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اگر دستگاهی مستقل و بدون وابستگی مديريتی و اقتصادی به 
دولت و حاکميت ايجاد شده بود تا طی اين سال ها تصميمات 
فی البداهه بعضی از مس��ئوالن را رصد نموده و نتايج آن را نيز 
محاسبه و رس��انه ای می کرد آن وقت گروهی از مديران ناچار 
می ش��دند حتی در حالی  که به  افتخار بازنشستگی نائل شده و 
يا در کشورهای ثالث به استراحت مشغولند جوابگوی مطالبات 
جامعه و نمايندگان قانونی آن ها باش��ند، اگرچه هنوز هم دير 
نشده زيرا رئيس قوه قضائيه که پيداست آماده هر نوع اقدامی 
به  منظور اس��تيفای حقوق از دست  رفته بيت المال می باشد را 
می توان مدعی العموم اين پروسه بزرگ دانست که ان شاءاهلل و 
به  مرورزمان در دامنه شهرداری ها نيز ورود پيدا خواهند کرد. 
بر اس��اس گفته رياضی دانان عددی چون بزرگ ش��د بايد گرد 
ش��ود. بنابراين به پايتخت فرهنگ و تمدن اس��امی به  عنوان 
مس��طوره بس��نده می نماييم که در تمامی اين س��ال ها چوب 
تعجيل ه��ا و ندانم به کاری های بعض��ی از مديران را خورده تا 
هم��ه زيبايی های پرصابت تاريخی و اکوسيس��تمی خود را از 
دست بدهد و در نهايت به  زور نور چراغ های الوان چينی بتواند 

بزک شده و به خورد سياحان و تماشاگران داده شود! 
موج س��اخت  و س��ازهای عجوالنه در آغازين سال های پس از 
انقاب اس��امی از خيابان کشی هايی شروع  شده که نمونه بارز 

و تأس��ف  بار آن بزرگراه غير اصولی نواب در پايتخت می باشد 
که ده ها خانه و مکان های تاريخی را درو کرد تا در حاشيه آن 
و بدون توجه به ترددهای ناگزير عابران پياده، برج س��ازی شود 
و مرکز کان ش��هر را به بازار مکاره تبديل کند که البته حاصل 
تجربيات ش��عور شهردار وقت آن اس��ت که قبًا اين با را در 
مقام استاندار بر سر شهر تاريخی اصفهان آورده بود که شهردار 
گوش  به  فرمان به  طور ش��بانه تنها حمام تاريخی تمام س��نگ 
جه��ان را بترکاند ت��ا خيابان و چهارراه��ی در عمق فرهنگ و 
تمدن اين شهر باستانی بجای آن تعبيه نمايد و سپس به سوی 
کاروانس��رای تاريخی تحديد در مرکز ش��هر رفتند تا در مقابل 
دومين س��اختمان ش��هرداری قديمی کش��ور که اولين آن در 
ش��هر تبريز اس��ت بنايی بلند با نام جهان نما احداث کنند که 
نزديک س��ی سال اس��ت به چالش بزرگ در شهر و همچنين 
اختاف مابين يونس��کو و ايران تبديل  ش��ده اس��ت که ميدان 
نقش جان را از ليس��ت مي��راث فرهنگی جهان خارج نمايند و 
امروز ناچار ش��وند طبقات انتهايی آن را طی ده س��ال گذشته 
با هزينه س��نگين و مضاعف تخريب کنند درحالی که به دليل 
وقف بودن زمين و عدم رضايت کس��انی که نسل های متمادی 
در آن به امرارمعاش می پرداختند هنوز نتوانس��ته اس��ت آبی 
برای سرمايه گذاری شهرداری و صاحبان سهام شرکت سازنده 

پروژه که اکثراً فرهنگيان بازنشسته هستند گرم کند! 
اين کج سليقگی ها در دامنه شهرداری به همين جا ختم نمی شود 
که نوبت چهارباغ باال فرا می رس��د تا کارخانه های ريسندگی و 
بافندگی حاشيه آن که روزگاری اين شهر را به منچستر ايران 
تبدي��ل کرده بود و هرکدام به تنهاي��ی موزه ای از صنعت زمان 
خ��ود بودند را تخريب و در اختيار بس��ازوبفروش ها قرار دهند 

