
 باالخللره بعللد از 39 سللال از پيللروزي انقللاب 
اسللامي، ديروز اعضاي شوراي شللهر تهران راي 
به نامگذاري خياباني به نللام فردي كردند كه يكي 
از اصلي ترين اركان اسللتقال اقتصادي ايران را با 
ملي شدن صنعت نفت رقم زد. محمد مصدق، مرد 
84 سللاله اي كه با وجود خدمات زيللادي كه براي 
اين كشور كرد سللال هاي پاياني عمرش را در كنج 
 عزلت و انزوا سللپري كرد و به گللواه تاريخ در هيچ 
دوره اي قدر وي آنگونه كه بايد و شللايد، دانسللته 

نشد. 
بعللد ازپيللروزي انقاب نيز بللا نگاه جديللد حاكم 
بركشللور و حمايت از اسللتقال طلبان در دوره اي 
به يك بللاره دوباره تب مصدق خواهللي اوج گرفت؛ 
تبي كه درنهايت باعث شللد طوالني ترين خيابان 
تهران يعني خيابللان پهلوي به نللام »دكتر محمد 
مصدق« زده شود. اما خيلي زود اين نام به وليعصر 
تغيير كللرد. بعللد از آن تا سللال ها، ديگللر خبري 
از مصللدق در بيللن نللام خيابان هاي تهللران نبود 
تا اينكه در شللوراي اول شللهر تهران بللاز هم اين 

موضوع مطرح شد. اعضاي اين شللورا بر آن بودند 
نام خيابان فلسللطين )كاخ( كه خانه مصدق در آن 
قرار داشللت را به خيابان مصللدق تغيير دهند ولي 
پس از بحث هللاي طوالني طرح هم بلله نتيجه اي 
نرسلليد. اما اين، پايللان طرح نامگللذاري خياباني 
به نام مصدق نبللود. اصوال معموال در آسللتانه روز 
ملي شللدن صنعت نفت يا كودتللاي ۲8 مرداد اين 
طرح در شوراي شهر مطرح مي شللد ولي به همان 
سللرعت نيللز از گردونه خللارج مي شللد. آخرين 
تاش ناكام در اين خصوص به دوره شللوراي شهر 
سللوم برمي گردد كه اين طرح حدود ۲ سال قبل، 
ازسوي اصاح طلبان شللوراي سوم شهر تهران هم 
تاش كردند تا يكللي از خيابان هاي تهران را به نام 
 مصدق نامگللذاري كنند اما در   نهايللت آنها هم راه

 به جايي نبردند. 
شايد مهم ترين دليل ناكامي اين طرح در آن سال، 
اظهارات معصومه آباد، رييس كميسيون نامگذاري 
شوراي شهر سللوم بود كه در جلسلله بررسي اين 
طرح گفت: »نامگذاري خياباني به نام دكتر مصدق 

شرايط طرح در كميته نامگذاري را ندارند چرا كه 
آرا و افكار ايشللان مورد تاييد مقامات رسمي ايران 
نيست.« مهدي چمران، رييس اصولگراي شوراي 
شللهر هم در   نهايت با اين جمله به موضوع خاتمه 
داد كه »تعيين تكليف در مللورد نامگذاري چنين 

خياباني فقط مربوط به شورا نمي شود.«
گرچه ديگر اعضاي اصولگراي شللوراي سوم نيز در 
اين راه تمام تاش خود را به كار بردند؛ تاشي كه 

اتفاقا موفق هم بود!
حتي در آخرين جلسه رسللمي شوراي شهر تهران 
در مردادمللاه 96، در اين خصللوص بحث و جدل 
مفصلي شد. در اين بحث »مجتبي شاكري« اعام 
كرد كه به استناد حرف امام خياباني به نام مصدق 

نامگذاري نشده است. 
رييس كميته نامگذاري شللوراي شللهر تهران در 
رابطه با موضوعات مطرح شده پيرامون نامگذاري 
معبري در تهران به نام »محمللد مصدق« تصريح 
كرد: پيش از اين براي نامگذاري معبري در تهران 
به نام محمللد مصدق امضاهايي جمع آوري شللد و 
اعضا درخواست خود را در قالب نامه ارايه كردند و 
پس از اين بررسللي ها براي اين نامگذاري اقداماتي 

