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ایلدا» زیر سقف مشترك رفتند هیرمان» و « »

يادداشت

حاشيه  نوي�

داوطلبان حج اکبر در عید قربان

در حاشیه انتشار یک نامه خطاب به معاون اول رئیس جمهورى

مالیات مسئولیت اجتماعى است

مى گویند عید قربان، عید پیــروزى وظیفه است بر غریزه، 
غلبه عقل و وحى است بر هوى و هوس. فلسفه اش هم برمى گردد 
به فداکردن مال و انفاق آن در راه خدا. شاید این مضمون براى 
ما ایرانى ها کــه در برهه هاى مختلف انقالب و جنگ و کوران 
حوادثى همچون سیل و زلزله دست از جان و مال شسته ایم و 
به کمک همنوع خود شتافته ایم و هدفى واال را تبیین نموده ایم، 
بسیار آشنا باشد. شاید تعبیر بهترش این باشد که قربانى کردن 
اشاره به کشتن نفس اماره دارد و بنده مومن با شمشیر برنده 
عقل و ایمان، حیوان نفس را مى کشد و حج اکبر مى کند. حج 
دفاع از آرمان ها و ارزش هاى انسانى و اخالقى. انسان هایى از این 
دست بسیارند؛ داوطلبانى که خود را نمى بینند و هر چه هست 
براى اوست و راه رسیدن به او را در خادمى خلق مى بینند و بس. 
نمونه هاى بسیارى را در سیل هاى اخیر کشور شاهد بودیم. 
اگر نفس اماره و خواهش هاى انسان کشته نشود و آرام نگیرد، 
هرگاه تمام نعمت ها و ثروت هاى دنیوى در اختیارش باشد و 
زمین و آسمان را ببلعد، باز هم سیر نمى شود و نداى هل من مزید 
دارد. با این آدم ها و تصاویرشان نیز ما ایرانى جماعت بسیار آشنا 
هستیم. اختالس ها و اختاللگران ارزى و پولشویان این روزها که 
دادگاه هایشان برگزار مى شود و احکام شان صادر، موجوداتى از 
این دستند. یادمان نرود که  هابیل بهترین گوسفندش را براى 
قربانى آورد و قابیل کشاورزى داشت و گندم هاى غیرسالم را 
براى قربانى آورد. خدا از  هابیل قبول کرد و از قابیل نپذیرفت و 
اختالف از همین جا شروع شد. قربانى از اولین عبادت هاست، 

از اولین نوع پرستش خداوند است، یعنى انسان مى گوید من در 
برابر خداوند بهترین چیزى را که دارم تقدیم خدا بکنم، یعنى 
درواقع آن چه خود دارد تقدیم خدا کردن. یا ترجمه بهترش 
این که انسان بگوید من مالک چیزى نیستم، یعنى انسان تمرین 
فداکارى و ایثار بکند. تمرین آن چه این روزها بدان محتاج تر از 
همیشه ایم. از جمله آموزه هاى اسالم براى تکامل و رشد انسان ها، 
ایثار از جان و مال در راه خداوند یگانه است؛ به این معنا که انسان، 
همه دارایى ها و امکاناتش را امانتى الهى بداند که باید در طریق 
بندگى هزینه کند. قربانى کردن نیز نمادى از قطع دلبستگى و 
وابستگى ها و جلوه اى از ایثار مال و جان در راه محبوب واقعى و 
رضاى خداوند متعال است. خداوند متعال اصل  قربانى کردن 
را از شعائر اهللا دانسته و آن را نشانه بزرگداشت و سپاسگزارى 
مؤمنان بر نعمت هدایت معرفى کرده و قربانى کننده را در گروه 
و خیل محسنین و نیکوکاران داخل کرده است. در قرآن کریم 
آمده است:   «وقتى شما قربانى مى کنید آن چه که متعلق به 
خداست، تقواى شماست نه گوشت و پوست قربانى» بنابراین 
در قربانى کردن هر چند ظاهر کار سر بریدن است؛ اما واقعیت 
قضیه نهایت تسلیم، سرسپردگى، عشق و عالقه بنده به موالى 
خود است و درواقع قربانى کردن نمادى از قربانى کردن هواهاى 
نفسانى و ذبح نفس اماره و نوعى جهاد با نفس در جهت زدودن 
تعلقات و وابســتگى هاى دنیوى و مادى و رهایــى از زندان 