تا به برج تبديل که س��ايه آن فضای دلنواز و درختان کهن را 
کور نمايد؛ اما توصيف خيابان چهارباغ عباس��ی که به اصطاح 
پياده راه ش��ده است ناگفتنيس��ت زيرا بهتر است نام پياده راه 
را ب��ه بازار مکاره کافه داران و بس��اط ان��دازان لحظه ای تغيير 
داد تا نظر يونس��کو به تبديل مرک��ز پايتخت فرهنگ و تمدن 
اس��امی بيشتر شبيه کافه های شهر رم در ايتاليا باشد نه آنچه 
در زمان ايجاد چهارباغ به عنوان فضای س��بز مردم اين ش��هر! 
همه اين ها درنتيجه تعجيل در اجرای افکار فی البداهه مديران 
چندماهه يا حداکثر چندساله شهرداری های اين شهر است که 
اين اواخر بوی س��ند 2030 يونس��کو از نقشه های آن متصاعد 
اس��ت! تا در پش��ت نقاب فضای مفرح عملی شوند! درحالی که 
طول اينگونه سمت ها برای مديران در ديگر کشورهای تاريخی 
به س��ی سال می رس��د تا جوابگوی پيامد اقدامات خود باشند! 
آخري��ن گام های بلن��د و عجوالنه ش��هرداری اصفهان در اين 
س��ال ها تخريب دومين پمپ بنزين قديمی کش��ور که به نوعی 
نوستالژی بود همچنين ساختمان پزشکی اطباء دهه های سی 
و چهل در ميدان مرکزی شهر يعنی دروازه دولت قديم و امام 
حسين )ع( جديد می باشد که برای احداث ورودی مترو اتفاق 
افتاد حال آنکه س��اختمان تاريخی شهرداری مرکزی اين شهر 

همچنان پايدار است! 
ش��ايد بتوان يکی از داليل پابرجا ماندن و فرسوده نشدن آثار 
تاريخی اين شهر را پس از در نظر گرفتن امتياز مؤمن و معتقد 
بودن قلبی س��ازندگان آن، تفکر و عدم عجله در ايجاد دانست 
که برای مثال مس��جد ميدان نقش جهان )امام خمينی »ره«( 
تاريخی بس ش��گرف دارد زيرا در فاصله زمانی سال های ۹۹۶ 
تا 1038 قمری ساخته شده که معمار آن يعنی استاد علی اکبر 

اصفهانی و ناظر آن محب علی بيک پس از زدن س��قف آجری، 
زنجي��ری از درون آن و در امتداد مماس با کف محراب آويزان 
کرده و چند س��الی از ديد شاه عباس و عوامل او مخفی شدند 
و پس ازآن که س��اختمان نشس��ت خود را به  قدر کافی نمود، 
پيدايش��ان می شود و ماجرا را برای پادشاه تعريف می کنند که 
اگر اين بنا عجوالنه و غير فنی س��اخته می ش��د امروز پس از 
گذش��ت بيش از چهارصد سال هنوز هم پابرجا و باقی نبود که 
بتواند ثبت ميراث جهانی شود! اما امروز مديران فصلی شهری 
همچنان بر طبل ايده های فی البداهه خود می کوبند و هرکدام 
فارغ از بعد تاريخی و جهانی اين ش��هر تئوری های خود را برتر 
می دانند که بيشتر به نوعی کج سليقگی شباهت دارند و از ابراز 
نمونه های آن همان بس که نام مبارک و مقدس امام حس��ين 
)ع( را با آن  همه عظمت و ش��وکت بر س��ر راه پله ورودی مترو 
نصب می کنند درحالی که بر اس��اس روايات موجود اين اس��م 
مقدس که از ذريه انوار الهی می باش��د آنقدر ارجمند است که 
کرات آسمانی و تمام کهکشان ها ارزش برابری با آن را ندارند و 
عليرغم همه تذکرات و نقدها و نوشته ها و اعتراضات مردمی و 
اصحاب رس��انه هنوز هم تابلوی فلزی )ايستگاه امام حسين ع( 
در دهانه پله های مترو نصب اس��ت و تابلوی کوچکی با عنوان 
ايستگاه متروی ميدان امام حسين »ع« نيز کنار آن گذاشته اند 
و حداقل نام را به )ايس��تگاه متروی ميدان امام حس��ين »ع«( 