انجام شد. 
رييس كميته نامگذاري شللوراي اسللامي شللهر 
تهران با اشللاره به فرمايشللات امام خميني)ره( در 
رابطه با محمللد مصدق خاطرنشللان كللرد: براي 
نامگذاري معبري در تهران بلله نام محمد مصدق، 
با فرمايشللات امام خميني)ره( مواجه شللديم و به 
اين دليل كه حضرت امام)ره( در رابطه با شخصيت 
مصللدق اظهارنظللري داشللتند، ما نامگللذاري را 

متوقف كرديم. 
وي در آن زمان تاكيد كرد: با توجه به اصرار برخي 
از اعضاي شوراي شهر و با توجه به فرمايشات امام 
خميني)ره( بايد مشللخص شللود كه چطللور اين 

نامگذاري امكان پذير خواهد شد. 

اختالف برداشت... 
حدود يك سللال و نيم قبل سللليمي نمين در يك 
برناملله تلويزيونللي درباره جمللله امللام مبني بر 
مسلللم نبودن مصدق روايت متفاوتللي را ارايه كرد 
و گفت: »در اين زمينه سلله روايت وجود دارد؛ دو 

روايت مسللتقيم از امام و يك روايللت هم به نقل از 
آيت اهلل خامنه اي. روايت اول اين بود كه امام پيش 
از انقاب و در ديدار با جمعي از دانشجويان، دكتر 
مصدق را فردي معرفي مي كند كه قصد خدمت به 
كشور را داشته اما از اشتباه هم مصون نبوده چراكه 
مي توانست حكومت پهلوي را سللاقط كند اما اين 

كار را نكرد.«
سللليمي نمين در آن برناملله تلويزيونللي افللزود: 
»روايت دوم مربوط به سللال ١٣٦٠ اسللت. در آن 
مقطع عده اي تللاش مي كردند تللا رهبري جعلي 
براي ايران بتراشند. آنها مي خواستند رهبر واقعي 
را كه امام بود تضعيف كنند و او را زير سللايه رهبر 
بدلي قرار دهند. آنها مي خواسللتند مصدق را رهبر 
اصلي ايران و انقاب معرفي كننللد در صورتي كه 
خود دكتر مصدق هم در زمان حيات چنين ادعايي 
نداشللت. امام كه شللرايط را اينگونه ديد به مقابله 
برخاسللت و گفت كاري نكنيد كه بگويللم اصا او 

مسلم هم نبود.«
سللليمي نمين روايللت سللوم را متعلللق به سللال 
٦٤ دانسللته و گفت: »روايت سللوم امللا جالب تر و 
قابل اعتناتر اسللت. آيت اهلل خامنلله اي كه آن زمان 
رييس جمهللور بللود، در نمللاز جمعه به تشللريح 
ماجراي ملي شللدن صنعت نفت پرداخت و درباره 
دكتر مصدق به تبيين روايللت اول امام پرداختند. 
از آنجايللي كه اين روايت نسللبت بلله قبلي متاخر 
اسللت و در زمان حيللات امللام رخ داده و امام هم 
نسللبت بلله آن واكنشللي نشللان ندادنللد، بايد به 
 همين نگاه اسللتناد كرد تا جامعه هم دچار خطاي

 تحليلي نشود.« 
اين فعال سياسللي اصولگرا دربللاره خطاي تحليل 
ادامه داد: »درست است كه خود مصدق هم ادعاي 
مبارزه نداشللت و حتي زماني كه مبارزه با انگليس 
هزينه بر بود با آنان از در دوسللتي وارد شده بود اما 
او هرگز غرب زده يا وابسللته نبود. اگر ما مي بينيم 
پس از انقاب بسللياري از غرب گرايان پشللت سر 
مصدق پنهان مي شللوند، به هميللن دليل خطاي 
تحليلي اسللت. ما مصدق را به اشتباه در جايگاهي 
نشانديم كه برخي غرب گرايان با  عنوان ملي پشت 
او مخفي شللوند. اين در حالي است كه بزرگ ترين 
دشللمن مصدق غربي ها و به طور خاص انگليس و 
امريكا بودند. غرب عليه مصدق دست به كودتا زد. 
البته اكنون و با توجه به اينكه بخشللي از واقعيات 
روشن شده، وابستگان به غرب ديگر پشت مصدق 
جبهه نمي گيرند و حتي در مطبوعات شان مصدق 

