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بی میلی ایران به همکاری با ائتالف مبارزه با داعش که 
به رهبری آمریکا شکل گرفته است، دستیابی این ائتالف 
به اهدافش را با ابهام مواجه کرده است. روز گذشته جان 
کری وزی��ر امورخارجه آمریکا و فیلیپ هاموند، همتای 
انگلیسی اش در س��خنانی جداگانه خواهان همکاری 

ایران برای مبارزه با داعش شدند.  
از س��وی دیگر، روز گذش��ته روزنامه دس��ت راستی 
وال استریت ژورنال در گزارش��ی با اشاره به عدم حضور 
ایران در نشستی که روز دوشنبه به بهانه مبارزه با داعش 
در پاریس پایتخت فرانس��ه برگزار شد، نوشته است که 
این کنفرانس پیش��رفتی در زمینه موضوعات کلیدی 
نداشته و تالش آمریکا برای ائتالف سازی با مانع مواجه 
ش��ده اس��ت. در ابتدای این گزارش آمده اس��ت: »روز 
دوشنبه اختالف بر س��ر این که آیا همسایه های عراق- 
به خصوص ایران و سوریه-باید در حمالت نظامی برای 
نابود کردن »داعش«، ایفای نقش کنند یا نه، تالش های 

ایاالت متحده برای ایجاد یک ائتالف نظامی بزرگ علیه 
این گروه را با مانع مواجه کرد.« 

این گزارش با اش��اره به بیانیه پایانی نشس��ت که در 
آن بر حمایت از عراق در مبارزه با داعش اش��اره ش��ده، 
نوشته است:  »اما این نشست نتوانست در زمینه هدف 
کلیدی یعنی متقاعد ک��ردن متحدان منطقه ای نظیر 
ترکیه و عربس��تان به مش��ارکت در عملی��ات نظامی، 
پیشرفتی داش��ته باش��د.  همچنین طرح های ایاالت 
متحده برای گسترش دامنه حمالت هوایی به مواضع 
داعش در س��وریه بدون هماهنگی با دمشق و تهران، با 
انتقاد شدید روسیه مواجه شد.«  به نوشته وال استریت 
ژورنال، عدم دع��وت از ایران به نشس��ت پاریس، مایه 
مشاجره دیپلمات های حاضر در این نشست بوده است.  
»ابراهیم جعفری« وزیر خارجه عراق با بیان این که ایران 
می توانست »حمایت قابل توجهی« برای مبارزه با داعش 
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کوری... )5(

پای حرف از نظاف��ت و پاکیزگ��ی، روش علمی دفع 
فاضالب و زباله که باشد می گوییم.  در قرن چهارم هجری 
قمری 911 حم��ام عمومی در قرطب��ه پایتخت دولت 
اس��المی اندلس وجود داشت.  شهر قرطبه دارای شبکه 
جمع آوری فاضالب به صورت سرپوشیده بود.  مأموران 
شهرداری وظیفه نظافت خیابان ها را برعهده داشتند...1 ، 
»مسلمانان اسپانیا در نظافت شخصی و پاکیزگی لباس 
و منازل خود پاکیزه تری��ن مردم جهان بودند؛ طوری که 
ممکن بود یک نفر از طبقات ضعیف اقتصادی، با پول ناهار 
خود، صاب��ون بخرد و ناهار نخ��وردن را بر بیرون رفتن با 

لباس های کثیف ترجیح دهد.2«
پاسخ این س��خنان بسیار س��اده اس��ت.  گذشته ها 
گذشته! درحال حاضر به سفر که می رویم بیابان تا بیابان 
کیسه های پالستیکی است که به بوته های گیاهان، خارها 
و شاخه درختان گیر کرده، تمام حاشیه جاده ها را آشغال 
و زباله از انواع تازه و متعفن و  تر و خش��ک انباشته است.  
برای استراحت و صرف غذا در طول سفر، هیچ سایبانی 
پیدا نمی کنی که زی��ر آن تلی از زباله نباش��د.  اگر بین 
انتخاب بد و بدتر جایی که ق��دری از جاهای دیگر کم تر 
کثیف باشد پیدا کنی، کافی است رؤیت یک پوشک آلوده 
در آن حوالی تو و خانواده ات را با حالت تهوع فراری دهد.  