ارتقاء نمی دهند! 
ف��ارغ از اينکه نام فعلی اين ميدان همين اس��ت اما ايس��تگاه 
را می توان با اس��م قديمی نوس��تالژی محل ک��ه در بين عامه 
مصطلح اس��ت يعنی »دروازه دولت« ارائه داد که ش��ايد بتوان 
اج��رای اي��ن اصرار را نوعی کج س��ليقگی يا لجبازی دانس��ت! 

سرگذشت اين کان ش��هر با تاريخ هفت هزارساله خود اگرچه 
زيروبم ه��ای ف��راوان دارد اما از زمان هج��وم محمود افغان به 
آن و تخريب هاي��ی که انجام گرفت و در دوران ظل الس��لطان 
قاج��ار نيز ادامه يافت، اهداف سياس��ی و تغيير عقايد مردم را 
در بر داش��ت اما امروز به برکت جمهوری اسامی نبايد کسی 
يا کس��انی به خ��ود اجازه دهند تا با کج س��ليقگی ها و يا ندانم 
ب��ه کاری اندوخته ه��ای ميراث��ی و فرهنگی به نح��وی مورد 
بی مهری ها قرار گيرند. بنابراين اجرای هر ايده نيازمند بررسی 
تيم های کارشناس��انه علمی و استفاده از تجربيات کهن مردان 
و زنان کش��ور است زيرا اخيراً يکی از رؤسای نواحی شهرداری 
به بولت��ن اخبار و تارنمای ايمنا گفته ان��د: »پس از تهيه طرح 
نهايی ميدان امام حس��ين »ع«، برآورد هزينه عمليات اجرايی 
نيز تهيه می شود که هدف از اجرای اين طرح ايجاد ارتباط بين 
خيابان های طالقانی با باغ گلدس��ته و چهارباغ است«! که قطعاً 
اگر اين تفکر و برنامه ريزی نيز همسان با اقدامات انجام شده در 
اين زمينه طی سنوات گذشته توسط شهرداری ها صورت گيرد 
و قس��مت های نوس��تالژی اين منطقه را ک��ه مماس با ورودی 
خيابان چهارباغ عباسی و محوطه حفاظت شده باقيمانده »کاخ 
جهان نما« ب��رای اتصال خيابان طالقانی ي��ا همان گذر خاکی 
تاريخ��ی به بل��وار جديداالحداث گلدس��ته و چهارباغ تخريب 
نماين��د چن��دان فرقی با انج��ام اينگونه جفاها در گذش��ته به 
بافت تاريخی ش��هر و توسط شهرداری نخواهد داشت. بنابراين 
می طلبد تا ميراث فرهنگی استان که اين روزها را غرق حيرت 
وزارتخانه ش��دن باالدستی خود شده اس��ت از غفلت خارج و 
نظ��ارت کامل بر اين اهداف و فارغ از مرام های حزبی داش��ته 

باشند که معضل تعجيل به کج سليقگی های تازه ختم نشود!

اسام ستيزی در ميان سران غرب در حالی همچنان 
ادامه دارد و در حال گسترش است که گزارشگر ويژه 
سازمان ملل اعام کرد ممنوعيت استفاده از پوشيه در 
هلند در جامعه ای که مدعی احترام به برابری جنسيتی 

است، معنايی ندارد.
تندای آکيومی، کارش��ناس امور مب��ارزه با نژادگرايی 
سازمان ملل متحد، ضمن انتقاد از ممنوعيت استفاده 
از پوشش های چهره شامل روبند در ما عام در هلند 
تاکي��د کرد چنين قانون��ی در جامعه تحمل پذير اين 
کش��ور معنايی ندارد.او  افزود، ممنوعيت اس��تفاده از 
روبند سبب بازتاب گسترده ای از تقويت اسام هراسی 
در هلند شده اس��ت.در پی تصويب قانون ممنوعيت 
روبند از سوی پارلمان هلند در سال گذشته ميادی، 
استفاده از اينگونه پوشش ها در ساختمان های عمومی 