را تخريب مي كنند.«

تير خالص!
امسللال با روي كار آمللدن دوبللاره اصاح طلبان و 
شوراي شللهر چهارم تهران از چند ماه قبل دوباره 
موضللوع طرح كهنلله نامگللذاري خيابانللي به نام 
نخست وزير استقال طلب ايران مطرح شد. ماجرا 
از آنجايي آغاز شللد كه رييس كميسيون فرهنگي، 
اجتماعي شوراي شهر در اطاعيه اي از شهروندان 
خواست تا درنظرسللنجي براي نامگذاري خياباني 

به نام »مصدق« شركت كنند. 

محمدجواد حق شللناس در پيامي تلگرامي خطاب 
به شهروندان نوشت: كميسيون نامگذاري شوراي 
شللهر تهران، ري و تجريللش در هفدهللم دي ماه 
نامگذاري گذرگاهللي به نام يكللي از مردان بزرگ 
تاريخ معاصللر ايران، دكتللر محمد مصللدق را در 
دستور كار خود قرار داد و مصوب كرد. وي در ادامه 
آورده است: در همين راسللتا چهار گذرگاه خيابان 
نفت، زيرگذر خيابللان آرش، بزرگراه فتللح و بلوار 
كشاورز پيشنهاد شد تا يكي از آنها به نام »مصدق« 
نامگذاري شود. ضمن آنكه در نظرسنجي توييتري 
اوليه صورت گرفته توسللط برخللي همكاران عضو 
شورا، بلوار كشللاورز و تونل تازه تاسلليس خيابان 
آرش بيشللترين اقبال را نزد مشللاركت كنندگان 

داشته اند. 
حق شللناس در اين پيام از خيابان كارگر )شمالي( 
حدفاصل انقاب تا بزرگراه حكيم )اميرآباد سابق( 
به عنوان يكللي ديگللر از گزينه هاي تغييللر نام به 
»مصدق« ياد كرده و نوشته است: اكنون از مديران 
رسللانه و كانال هاي خبري و عمومللي تقاضا دارم 
تا با همراهي و همللكاري به عنللوان نماينده افكار 
عمومي اعضاي شللورا را ياري رسللانند و با انتشار 

يك نظرسللنجي در پايگاه هاي خبري، كانال هاي 
تلگرامي و توييتر خود با جمللع آوري نظرات مردم 
و انتقال نتيجه آن به اعضاي شللورا يللا اينجانب به 

انتخاب گذرگاه بهتر كمك كنند. 
اما هللر يللك از گزينه هايي كه حق شللناس مطرح 
كرده بود، بللا واكنش هايللي مواجه شللد. از جمله 
واكنللش فرزند آيللت اهلل كاشللاني با ايللن طرح و 
نامگذاري خياباني به نام مصللدق بود. محمدجواد 
حق شللناس در اين خصوص با بيان اينكلله بعد از 
رسانه اي شدن نامگذاري خياباني به نام »مصدق«، 
دكتر محمود كاشللاني، فرزند آيت اهلل كاشاني طي 
نامه اي مواردي مطرح كردند كه اساسللا نگاه شان 
به »مصدق« متفاوت اسللت، گفت: دكتر كاشللاني 
بر اين باور است كه نه تنها خدمت »مصدق« مورد 
بحث است بلكه عملكرد و رفتارش در يك برهه اي 
مستحق پاداش نيست و بلكه به خاطر خيانت بايد 

دور وي را خط كشيد. 
وي در خصوص ضرورت نامگللذاري خياباني به نام 
»دكتر محمللد مصدق« رهبر جنبش ملي  شللدن 

صنعت نفت، گفت: در جامعه امللروز ما »مصدق« 
مخالفان جللدي هللم دارد و حتي پللس از مطرح 
 شدن نامگذاري خياباني به نام »مصدق« در تهران 
مخالفت ها در قالب موضع گيري اعام شد و در آن 
اوايل آقاي شاكري، مسللوول كميسيون نامگذاري 
در شوراي شهر قبلي داليل خود را با استناد به نظر 
امام خميني)ره( در مورد »مصدق« مطرح كردند. 