 واقع��اً تحمل کردنی اس��ت ک��ه زیر درخت��ی که به 
شاخه هایش صدها کیسه پالستیکی مندرس و پاره پوره 
گیر کرده، روی پتویی بر تلی از زباله ها، کنار سفره غذا و 
سماور چای، درحالی که اطرافت را انواع و اقسام آلودگی ها 
انباشته بنشینی و بگویی ما مس��لمانان در قرن چهارم 
هجری در قرطبه خیلی مامانی بوده ایم؟ درحال حاضر، 
در تهران و دیگر شهرها، وقتی باران می بارد، کار عده ای 

این است که یک چوب بلند تر از دسته بیل را به زیر پل ها 
فرو کنند، تا آب باران بتواند حمل زباله های انباشته شده 
در جوی ها را بر عهده گرفته و به قس��متی دیگر از شهر 
برس��اند.  خیلی کیف می دهد که روی هم��ان پل کنار 
جوی بنشینیم و ضمن استش��مام عفونت لجن و دیدن 
»گذر عمر3«، تعریف کنیم که شهر قرطبه دارای شبکه 

جمع آوری فاضالب به صورت سرپوشیده بوده است.  
»وقتی مس��یحیان، اس��پانیا را فتح کردند و دس��تور 
قتل عام تمام مسلمانان صادر شد، یکی از نشانه هایی که 
باعث می شد دادگاه تفتیش عقاید، مسلمانان را شناسایی 
کند، پاکیزگی و نظافت بود؛ زیرا مس��لمانان پاکیزه، در 
میان دیگر شهروندان کثیف و آلوده، انگشت نما بودند4.« 
حاال ش��هر قرطبه دوباره به کوردوبا تغییرنام داده است.  
اخالف همان آدم های کثیف و آلوده برای خودشان هم 
شبکه جمع آوری فاضالب به صورت سر پوشیده دارد و 
هم سامانه مدرن و پیشرفته جمع آوری، تفکیک، بازیافت 
و ف��رآوری زباله.  آن طور که حاج س��یاح در س��فرنامه5 
خود شرح داده است؛ اکثر شهرهای اروپایی بین یکصد 
و هش��تاد تا یکصد و شصت س��ال پیش نی��ز منطبق با 
مقتضی��ات فن��اوری آن روزگاران، چنین س��امانه ها و 

سیستم هایی داشته اند.  
در اولین قسمت یادداشت های »کوری...« ضمن قبول 
این واقعیت که ریشه و منشأ بسیاری از مشکالت فعلی ما 
به خاطر دخالت ها، حسادت ها و توطئه های دشمن های 
ریز و درش��ت خارجی بوده و هس��ت، عرض کردم:  خدا 
وکیلی مشکل زباله را شخص شخیص تک تک خودمان 
از مسئول و غیرمسئول، بدون هر گونه دخالت خارجی 
درست کرده ایم.  این کوه زباله هایی که ظاهرش دیده را 
می آزارد و انسان را ش��رم زده و سرافکنده می سازد، بوی 
تند و تیزش مش��ام جان را به سوزش��ی مرگ آور دچار 
می کند، ش��یرابه هایش رودخانه ها، آب های زیرزمینی 
و جن��گل و دریا و زمین را به گند می کش��د و مس��موم 
می کن��د و گازه��ای 
کش��نده اش فض��ای 
کش��ورمان را آکن��ده 
می سازد، همه و همه را 
خودمان تولید کرده ایم.  
قس��م می خ��ورم که 
پهپاد ها و ه�واپیما های 
دش��من آنه��ا را ف��رو 
نریخت��ه و افزای��ش و 