و حمل و نقل ممنوع اعام شد.
آکيومی بر اس��اس س��فر يک هفته ای خود به هلند 
برای بررسی موضوع حقيقت يابی گفت چنين قانونی 
در جامعه ای که به برابری جنس��يتی افتخار می کند، 
معنايی ندارد.او  با اشاره به مناظره سياسی مربوط به 
چگونگی قانونی کردن موضوع روبند گفت: به خوبی 
نش��ان می دهد هدف از اين اقدام زنان مسلمان بوده 
است و حتی چنانچه چنين تصميمی غيرعمد و به دور 
از نيت خاصی بوده بديهی است که اين کار پيامد های 

خود را بر جای خواهد گذاشت.
به موجب قانون منع اس��تفاده از روبند، مردم بايد به 
خوب��ی در فضا های عمومی قابل رويت و شناس��ايی 
باشند و استفاده از کاه ايمنی يا لباس های کاه دار نيز 
مشمول پرداخت 1۶۵ دالر جريمه است.اين کارشناس 
س��ازمان ملل متحد معتقد است، به نظر می رسد آن 
گونه که بار ها در اين کشور از جمله پارلمان ملی هلند 

نشان داده شده اسام مخالف هويت ملی هلند است.
آکيوم��ی همچنين با بيان آنچ��ه وی آن را »تناقض 

هلن��د« می نامند معتقد اس��ت درک اين کش��ور از 
خودش به عن��وان جامعه ای با تحمل مانع از هرگونه 
پيشرفت خواهد شد.او افزود اين تناقض در هلند نشان 
می دهد برابری و ش��کيبايی که پيشتر در اين کشور 
وجود داشته اس��ت در حقيقت به عنوان مانعی برای 
رسيدن به برابری و شکيبايی بيشتر عمل خواهد کرد.

گزارشگر ويژه سازمان ملل خاطر نشان کرد در بسياری 
از حوزه های زندگی شامل گفتمان سياسی و اجتماعی 
و حتی از طريق برخی قوانين و سياس��ت ها اين پيام 
تقويت می ش��ود که »هلندی های واقعی از نژاد سفيد 
و غربی هس��تند«.  آکيومی در سال گذشته ميادی، 
انگليس را به عنوان دش��من هم��ه اقليت های نژادی 

معرفی کرد.
سابقه حضور مسلمانان در اين کشور به اوايل قرن 17 
ميادی برمی گردد. در اوايل اين قرن، فرماندار هلند 
با اعزام هياتی به مراکش از سلطان اين کشور خواست 
که پيمان اتحادی را عليه اسپانيا با اين کشور منعقد 
کند. سلطان وقت مراکش نيز در سال 1۶08 فرستاده 
ويژه ای را به هلند اعزام کرد و در نهايت دو کشور در 
24 دسامبر 1۶10 قرارداد تجارت آزاد را امضاء کردند. 
اين قرارداد، اولين پيمان رس��می کشور هلند با يک 
کشور غيرمس��يحی بود و موجب شد جريان حضور 
مس��لمانان در اين کشور ش��کل بگيرد. با اين وجود، 
اصلی ترين جريان ورود مس��لمانان به اين کشور در 
قرن 1۹ و مربوط به مسلمانان اندونزيايی است که در 
دوره تس��لط هلند بر اين کشور و جنگ های خونين 
استقال، از اندونزی فرار و به هلند مهاجرت کردند. در 
فاصله دهه های 1۹۶0 و 1۹70 که هلند به س��رعت 
مسير توسعه و پيشرفت را طی می کرد، اين کشور نياز 
شديدی به نيروی کار داشت و اين نياز منجر به فراهم 
ش��دن بس��تر قانونی و مقرراتی ورود مهاجران به اين 
کش��ور به ويژه از مبدا کشورهای مسلمان شد. انعقاد 

قراردادهای دوجانبه اش��تغال با کش��ورهای ترکيه و 
مراکش در اين دوره، اين روند را تشديد کرد.