وي همچنين به شللايعاتي كه در مللورد مخالفت 
امام بللا مصدق مطللرح بود اشللاره كللرده و گفت: 
زمانللي كلله جبهلله ملللي در مللورد اليحلله اي 
اشللتباه تاريخي را مرتكب شللدند، حضللرت امام 
خمينللي)ره( اظهارنظللري در مللورد »مصللدق« 
 داشللت و اين اظهللارات امام خميني)ره( فلسللفه

 مخالفت شد. 
وي با بيللان اينكه نكتلله بعدي در مورد سللخنان 
حضرت امام اين اسللت كه آيا صحبت وي در مورد 
»مصدق« فتوايللي مانند نظرش در مورد سلللمان 
رشللدي بوده اسللت؟ گفت: البته به نقل از يكي از 
دوسللتانم كه با يك واسللطه از جال الدين فارسي 
نقل كرده مي گويم كه جال الدين فارسللي بعد از 
بيانات امللام در مورد »مصدق« نللزد وي مي رود و 

مي گويد كه خبر دارد كلله »مصدق« حتي خمس 
و زكات مي داده اسللت و اين نقل قول منتشر شده 
اسللت و بايد بگويم موضوع پايان نامه »مصدق« در 
مورد ارث از مفهوم اسامي بوده است و »مصدق« 
وصيت مي كند كه وي را در كنار شللهداي 30 تير 

در امامزاده عبداهلل دفن كنند. 

گام آخر... 
ديروز باالخره با راي قاطع اعضاي شللوراي شهر و 
بدون بحث و هر گونه مخالفتي، طلسللم 4 دهه اي 
نامگذاري خياباني به نام »مصدق« شكسته شد تا 
سللند خيابان »نفت« تهران را به نللام مردي بزنند 
كه بي شك يكي از تاريخ سللازان اين مرز و بوم بوده 

است. 
بدين ترتيب تهران مصدق دار شد. ديروز اما، احمد 
مسجد جامعي پيشللنهاد نامگذاري خياباني به نام 
بازرگان را داد تا اعضاي شورا بافاصله بعد از بسته 
شللدن پرونده »مصدق« با چالش جديدي روبه رو 

شوند. 

در دوره قبلي شوراي شهر تهران، 
با توجه بلله موضوع ملي شللدن 
صنعت نفت، پيشنهاد نامگذاري 
خيابان نفت بلله نام دكتر مصدق 
را مطرح كردم. از اعضاي شوراي 
پنجم شهر تهران تشكر مي كنم 
كه اين مهم را به انجام رساندند و 
البته انتظار بيش از اينها بود. پيش تر موضوع نامگذاري 
خيابان كارگر شللمالي به نام مصدق مطرح شللده بود 
كه به نظر اولويت داشللت. اما به هر صورت ياد و خاطره 
قهرمان ملي ايران، دكتر مصللدق در همين حد هم كه 
محبت كردند درخور تقدير است. به خصوص همزماني 
تقريبي اين نامگذاري با روز ۲9 اسللفند و سالگرد ملي 
شدن صنعت نفت براي همه مردم ايران و همه كساني 
كه دل شان براي آزادي، استقال و سرفرازي ملت ايران 

