
میشــدیم .حداقــل برداشــت من این اســت .مثــاً ما
خیابــان چرچیل را به نوفل لوشــاتو تغییــر دادیم؛ این
بهدلیل حضــور حضرت امام خمینی (ره) در فرانســه
بودوسفارتفرانسههمدرامتداداینخیاباندرتهران
واقع شــده بود .نیروهای چــپ که با امــام خمینی(ره)
مشکل داشــتند از انتخاب نوفل لوشاتو ناراحت بودند.
یــا اینکــه خیابان کاخ را که ســفارت اســرائیل در آن قرار
داشــت به خیابان فلســطین و میــدان کاخ را به میدان
فلســطین تغییر نــام دادیم کــه خوشــایند برخی نبود
وگرنه شــورای نامگذاری آگاهانه ایــن کار را انجام داده
است.
 ëëمنظور من سلطنت طلبان و مخالفان نبود .منظور
مردم عادی بود.
مــا آن زمــان خــود را زبــان مــردم کوچــه و بــازار
میدانســتیم و از مــردم تأثیــر هــم میگرفتیــم .مردم

اســم خیابان پهلوی را مصدق گذاشــتند؛ اما آیا مردم
خیابانی هم به اســم آیتاهلل کاشــانی گذاشته بودند؟
خیــر .ولی ما به اســم ایشــان خیابانی انتخــاب کردیم.
ایــن را هــم بگویم که شــهرداری هیچ ربطــی به دولت
موقت نداشــت و تا جایی که من به خاطر دارم و اطالع
دارم مهندس محمد توســلی با تأیید و اشاره خود امام
خمینیبهشهرداریتهرانتوصیهشدند.
مــا آن زمــان خیابــان آتاتــورک را خیابــان کاشــانی
نامیدیــم .مــا فکــر میکردیــم ایشــان در نهضــت
مقاومت ملی کشور نقش داشتند .ما سعی میکردیم
ارزشگــذاری نکنیم .دکترمصدق با آقای کاشــانی کار
میکردنــد و  30تیــر و  28مــرداد و جریانهــای قبلی را
نمیشود از صفحه تاریخ پاک کرد.
مرحوم کاشــانی یک واقعیــت تاریخی اســت که از
جامعهروحانیتوازبینروحانیونمملکتدرفضای
سیاســی کشــور نقش آفرینی کرده اســت .ما به جریان
 28مرداد کاری نداریم که او در جریان کودتا چه نقشــی
داشــته اســت .تاریــخ را بایــد بیحب و بغــض خواند و
مــردم این را درک میکردند .همانطور که کســی دکتر
فاطمــی را در تاریــخ فراموش نمیکند؛ کســی که با تن
تب دار به دست عوامل ساواک اعدام میشود .انتهای
خیابان فاطمی به خیابان مصدق میرسید و این نگاه
ما بود.
 ëëشما چرا در مهر  1359استعفا کردید؟
روز17شهریورمنیکیازنفراتاولدرمیدانشهدا
بودم .ما ســه نفر بودیم که دســتهای خود را بهسمت
آسمان بلند کرده بودیم و بهسمت گروهبانی که پشت
مسلسل نشســته بود میگفتم که اگر مسلمان هستی،
نزن و اگر مســلمان نیســتی بزن .او با اشــک گفت که ما
حکم تیــر داریم و با گریه گفت که بروید .چند لحظهای
نگذشــت کــه از ســمت خیابــان 17شــهریور منتهی به
امام حســین(ع) اولین رگبار بلند شد .چند لحظه بعد
فرد کنــاری من تیر خورد .من آن روز شــمردم که در آن
خیابان 24نفر شهید شدهبودند.
با تغییر مســیر برخی ارزشهایــی که من در میدان
شهدا ســینه خود را ســپر گلوله ارتش شاهنشاهی کرده
بــودم ،از شــهرداری کنــار رفتــم .مهندس توســلی هم
همان زمان اســتعفا کرد .من در اتاق مهندس توسلی
بودم و شــهردار تهران با خط سیاســی با شــهید رجایی
صحبتمیکردکهگفتندحاالکهاستعفامیکنی،آقای
منصوریان ســمت شــهرداری را قبول کند که من گفتم
نمیتوانم ،معذور بدارید .لیکن هنگامی که ایشــان در
واقعه هشــتم شــهریور به شهادت رســیدند نام شهید
رجایــی را روی یکــی از بزرگراههــای اصلــی در جنــوب
تهران قرار دادیم.
 ëëدر  22ماه حضور شــما پروژه نامگذاری خیابانها به
پایانرسید؟
خیــر! ادامه داشــت .بعد از ما نام خالد اســامبولی
بر یکی از خیابانهای منتهی به میدان آرژانتین فعلی
انتخــاب شــد ولی مــا نــام بابیســاندز را انتخــاب کرده
بودیم .او در ســال ۱۹۵۴میالدی در شهر بلفاست مرکز
ایرلند شمالی در یک خانواده کاتولیک ایرلندی به دنیا
آمد .او در  ۱۶ســالگی بــه کار مکانیکی مشــغول و عضو
اتحادیهکارگریایرلندشد.
در سال ۱۹۷۲که ۱۳کاتولیک در تظاهرات به دست
ســربازان انگلیســی کشته شــدنددر سن  ۱۸ســالگی به
ارتــش آزادیخــواه ایرلند پیوســت .او همواره خواســتار
خروجارتشبریتانیاازایرلندشمالیبود.
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