روند افزايش تعداد مس��لمانان در هلند تا سال 2007 
ادامه داش��ت، ولی در اين س��ال مرکز آمار اين کشور 
اعام کرد که تعداد مسلمانان اين کشور کاهشی بسيار 
کم داشته اس��ت به گونه ای که گفته می شد حدود 
۵0 هزار نفر از تعداد مس��لمان در اين کشور کم شده 
اند . در حال حاضر، ترکيب مس��لمانان اين کش��ور را 
به ترتيب اتباع کش��ورهای ترکيه، مراکش، بوس��نی، 
سومالی، عراق، افغانستان، ايران و پاکستان و ... تشکيل 
می دهن��د. تونس و الجزاير نيز از ديگر کش��ورهايی 
هستند که اتباع آنها در هلند حضور دارند. آمستردام، 
روتردام، الهه و اوترخت مهمترين شهرهايی هستند 
که ميزبان اقليت مسلمان اين کشور هستند.ترديدی 
نيست که آمار رسمی اين کشور مبنی بر کاهش جامعه 

مسلمانان هلند،بی دليل نيست. اين روند کاهشی می 
تواند يا با خروج واقعی مس��لمانان از اين کشور اتفاق 
افتاده باش��د و يا اينکه مسلمانان اين کشور از اعام و 
ابراز دين واقعی خود خودداری کرده باشند تا از آسيب 
ه��ا و تبعيض های بعدی که در اين سيس��تم بر آنها 
وارد می ش��ود، جلوگيری کرده باشند. هر يک از اين 
داليل که واقعی باشند، نشان دهنده تشديد وضعيت 
نامطلوب مسلمانان در اين کشور است. خروج احتمالی 
مسلمانان از اين کشور و يا خودداری آنها از اعام علنی 
دين خود، متاثر از تشديد روند اسام ستيزی و اسام 
هراسی در اين جامعه است. روندی که نه تنها در هلند، 
بلکه در بسياری از کشورهای اروپايی طی سالهای اخير 

شکل گرفته و تشديد شده است.
تش��ديد شرايط سخت گيرانه عليه جامعه مسلمانان، 
طی س��الهای اخي��ر رو به افزايش بوده اس��ت. نقطه 

ش��روع اين رون��د را می ت��وان در اقدام��ات و برنامه 
ري��زی ه��ای هدفمند ح��زب حاکم در اين کش��ور 
دانس��ت.ارايه پيش��نهادات محدوديت س��از و قانونی 
کردن اين پيش��نهادات، حمايت از س��اخت فيلم ها 
و تهيه گزارش��ات ضداسام و ضد مسلمانان، همگی 
موجب تزريق و ترويج روحيه ضدمس��لمانان در ميان 
جامعه هلند و در نتيجه ايجاد ذهنيت منفی و اسام 
هراس��ی در ميان مردم جامعه می گردد. در واقع، در 
دو سطح "سيستم سياسی" و "افکار عمومی جامعه" 
ش��اهد اين روند هستيم که سيستم سياسی با جهت 
دهی اف��کار عمومی به نگاه توام با ه��راس و ترس از 
جامعه مسلمانان، به دنبال پياده کردن اهداف و برنامه 
های افراطی خود در اداره امور اين کش��ور است. البته 
طبيعی است که بخشی از اين وضعيت در هر دو سطح 
مذکور متاثر از فضای کلی ضداسام در اروپا است که 
متاسفانه بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمريکا 