مي تپد، خاطره خوبي به جا مي گذارد و مبارك است. 
نام گذاري يك خيابان البتلله در ظاهر تاثيري بر زندگي 
معمول و روزانه شهروندان ندارد. اما حماسه ها، توتم ها 
و قهرمانان ملي را تكريم و ترويج كردن مي تواند الگويي 
باشد براي نسل جوان و آينده ساز ما. ملتي كه به گذشته 
تاريخي خودش پشت كند، ملتي كه از قهرمانان تاريخي 
برجسللته اش تجليل نكند، قطعا امكان رشد و تعالي و 
حركت پويا و زنده را ندارد. غرق شللدن در گذشللته هم 
مي تواند آسيب هاي زيانباري داشته باشد اما از نظر من 
به ياد داشللتن اين قهرمانان از جمله وظايف ملي است. 
شايد خود اين نقش آفرينان در زمان حيات خود راضي 
به اين نبوده اند كه نام شان روي خيابان قرار بگيرد، شايد 
هم اين نامگذاري ها مشكلي از زندگي جاري مردم حل 
نكند اما شناسللاندن چنين چهره هايي آينده سازان را 
اميدوارتر مي كند و به آنها ايللن امكان را مي دهد كه راه، 
الگو و روش شللان را از رفتار و گفتار و كللردار اين الگوها 
اسللتنباط كنند و با اين امكان، آينده بهتري را هم براي 

كشور بسازند. 
امللا نامگللذاري خيابانللي به نام مصللدق تنهللا يكي از 
موضوعات پيش روي شللوراي شللهر بود. اين شللورا و 
مديريت شللهري با مسللائل زيادي روبه رو هسللتند از 
جمله موضوعي كه با عنوان شفافيت و مديريت شهري 
شيشه اي مطرح مي شود. شفافيت يك اصل مهم است 
اما بايد توجه داشت كه جنس مديريت شهري با جنس 
مديريت هاي ديگر در داخل كشللور تفاوت دارد. بودجه 
شهرداري )به خصوص در كانشللهرها( در هيچ كجاي 
دنيا از محل اعتبارات ملي تامين نمي شود. بايد مديريت 
شللهري، مجموعه مديران شهرداري و شللوراي شهر با 
اين تفكر مشغول به كار شوند كه به دنبال منابع جديد 
درآمدي بروند، منابللع پايدار ايجاد كننللد، منابعي كه 
فشللار را بر گرده مردم نيندازد و بتواند طراوت و شادابي 
را در مجموعه شللهر ايجادكنللد. شللفافيت يك اصل 
اساسي و استراتژيك است اما تمامي وظيفه شهرداري 
و مسووالن شهري در آن خاصه نمي شود. در بودجه اي 
كه شللهرداري كه به شللورا تقديم كرده است نمي توان 
استراتژي مشخصي را ديد، انتظاري كه مردم براي تغيير 
و تحول در جهت مثبت شللدن مديريت شهري دارند را 
نمي تواند برآورده كنللد. اميدواريم كه براي ادامه حيات 
شورا در سللال دوم و سللال هاي پيش رو، اين مجموعه 
بتواند به شهرداري برنامه درازمدت بيست  ساله اي بدهد 
و برنامه اي پنج ساله كه جزييات آن در شكل برش هاي 
يك ساله مشخص شده باشند. اين گونه است كه با برنامه 
جزء به جزء و استراتژي مشخص مردم مي فهمند كه اين 
شورا روزي كه شهر را تحويل گرفت شهر چه وضعيتي 
داشللته و پس از پايان چهار سال چه شللهري را تحويل 

مي دهند. 
نكته ديگر اين اسللت كه بايد توجه داشللته باشيم اين 
اسللت كه عامل اصلي براي پيشللرفت يك شهر عامل 
انساني است. در 14 سال گذشته ما شاهد انهدام نيروي 
انسللاني به خصوص در حوزه مديريت شهرداري بوديم. 
نوسازي مديريتي متناسب با شعارهاي داده شده پيش 
نرفته است و انتظار ايجاد تحول از مجموعه اي كه خود را 
وامدار مديريت هاي قبلي مي دانند و هماهنگي و وابسته 
تشللكياتي به جريان رقيب شكسللت خورده هستند 