کاهش انبوه زباله در ش��هرها، جاده ها، جنگل ها، کوه ها، 
کنار رودخانه ه��ا و دریاها و جای ج��ای میهن عزیزمان 
هیچ ارتباطی با افزایش و کاه��ش تعداد ویزاهای صادره 
توسط کنسولگری های ایران، افزایش و کاهش پروازهای 
خارجی و رفت و آمد ش��هروندان دیگر کشور ها به عنوان 
زائر و توریست نداشته اس��ت.  حاال اضافه می کنم و اگر 
الزم باشد قسم می خورم، فرافکنی در این مورد چاره ساز 
نیست.  »النظافه من االیمان«، نظافت الزمه ایمان است.  
همان طور که شخص با ایمان را نه از روی ادعا، بلکه باید از 
حرکات، سکنات، چهره، اعمال، سلوک با مردم، نور سیما، 
آراستگی و تمیزی شناخت، شهرهای مردم با ایمان نیز 
باید دارای ویژگی هایی مناسب با ساکنین با ایمان خود 
باشند و با این ویژگی ها شناخته شوند.  نظافت و آراستگی 
فردی و درون خانه ها وظیفه شهروندان، اما نظافت شهرها 
و هرجای دیگ��ری غیر از درون خانه ها یک مس��ئولیت 
جمعی و مشترک بین مسئولین ش��هری و شهروندان 
است.  این شدنی نیست که ما فرداً فرد با ایمان باشیم، در 
خانه برای فرش، توالت، دستشویی و حمام، دمپایی مجزا 
داشته باشیم، همیشه در و دیوار، شیشه های پنجره ها، 
پذیرایی و آشپزخانه و...   تمیز و براق باشد و فضای خانه 
را با عود، اسپند و افش��انه های معطر عطرآگین کنیم و 
در یک کالم خانه ما از نظر نظافت و آراستگی، آینه تمام 
نمای ایمان ما باشد، اما هنگام خروج از خانه ایمان خود 
را جا بگذاریم.  خانه ها سلول های تشکیل دهنده شهرها 
محس��وب می ش��وند و آیا می توان تصور کرد که تمامی 
سلول های یک انسان بی ایمان سرشار از ایمان باشد؟ با 
خودمان رو راست و صریح باشیم.  یا بپذیریم عدم نظافت 
نشانه ایمان است و یا اگر نظافت را نشانه ایمان می دانیم 
و ادعای ایمان داریم از مس��ئول و غیرمسئول خیلی زود 
نه تنها ظاهر شهرها، بلکه جای جای کشور عزیزمان را از 
زباله ها، سموم ناشی از شیرابه های زباله و تمامی آلودگی ها 

چنان بپاالییم که آینه تمام نمای ایمان ما باشد.  
پی نوشت:
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 12  ایراد به قانون!

یکي از نهاد هایي ک��ه نقش مهمي در اقتصاد هاي 
مدرن دارند، نظام بانکي اس��ت و در ایران هم یکي از 
بیشترین اعتراضات به عملکرد این نظام بانکي است، 
بزر گ ترین سوءاستفاده ها و فساد ها نیز به نحوي در 
رابطه با موسسات بانکي صورت گرفته است، و همه 
صاحبان قدرت و حتي ضعفا! گوشه چشمي به بانک 

و اعتبارات آن دارند.  
بر اهمیت این نهاد همین بس ک��ه پس از آزادي 
تاس��یس بانک هاي غیردولتي )البت��ه در لفظ غیر 
دولتي هس��تند در عمل همه وابس��ته ب��ه عناصر 
قدرتمند مي باشند.(، تعداد زیادي بانک تاسیس شد 
و ش��عبات بانک هاي جدید در همه جای شهر مثل 
قارچ روییدند و بهترین مکان هاي تجاري ش��هر ها 
را به تمل��ک یا اج��اره و در نهایت به تس��خیر خود 
درآوردند، این نشان مي داد که نان بانکدار هاي ایراني 

در روغن است، آن هم روغن کرمانشاهي اصل.  
در این میان آقای مصباحی مقدم یکی از مهم ترین 
نمایندگان اقتصادي مجلس که خود نیز در کسوت 
روحاني هس��تند، اعالم کردند ک��ه قانون بانکداري 
بدون ربا 12 ایراد دارد، که اگر این ایرادات را خالصه 
کنیم، این مي ش��ود ک��ه قانون موردنظ��ر بدون ربا 

نیست. 
 ایش��ان اعالم کردند که: » ایراده��ای این قانون 
عبارتند از نا آش��نایی غالب کارکن��ان نظام بانکی با 
بانکداری بدون ربا، اعالم س��ود سپرده ها به صورت 
علی الحساب و تضمین ش��ده}این تعبیر به معنای 
ربوی بودن است{، پیچیدگی متن قراردادها و عدم 
شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش فاکتور 
خری��د کاال از مش��تری در عقود مبادل��ه ای، اعالم 
نرخ سود تس��هیالت مش��ارکتی، تعیین نرخ سود 
یکس��ان برای انواع کاالها و خدم��ات، عدم تفکیک 
وجوه قرض الحس��نه از سایر وجوه بانکی، عدم اعالم 
حق الوکال��ه بانک ها، عدم نظارت ب��ر مصرف وجوه، 
عدم اس��تفاده از ابزارهای نوین بانکداری، و استفاده 