روند رو به گسترشی داشته است.
تشديد اين وضعيت عليه مسلمانان به گونه ای نهادينه 
و گسترده شده است که حتی برخی شخصيت های 
سرشناس يهودی نيز نسبت به آن معترض شده اند. 
"يوب کوهن" ، رهبر س��ابق حزب کارگر هلند، در اين 
ارتباط معتقد است: مسلمانان هلند مانند يهوديان در 
جنگ جهانی  دوم به تدريج در حال محروم ش��دن از 
شرکت در جامعه شده اند. مادر بزرگ يهودی من در 
جنگ جهانی دوم با چيزی شبيه رفتار کنونی جامعه 
با مس��لمانان روبرو بوده اس��ت. يهوديان آن زمان به 
تدريج از شرکت در جامعه محروم شده و بنده اکنون 
مشابهت هايی ميان مس��لمانان و يهوديان در جنگ 
جهان��ی  دوم م��ی بينم. با مس��لمانان گفتگو کنيد و 
خواهيد ديد که آنان چنين احساسی  دارند . حتی اين 
سخنان که گويای واقعيت های امروز حاکم بر سيستم 
سياسی هلند است نيز با واکنش های تند راست گرايان 

افراطی اين کش��ور روبرو شده است. "يوب کوهن" در 
ادامه با اشاره با اقدامات حزب راستگرای افراطی آزادی، 
اينگونه می گويد: حزب آزادی از مسلمانان می خواهد 
که کشور را ترک کنند. مسلمانان از شرکت ويلدرز در 

قدرت سياسی هلند ترسيده اند.
رهبر سابق حزب کارگر هلند می افزايد: "شهردار سابق 
آمس��تردام طی  مصاحبه ای با روزنامه "فری ندرلند"  
گف��ت: از زمانی  که حزب آزادی وارد قدرت سياس��ی 
در هلند شده است، ترس مسلمانان افزايش پيدا کرده 
است". مجموعه اقداماتی که به صورت سيستماتيک 
توسط س��اختارهای اداری نس��بت به غيرهلندی ها 
به ويژه مس��لمانان صورت م��ی گيرد، زمينه تبعيض 
شديدی را در اين کشور بر پايه دين و اعتقاد شهروندان 
اين کشور ايجاد می کند. کميسر اروپايی حقوق بشر 
نيز بعد از سفر خود به هلند و بازديد از اين کشور، در 
گزارش خود نسبت به اعمال تبعيض های مبتنی بر 
اعتق��اد و مذهب ابراز نگرانی کرده اس��ت. وی در اين 
گزارش ب��ه صراحت در فصلی مس��تقل و مفصل به 
تبعيض های مختلف در هلند اشاره می کند و معتقد 
است که اين تبعيض ها براساس جنسيت، توانايی های 
جسمی، سن و نژاد و بيش از هر چيز مبتنی بر اعتقاد 
و باور افراد صورت می گيرد. او در گزارش خود به نقل 
از دادس��تانی هلند اعام می کند که تعداد شکايات 
مربوط به تبعيض در اين کشور 2۵ درصد رشد داشته 
است. براس��اس اين گزارش، با اينکه پليس شروع به 
ثبت جرايم مرتبط با تبعيض ک��رده، با اين وجود به 
نقل از دادستانی اعام کرده است که تخمين می زند 
س��االنه بين 7۵0 تا 1000 مورد ش��کايت مربوط به 
موارد تبعيض اتفاق افتاده باشد. براساس اين آمار، در 
فاصله ژانويه تا ژوئن 2008، تعداد 1۵12 مورد شکايت 
در اين ارتباط ثبت ش��ده و پيش بينی ش��ده که اين 

تعداد تا پايان اين سال دو برابر شود.
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رسولاكرمصلیاهللعليهوآله:

همه تقوا اين است که آنچه را نمی  دانی بياموزی و آنچه را 
می  دانی به کار بندی.

وز حدیث ر

برادران و خواهرانم و تمامي دوستانم، از شما خواهش مي کنم پشت 
به رهبر نکنيد و حامي واليت فقيه باشيد. با واليت فقيه شما مي توانيد 

در هر سنگري که هستيد، از آن سنگر به خوبي دفاع کنيد.
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اجرای اهداف فرهنگی یونسکو پشت نقاب شهرداری اصفهان!

حسن  روانشید
روزنامه نگار پيشکسوت

هشدار سازمان ملل درباره تصمیم اسالم ستیزانه هلند
وضعیت بحرانی مسلمانان در غرب همچنان رو به گسترش است