نمي توان داشت. 
شللعار اين بود كه جلوي فسللاد و كارهاي ناشايست و 
غيراخاقي و غيرشرعي كه در گذشته رواج داشته است 
را مي گيريم. عملللي كردن اين شللعار در گروي نيروي 
انساني اسللت. آن نيروي انسللاني كه در نظام 14 ساله 
گذشته غرق در حركات پوپوليسللتي و غيراصولي بوده 
است، قطعا نمي تواند چشم اندازهايي كه راي دهندگان 
به دنبال آن بوده اند و شللوراي شهر ترسلليم مي كند را 
محقق كنللد. حركت در جهت نوسللازي نهاد مديريتي 
بسيار كند اسللت، فرصت ما محدود اسللت و نمي توان 
انتظار مردم را به آينده موكول كرد و مديريت شللهري 
يعني همين، يعني نتيجه كارهايت را مردم بايد فردا در 
زندگي روزانه شان ببينند، نمي شود آنها را به چهار سال 
و هشت سال بعد حواله داد. امروز كه يك شهردار ناحيه 
ناموفق در مديريت قبلي به شللهردار يللك منطقه ارتقا 
پيدا كرده است، بازتاب مثبتي در افكار عمومي نخواهد 
داشت. سر هر چهارراه اين شهر و كشور را بنگريم. ده ها 
جوان اليق و فداكار و مدير مي توانيد پيدا كنيد. نبايد در 
انتخاب مدير خساست به خرج داد، زمان آن است كه به 

جوانان ميدان داد تا به مديريت برسند. 
در دوره شللهرداري آقاي نجفي و شللوراي اصاح طلب 
شهر فعلي اگر همين كادرسازي مديريتي را سروساماني 
دهند قدم بزرگي برداشته شللده است. بهترين جا براي 
كادرسللازي مديريتي در نظام مديريت شللهري است 
چون مثل رودخانه اي زنده و در جريان اسللت. براي اين 
رودخانه بايد كساني انتخاب شللوند كه هم توانايي شنا 
كردن در آن را داشته باشند و هم بتوانند جريان حركت 

آن را در دست داشته و درست هدايت كند.
فعال سياسي و عضو سابق شوراي شهر

شورا، مصدق و مديريت شهري

غالمرضا انصاري

حميدرضا خالدي

 گفت وگوي »اعتماد« با صادق درودگر
مسوول كميته اقتصادي سازمان ليگ

مشكل حق پخش امسال نهايي مي شود
١5

گفت وگوي »اعتماد« با عليرضا تابش 
مديرعامل بنياد سينمايي فارابي

گذر از حمايت مادي به سينمايي جهاني
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يادداشت

سهم مصدق از پايتخت؛ يك خيابان

مصدق هرگز غرب زده يا وابس�ته نبود. اگر ما مي بينيم 
پس از انقالب بسياري از غرب گرايان پشت سر مصدق 
پنهان مي ش�وند، به همين دليل خطاي تحليلي است. 
ما مصدق را به اش�تباه در جايگاهي نشانديم كه برخي 
غرب گرايان با  عنوان ملي پش�ت او مخفي ش�وند. اين 
در حالي اس�ت كه بزرگ ترين دش�من مصدق غربي ها 
و به طور خ�اص انگليس و امري�كا بودند. غ�رب عليه 
مصدق دس�ت به كودتا زد. البت�ه اكنون و ب�ا توجه به 
اينكه بخش�ي از واقعيات روش�ن ش�ده، وابستگان به 
غرب ديگر پش�ت مصدق جبهه نمي گيرن�د و حتي در 

مطبوعات شان مصدق را تخريب مي كنند.

در جامع�ه امروز ما »مص�دق« مخالفان ج�دي هم دارد 
و حتي پس از مطرح  ش�دن نامگ�ذاري خيابان�ي به نام 
»مص�دق« در ته�ران مخالفت ها در قال�ب موضع گيري 

اعالم شد.
جالل الدين فارسي بعد از بيانات امام در مورد »مصدق« 
نزد وي م�ي رود و مي گوي�د كه خبر دارد ك�ه »مصدق« 
حتي خمس و زكات مي داده است و اين نقل قول منتشر 
ش�ده اس�ت و بايد بگويم موضوع پايان نام�ه »مصدق« 
در مورد ارث از مفهوم اس�المي بوده اس�ت و »مصدق« 
وصي�ت مي كند ك�ه وي را در كن�ار ش�هداي 30 تير در 

امامزاده عبداهلل دفن كنند.