از حسابداری بانکداری ربوی. 
عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس با بیان 
این که برخی بابت این فاکتورها 300 هزار تومان و... 
می گیرند، افزود: این پول نامشروع است که تعدادی 
بابت فروش فاکتور ب��ه مردم می گیرن��د.  در عقود 
مبادله ای از تس��هیالتی که با فاکتورسازی دریافت 
می ش��ود به درستی استفاده نش��ده است. به عنوان 
نمونه اگر تس��هیالت دریافتی با عن��وان خودرو به 
این بازار می رفت نتایج بس��یار مطلوبی را به همراه 
می داشت ولی این اتفاق نیفتاد.« ایشان در پایان نیز 
راه حل های��ي را هم براي رفع این نقای��ص و ایرادات 
بیان کرده اند ک��ه گمان نم��ي رود، قابلیت اجرایي 
داشته باشند، و بعید است که درنهایت نیز تغییري 

در قانون داده شود. 
 چرا چنین است؟ اولین ایراد بیان شده، ناآشنایي 
کارکنان بانک ها با قانون اس��ت! بیش از 30 سال از 

تصویب و اجراي این قانون مي گذرد، اگر در ابتداي 
کار این ایراد بیان مي ش��د، ش��اید قاب��ل قبول بود، 
به ویژه آن که کارکن��ان بانک ها از نظام بانکي ربوی! 
رژیم گذش��ته باقي مانده بودند، ولي در این سه دهه 
که همه آن کارکنان یا مرده اند یا بازنشسته شده اند 
و ش��اید بیش از 95 درصد کارکنان فعلی پس از این 
قانون استخدام ش��ده اند، و طبعاً در هر دانشگاهي و 
نیز دوره هاي آموزش��ي بانک ها این قانون را آموزش 
دیده اند، چگونه مي توان پذیرفت که کارکنان با این 
قانون آش��نایي ندارند؟ اگر این ادعا درست باشد، به 
معنای آن اس��ت که نظام بانک��ي موجود حتی قادر 
به آموزش کارکنان خود نیس��ت و هر قانون دیگري 
هم که بیاید به همین سرنوشت دچار خواهد شد. آیا 
چنین ایرادي به قانون بانکداري و وضعیت بانک هاي 

کشور وارد است؟ در یک کالم نه. 
مس��أله این اس��ت که از ابتداي نوشتن این قانون 
بسیاري مي دانس��تند که اجراي این موارد از عهده  
نظام بانکي خارج اس��ت و وظیفه  بانک چیز دیگري 
است.  بنابراین تمامي آن چه که به نام عقود اسالمي 
در ای��ن قانون آمده ب��ود، صوري و ظاهری اس��ت و 
درنهایت بانک خواهان اخذ س��ود پیش بیني شده 
و قطعي خود اس��ت تا پاسخ سود س��پرده گذاران را 

بدهد. 
سپرده گذاران هم همین نگاه را داشتند ولي براي 
آن که گفته شود نظام بانکي ایران ربوي نیست این 
قانون نوشته شده اس��ت، هر چند مي دانیم که از آن 
زمان تا حاال برخي از آقایان بارها و بار ها گفته اند که 
این نحوه  عملکرد بانک ها، شبهه  ربوي بودن دارد، و 

عقود مذکور صوري هستند.  
علت بروز این مش��کل در عدم مواجهه  درست با 
مسائل جدید ازجمله بانک و پول است. هنگامي که 
درک درستی از کارکرد بانک در نظام هاي اقتصادي 
جدید نداشته  باشیم و از نقش پول و مفهوم آن غفلت 
کنیم، و پول امروز را به لحاظ یکسانی در نامگذاري 
مش��ابه پول در  هزار  س��ال پی��ش بدانی��م مجبور 
مي ش��ویم که قانون بانکداري بدون ربا را بنویسیم، 
که مثل ترکیب دریاي خش��ک و قوي سیاه و شاید 

