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 جناب آقای قالیباف

به عنوان یک فعال اجتماعی هر چه می اندیشم از کار و 

فعالیت های شما، جز خیابان های پر دست انداز و 

کودکان  سراپا فرورفته در سطل های آشغال چیزی به یاد 

نمی آورم. دیگر شنیدن اخبار حمالت وحشیانه نیرو های 

شهرداری  به دست فروشان و دوره گردها تبدیل به یک 

خبر عادی شده است. یک شب با همکاری نیروی 

انتظامی به کارتن خوابها حمله می کنید و شبی دیگر به 

و دیوارمنزل خادم مسجد باال رفته و  یک کارواش. از در

   از صاحبخانه و پناه بردگانش با قمه و چماق پذیرایی

 .می کنید

 

باور کنید شرم آور است که نیرو های دولتی از بین افراد 

معلوم الحال جامعه استخدام و تحت عنوان طرح انضباط 

اجتماعی ، بالی جان دست فروشان شوند. در پیاده رو ها 

کشند و با لگد ، بساط دوره گردان را  به هم عربده 

ریزند. طرحی که با هدف ارتقاء کیفیت زندگی و برقراری 

نظم اجرا می شود ، موجب وحشت و احساس عدم 

 امنیت عابرین پیاده شده است.

 

حمایت های شما و شورای شهر تهران از برخوردهای 

غیر انسانی موجب بروز و تکرار چنین مشکالتی شده، 

تما به خاطر دارید که در  سال گذشته،  پرسنل شما با ح

را کشتند. « علی چراغی»ضرب و شتم، دوره گردی به نام 

چشم شما روشن! ابوالفضل پسر پانزده ساله مرحوم 

چراغی ترک تحصیل کرده و برای حمایت از خانواده اش 

میوه می فروشد، باعث خجالت است؛ ولی ماموران شما 

 لفضل هم رحم نکردند.به چرخ میوه ابوا

پیمانکاران شما کودکان تهران را تمام قد، به داخل سطل 

های آشغال می فرستند و از هیچ سوء استفاده ای دریغ 

 نمی کنند.

    در شهههر مهها بهها فههروش طههرح ترافیههک، قههانون معاملههه  

مههی شههود و سههرمایه دار اجههازه ورود بههه هههر محلههی را  

 به دست می آورد.

 

 شهردار نامه ای به

 

 سام بوربورنویسنده: 

 94بهمن  
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د. فاجعه یرو و اتوبوس ها هم خبر دارحتما از وضعیت مت

منا را در ایستگاه صادقیه و امام خمینی می توانید لمس 

 کنید.

در حالی که روز به روز هوای تهران آلوده تر می شود، 

اتوبوس های شرکت واحد هوا را ناسالم تر می کنند و 

 انگار نه انگار...

ترافیههک روز بههه روز بیشههتر مههی شههود و بههاز هههم       

 می فروشید و معوضی نمی سازید.  پارکینگ

 سههاخت و سههاز طبقههات خههالف هههم از صههدقه سههر   

کمیسهههیون هههها و دریافهههت مبهههالغی در ازای فهههروش   

قهههانون  بهههه عهههادت بسهههیاری از سهههازندگان تبهههدیل   

 شده است.

بافت فرسوده هم روز به روز فرسوده تر می شود و 

 خبری از نوسازی نیست.

 

 جناب آقای شهردار؛

اصههرار شههما بههه آراسههتن مبلمههان شهههری بهها چنههین      

میانبرهایی، بیشهتر بهه پنههان کهردن سهوال شهباهت دارد       

تا پاسخ. بهتر نیست بها دالیهل ازدیهاد دسهت فهروش هها       

روبههرو  شههویم  بههه و دوره گردههها کمههی تخصصههی تههر 

کهرده ایهد کهه مشهکالت اقتصهادی       نظر میرسد فرامهوش 

 امان مردم را بریده است.

 

 

ند درگیری نیروهای شهرداری تهران لیستی از چ

 در دو سال گذشته

 تاریخ شرح ردیف

1 

علی چراغی توسط  "قتل"

نیروهای سد معبر شهرداری 

 تهران 4منطقه 
 1393مرداد 

2 

درگیری ماموران شهرداری با 

ابوالفضل چراغی با وساطت 

اهالی محل و فرار ماموران 

 شهرداری
 1393اسفند 

3 

شهرداری با درگیری دو مامور 

دستفروشان میدان هفت تیر که 

 به ضرب و شتم طرفین انجامید.

اردیبهشت 

1393 

4 

برخورد ودرگیرهای گسترده بین 

ماموران شهرداری و دستفروشان 

 بازار تهران

 1394آذر 

 تا کنون

5 
برخورد نیروهای شهرداری با 

 1394دی  مرد لبو فروش

6 

درگیری و حمله دسته جمعی 

شهرداری به کارواشی نیروهای 

 در سعادت آباد
 1394بهمن 

7 
درگیری نیروهای شهرداری با 

 1394بهمن  دستفروشان خیابان آزادی

 و چندین چند درگیری دیگر


