
» عزيزان«ي شيرازي را براي ديگر  بيننده» عزيزان«ي يكي از  در اين شب، ايشان نامه. آورده بود

اين برنامه نوشته بود كه، چند روز   بود، كه اين عزيز بيننده بهي نامه اين خالصه. كرد بيننده قرائت مي

بيمارستان برده بودند،  هنگامي كه اين خويشاوند را به. شان دچار ناراحتي شده بودند پيش يكي از اقوام

فكرهاي ! كردند؟ نه نه ويزيون و داشتند چه كار مي همه از دكتر و پرستار ووو رفته بودند توي اتاق تله

اندر كار  دست» عزيزان«ايشان، از اين . ديدند ي جنگ هفته را مي ها داشتند، برنامه آن. بد نكنيدبد 

» عزيزان«تر كنند، تا بلكه  شان را بي نمك ي جنگ هفته خواهش كرده بود، كه يك كمي برنامه برنامه

ن لبخند خنك مجري برنامه هم، با هما. مريض برسند» عزيزان« دست اندر كار بهداشت شيرازي، به

ما با نمكيم و با نمك هم باقي خواهيم . شود شود كه نمي جان عزيزتان نمي گفت كه به اش مي  قطبي

 .آيد كاري هم از دستمان بر نمي. ماند

خواهم بگويم كه در  هاي سيماي جمهوري اسالمي نيست، بلكه مي جا صحبت از برنامه البته، در اين

البته، اگر . گفت كه اشكال تهران مهاجرين هستند  بالغت مياين شب، اين مجري سراپا ظرافت و

  .مجري مراجعه كنيد، حتماً يك سفلي يا عليايي در آن پيدا خواهيد كرد» عزيز«نسل قبلي اين  به

مسؤل در » عزيزان«چون، . تهران دارد؟ خيلي هم دارد ها چه ربطي به پرسيد كه اين حرف حال، مي

  :گوييد نه؟ پس بخوانيد مي. تندشهرداري هم از همين قماش هس

فساد هم، بيش و كم در شهرداري بوده . تهران، تا كنون شهردار و معاون شهردار زياد داشته است

كاري كه، اكنون . تهران نكردند، الاقل آن را خراب نكردند ولي، اين شهرداران اگر خدمتي به. است

  .كشند توبره مي رند بهكنند اين است كه خاك تهران را دا مسؤلين شهرداري مي

دست يك  اند به اند كه سرنوشت تهران را داده مسؤلين شهرداري تهران، از كدام سفلي و عليايي آمده

كاري  مشت بساز و بفروش و خودشان هم براي خالي نبودن عريضه معماري تاريخي تهران را دست

هم بزنند؟چه  شين دودي را بهايشان اجازه داده است كه معماري ايستگاه ما چه كسي به. كنند مي

اين روزگاز بيندازند؟ اين حضرات،  ي جنوب بازار را به ايشان اجازه داده است كه معماري محله كسي به

ها هر كاري كه  دستشان و آن ايد به اند كه سرنوشت يك شهر چهارده ميليوني را داده مگر چه كاره

ها اجازه داده است كه كاشي تاريخي گذر  آن دهند؟ چه كسي به مايل هستند در اين شهر انجام مي

مردمان اصيل اين شهر، . ي تاريخي كوتاه است جا كنند؟ تهران، داراي يك پيشينه لوطي صالح را جا به

اي هستند، كه نه تنها بايد حفظ شود، بلكه بايد  براي خودشان داراي فرهنگ، ادب، رسوم و اسطوره

. دست يك مشت بساز و بفروش ها را شهرداري داده است به يني ا در صورتي كه، همه. شناسانده شود

زيرا كه، . حق هم دارند. كنند البته، باالي شهر نشينان، همگي دارند از اقدامات شهرداري پشتيباني مي

تاريخ تمدن؟  ها چه به فرهنگ شهري؟ آن ها را چه به آن. اند، و يا بساز بفروش ها همگي يا دالل آن

گفت برويد در باغات شميران ساختمان  ها مي آن گ داشتند، حتي اگر شهرداري بهها، اگر فرهن آن

دهيد  شما، اجازه مي. دهيد باغات تهران تخريب شود شما، اجازه مي. كردند بايد مي سازي كنيد، نمي

د گذاري  را مي كاريد و اسمش جاي آن، چند تا رز فكسني مي  و به ها ساله را از بن بكنند چنارهاي ده

   آقاياني كه براي . هستند  مهاجرين ها  مسبب بدبختي ما تهراني گفت،  آقاي مجري مي پارك سازي؟
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