هم فیل پرنده! است. 
تا وقتي که نتوانی��م این ن��وع دوگانگي ها را حل 
کنیم و تا وقتي که نتوانیم درک درست از پدیده هاي 
جدید مثل بانک به دس��ت آوریم، ممکن نیس��ت 
که بتوانیم قانون متناس��ب با کارکرد این  نهادها را 
بنویسیم و ممکن نیست که کارکنان بانک ها با این 
قوانین ذاتاً متعارض، آش��نایي کافي براي عملیاتي 
کردن آنها پی��دا کنن��د.  نمي توان چ��رخ را دوباره 
اختراع کرد و باید از تجربیات بشري استفاده نمود.  
ریش��ه این بحران در جمع ناپذیري ذهنیتي است 
که نمي تواند میان ارزش هاي سنتي خود با واقعیات 
جدید هماهنگ��ي الزم و کارکردي ایجاد کند.  پس 

12 ایراد وجود ندارد، فقط یک ایراد هست و بس.  
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پیام شهروندی

  واقع��ا چرا این ق��در پول خرج ای��ن فوتبال و 
فوتبالیست ها می کنند، اینها که هیچی نمی شوند 
و جز آبرو ری��زی کاری نمی کنند، بع��د هم دائم 
خودشان می گویند فوتبال فاسد است پس چرا این 

پول ها را به اینها می دهند؟
شهروند: شاید این هم بهانه ای است برای 
آن ها که این پول ها را می دهند تا خودشان 

هم بهره ای ببرند! شاید!
  از گزارش های خوب و مردم پس��ندتان تشکر 
می کنم. گزارش شهروند خیلی هولناک بود. واقعا 
هر کدام ما ایرانی ها سالی نیم کیلو سم محصوالت 

کشاورزی می خوریم؟
ش�هروند: حداق�ل! بس�تگی داره ه�زار 

ماشاءا... چقدر بخور باشید!
  آیا احتم��ال دارد که مذاکرات ای��ران و 5+1 
به نتیجه نرس��د؟ این روزها مقام ه��ای دو طرف 
حرف های ناخوشایندی در این باره می زنند مثل 

این که آرامش و خیال راحت به ما نیامده!
شهروند: چی فرمودید؟! آرامش؟!

  آقا من نمی خوام بذارم بچه ام بره درس بخونه 
می خوام ب��ذارم بره دنبال فوتب��ال، هم زحمتش 
کمتره هم پولش خیلی زیاده، تازه برایش خیلی 
هم پول مدرس��ه و دفتر و کتاب نمی دم. خیالیه 
این همه س��ال رفتم درس خوندم چی ش��د. اون 
وقت طرف هنوز بلد نیس��ت دو کلمه حرف بزنه 

فوتبالیست شده پولش از پارو باال می ره!
شهروند: برخی کارشناسان می گویند تازه 
پولش خیالی نیس�ت جون داداش کاشکی 
حداقل به جای لگد زدن به توپ، ضربه های 

اصولی و تکنیکی می زدند!
  واقعا به حال خ��ودم و این جامعه افس��وس 
می خورم که این چه مدیریتی است در این جامعه 
و دولت ببیند چند س��ال اس��ت که یک اتفاقات 
مش��ابهی در فوتبال و باش��گاه های اس��تقالل و 
پرسپولیس، تیم امید و بزرگساالن تکرار می شود، 
یک فوتبال را نمی توانیم درس��ت کنیم آن وقت 

می خواستیم دنیا را مدیریت کنیم.
ش�هروند: اوال که »ببخش�ید« چرا امروز 
همه گیر داده اند به فوتبال. ثانیا این ماجرای 
تک�راری را ح�اال حاالها بای�د تحمل کنید 
باالخره ظاه�ر و باطن مدیران ای�ن ورزش 

همین است. »کل یومشون« این جوری اند!
ثالث�ا: ای�ن ماج�رای مدیری�ت جه�ان 
را بی خی�ال ش�وید ی�ک مزاح�ی ب�رای 

انبساط خاطر ما و دنیا فرمودند!
  با عرض س��الم و ادب و احت��رام. صفحه های 
بشردوس��تی را می خوانم عالی هست. من جوان 
ایثارگر کش��ور و جوان فداکار و بشردوست کشور 
و رتبه اول تندیس فداکاری دارم. ممنون می شوم 
اگه ممکنه یه مصاحبه ای با جوانان ایثارگر داشته 

باشید.
شهروند: به دیده منت.
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