مال پرستى و دنیاطلبى است.
ادامه در صفحه 2

حتما تا االن خبــرش را در ســایت ها و کانال هاى خبرى 
خوانده اید که انجمن دندانپزشکان عمومى در نامه اى به اسحاق 
جهانگیرى خواستار تعویق نصب کارتخوان در مطب هایشان 
شدند. دلیل فوق العاده مهم شــان هم این است: «از طرفى به 
دلیل فقد سابقه براى پزشــکان از نظر اجرایى ایجاد مشکل 
کرده اســت که ماال ارایه خدمات پزشــکى را تحت تاثیر قرار 
مى دهد.» خیلى که خوشــبین باشیم، این انجمن با اعضاى 
معززش -خیلى زیرپوستى- تهدید کرده که ما چون خدمات 
ارایه مى دهیم و تجارى نیستیم، در صورتى که مجبور به نصب 
دستگاه کارتخوان شویم [یعنى درآمدهایمان مشخص شود] 
از ارایه خدمات معذوریم.  چرا ماجرا را بى دلیل پیچیده مى کنیم؛ 
دعواى اصلى نه بر ســر خدماتى بودن دندانپزشکى است و نه 
تجارى بودن آن، نه تفاوت هاى ماهوى شغل اهمیت دارد و نه 
کارى که ارایه مى کند، باور کنید اختالف بر سر تعویق نصب هم 
نیست! وقتى کارتخوان نصب شود و درآمدها شفاف تر، مالیات 
جامعه محترم دندانپزشکى هم مشخص مى شود و این همان 

دلیلى است که کارى کرده تا همه ما در بدوى ترین شکل ممکن 
با پول نقدى و دستى به مطب ها مراجعه کنیم تا دکتر محترم، 
بخشى از درآمدش را -مثل بقیه اقشار جامعه- به دولت ندهد. 
وقتى هدف مشخص شود،  توجیهاتى چون «کار خدماتى و 
نه تجارى» عجیب ترین عبارت هاى ممکن است. آن کارمند 
و کارگرى که قبل از دریافت چندرغاز حقوق، مالیاتش کسر 
مى شود، دارد کار تجارى مى کند؟ زندگى اش «تحت تاثیر» 
قرار نمى گیرد؟ مسئولیت اجتماعى «همه» جامعه است که 
براى اداره اش هزینه پرداخت کند و این قاعده نباید استثنایى 
داشته باشد. نمى خواهیم وارد نمونه هاى خارجى شویم که چقدر 
از درآمدشان را مالیات مى دهند و براى فرارهاى مالیاتى چه 
جریمه ها و حکم هایى دریافت مى کنند. این قصه را همه مى دانند 
و بازگفتنش دیگر لطفى ندارد. مهم این است که با بهانه هاى 
واهى، با مظلوم نمایى ها و توجیه هاى باسمه اى، خون یک قشر 
را رنگین تر نشان ندهیم. باور کنید همرنگ جماعت بودن، این جا 

خیلى مقبول تر است.
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يادداشت

بدترین دفاع از چادر
ایــن روزها بــه علــل گوناگون 
حساسیت عده اى نسبت به پوشش 
بانوان و مســأله حجاب بیشتر شده 
است. نمایش این حساسیت چندان 
غیرمنتظره نیســت. آن چه عجیب 
است، ســکوت آنان در برابر برخی 
تخریب ها در پوشش دفاع از حجاب 
است. این گزاره جا افتاده و پذیرفته 
شــده که براي کوبیدن یک موضوع 
یا پدیــده یا حتی حقیقــت، کافی 
اســت از آن بد دفاع کنید، زیرا دفاع 
بد، خطرناك تر از حمله کردن خوب 
به آن است، قضیه حجاب و چادر نیز 
همین طور شده است. اجازه دهید 
محتواي یک تابلوي بزرگ را که در 
یکی از واحدهاي یکى از دانشگاه ها 
و از سوي امور فرهنگی و دانشجویی 
این دانشگاه نوشته شده است، مرور 
کنیــم:  «قابل توجه دانشــجویان 
محتــرم دختــر! بــه اســتحضار 
می رســاند: دانشــجویان خانم در 
صورت انتخاب حجاب برتر (چادر) 
در دانشــگاه در پرداخت شــهریه 
ترم بعــدي با تاییــد دفتر فرهنگی 
از 15 درصــد تخفیف در شــهریه 
برخوردار خواهند بود.» در کنار این 
نوشته نیز عکس و پرتره خانمی که با 
حجاب کامل و چادر قرار دارد، نقش 

