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گذر تاریخ

مديرعامل سازمان مشاركتهاي
اجتماعي شهرداري تهران خبر داد

برگزاري جشنواره «حامي»

چهارشنبه  30مرداد  1392شماره 470

جشنواره«حامي»برايمشاركتبيشترشهرونداندرحوزههايكارآفريني،رفاهو
خدمات اجتماعي برگزار ميشود .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،مديرعامل
سازمانرفاه،خدماتومشاركتهاياجتماعيشهرداريتهراندراينبارهگفت«:با
توجهبهاينكهخانههايخدماتاجتماعي،كارآفرينيورفاهاجتماعيازخانههاي

زيرمجموعه فعاليتهاي س��ازمان رفاه در مناطق و محلههاي پايتخت محسوب
ميش��ود براي افزايش و ارتقاي حس مشاركت بيشتر شهروندان تهراني در امور
مربوطبهاينخانهها،طرحبرگزاريجشنواره«حامي»كهمخففحمايتاجتماعي
مردمياراستبراينخستينبارتوسطاينسازمانمطرحشد».

مرور تحوالت و حواشي يكي از تاريخیترين روزهاي
كشورمان در محلههاي منطقه ما

اتفاقي به نام  28مرداد!
علی جواهری

اگ�ر مخاطب پر و پا قرص همش�هري محله باش�يد

حتم ًا خ�وب ميدانيد ك�ه چند ماهي اس�ت همراه با
ش�ما در صفحاتي به نام «گذر تاريخ» ،س�ير تحوالت
منطق�ه را م�رور ميكني�م ،ام�ا راس�تش را بخواهيد
براي بيان دليل اصلي به وجود آمدن برجهاي س�ر به
فلك كش�يده به جاي تپه ماهور و درختان سرس�بز و
جايگزين شدن ماشينهاي آخرين مدل به جاي اسب
و درش�كه ،منتظر رسيدن س�الروز كودتاي 28مرداد
1332بودي�م .در اي�ن روز و روزهاي بعدش تا پيروزي
اتقالب اسالمي رويدادها و تحوالت بسياري در منطقه
اتفاق افتاد كه ميتوانيد با ما آن را مرور كنيد.

در تاريخچه محله طرش��ت كه قدمت بخش��ي از آن
به دوران قبل از اس�لام بازميگ��ردد روايتهاي كوتاهي
از زم��ان كودتاي 28مرداد  1332وجود دارد كه ش��ايد
خواندش براي شما هم جالب باشد.
روزهاي ناآرام مرداد 1332
آن ط��ور كه در كتابه��اي تاريخي آم��ده اهالي اين
محله از جمله هواداران و پش��تيبانان مصدق بودند كه
در خانههايش��ان را باز ميگذاش��تند تا معترضاني كه
در خيابانهاب تجمع ميكردند هنگام فرار از دس��ت
مأم��وران به آنجا پن��اه ببرند .گويا حاج «اس��داهلل
حسينمردي» آخرين كدخداي طرشت در زمان
كودتاي 28مرداد براي جلوگيري از هرج و مرج
و حف��ظ آرامش اهالي نقش مؤثري داش��ته به
همين دليل درگيريهاي بسياري با مأموران
شاه پيدا كرده بود .يكي از قديميهاي محله
طرش��ت كه اين خاط��ره را از پدرش نقل
ميكند« :در زمان كودتا گروهي از مردم
به عمارت كدخ��دا و خانه برخي اهالي
پناه آورده بودند ،براي همين مأموران
گارد رضاشاه ،محله را محاصره كرده
كه درايت كدخدا اسداهلل و پهلوانان
و ريش سفيدان محله ،مأموران شاه
نتوانستندكاري از پيش ببرند و به
ناچار از محله دور شدند».

پهلوان اكبر كه بود؟
يك محله طرشت بود و يك پهلوان اكبر كه شايد يك
محله به اسم او قس��م ميخورند .او كه يكي از پهلوانان
آن روز پايتخت بود هيچوقت جلوي ظلم و ستم پهلوي
س��ر خم نك��رد .پهلوان اكب��ر در روزه��اي كودتاي 28
م��رداد نق��ش مؤث��ري در
مبارزات مردم��ي عليه رژيم
پهلوي داش��ت .او كه در آن
روزهاي پر اضط��راب مردم
ايران وظيفه برقراري امنيت
محل��ه را برعهده داش��ت در
روزه��اي ديگر مب��ارزه هم
نامش ميدرخش��د .پهلوان
اكب��ر هنگامي كه رضاش��اه
دس��تور داده ب��ود جل��وي
اج��راي مراس��م مذهبي را
بگيرند مقابل آجانها ايستاد
تا مردم عزاداري كنند.
س�اختمانهاي

ط�رح
55متري
ش��ايد يك��ي از مهمترين
تحوالتي ك��ه در دوران پس
از كودت��اي 28م��رداد در
منطق��ه روي داد اي��ن ب��ود
كه دولتمردان را به اين فكر

انداخت تا تهران را بدون هيچ برنامهاي به س��مت غرب
گس��ترش دهند .تهران را آنقدر كشيدند كه «طرشت»
و «كريمآباد» جزيي از تهران شد .اين رويداد باعث شد
ت��ا كار «مهدي درياني» براي س��اخت محله «دريانو»،
«ش��هرآرا» و محلههاي ديگر آسان شود .او كه آن موقع
مدام به مجلس ميرفت تا
مجوز طرحهاي س��اختمان
سازياش را بگيرد ،باالخره
توانس��ت ط��رح س��اخت
آپارتمانه��اي 55متري را
به ثمر برس��اند .اين رويداد
باعث ش��د كه در ميان آن
بياب��ان ،دو رود از ش��مال
تهران ب��ه آنجا بكش��ند و
ساختوساز را شروع كنند.
به اي��ن ترتيب نخس��تين
آپارتمانه��اي ش��مال
غ��رب ته��ران را س��اخت؛
آپارتمانهايي كه تا همين
امروز هم س��رپا هس��تند و
آدمه��اي بس��ياري در آنها
زندگي ميكنند.
او اي��ن آپارتمانه��ا را
به س��بك آلماني س��اخت
و برايش��ان امكانات��ي مثل
سيس��تم تخلي��ه زبال��ه و