بسته است.
واقعا اگر قرار باشد چادر را به عنوان 
یک پوشش انتخابی تخریب کرد، چه 
اقدامی بهتر از این می شد انجام داد؟ 
درواقع پیام روشن این اعالمیه چنین 
است که به مخاطب نشان می دهد 
انتخاب چادر در برابر پول اســت. به 
عبارت دیگر ایــن پیام مى گوید که 
این نوع پوشــش یک کاالست که 
خرید وفروش می شود. مثل این که 
بگویند به مــردان داراي ریش هم 
15 درصد تخفیف می دهند. روشن 
اســت که این اطالعیه افــراد فاقد 
چادر را در موضــع اخالقی برتر قرار 
می دهد که حاضر نیســتند آزادي 
انتخاب خود را با 15 درصد تخفیف 

در شهریه معاوضه کنند.
حاال فــرض کنید که عــده اي از 
روي انتخــاب و آزادي کامل چادر 
را پوشیده اند، نه فقط در پی کسب 
رانت و پول نبوده انــد، بلکه حاضر 
هستند براي این انتخاب خود هزینه 
هم بدهند. این افراد پس از دیدن این 
اطالعیه احساس بدي خواهند کرد و 
چه بسا ترجیح دهند نوع پوشش و 
حجاب خود را تغییر دهند تا متهم 
به فروش و معاوضه انتخاب و آزادي 

خود نشوند.
کسانی که فقط در دانشگاه چادر 
به ســر می کنند یا در تابستان ها و 
بعد از فارغ التحصیلــی چادر خود 
را برمی دارند را چــه خواهید کرد؟ 
به عالوه اگر دفتــر فرهنگی برخی 
را تایید نکند، چــه عوارضی خواهد 
داشــت؟ از همه بدتر این که حجاب 
و چادر یک شــیوه براي تحقق یک 
هدف است. حال اگر کسی اصل آن 
هدف را قبول نداشــته باشــد، ولی 
پوشش چادر را به علت منافع مادى 
آن بپذیرد، چه خواهیــد کرد؟ اگر 
کسی چادر را براي کسب 15 درصد 
تخفیف شهریه که رقم زیادي است، 
بپذیرد، ولی اصوال آدم متشــرعی 
نباشد و سایر اعمال و تکالیف را انجام 
ندهد، این که نقــض غرض خواهد 
شــد و موجب بی اعتبار شدن چادر 
می شــود، مثال این فرد نماز نخواند 
یا روزه نگیرد یــا در روابط با دیگران 
قیود دینی را رعایت نکند، ولی فقط 
براي همان تخفیف چادر را کامل و 

مطابق ضوابط به سر کند.
این اطالعیــه را به طور قطع یک 
مرد نوشــته اســت. مردي که هیچ 
درکی از چادر و زنان چادري ندارد. 
به همین سادگی براي آن که خود را 
متعهد نشان دهد، آن را چوب حراج 
زده است! تا این جا مشکلى نیست. 
مسأله هنگامى مهم مى شود که این 
اقدامات مورد قبــول مقامات باالتر 

قرار مى گیرد!!
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رهبر معظم انقالب اسالمى
در پیام به زائران بیت اهللا الحرام:  

معامله قرن محکوم
به شکست است
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روایت اعضاى انجمن ژیواى پاوه از خاموش کردن
آتشى که به جان 600 هکتار از مراتع و درختان

اراضى ملى «شوشمى» افتاد
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وزارت کشور از خبرنگاران فعال در سیل تقدیر کرد:   

«شهروند» در میان برترین ها
عصر دیروز در مراســمى بــا حضور وزیر 
کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، رئیس 
سازمان مدیریت بحران، معاون مطبوعاتى 
وزارت ارشــاد و جمعى دیگر از مســئوالن، 
از خبرنگارانى که در جریان ســیل بهار 98 
حضور فعال داشــتند، تقدیر شد که ُسمیرا 
زمانى خبرنگار روزنامه شهروند از رسانه هاى 

فعال در سیل 98 هم میان این خبرنگاران بود و مورد تقدیر وزیر کشور و رئیس قرارگاه 
بازسازى و نوسازى مناطق ســیل زده قرار گرفت. در این مراسم از خبرنگاران به دلیل 
اطالع رسانى روند مدیریت بحران سیل بهار 98، بازسازى و نوسازى مناطق سیل زده، 
اجراى سیاست هاى ستاد اطالع رسانى و  تبلیغات اقتصادى و دیگر برنامه هاى پرشمار 
حوزه هاى مختلف وزارت کشور تقدیر شد.  گفتنى است روزنامه شهروند، تنها روزنامه اى 
بود که در ایام عید نوروز منتشر شد و رویدادهاى مرتبط با سیل را با اعزام تیم هاى خبرى 

و عکاسى به صورت روزانه تحت پوشش قرار داد.
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  دو حمله در یک روز: سریال هاى خانگى باعث افزایش دستمزدها شده اند
  با کوچ کرده هاى تلویزیون مذاکره شد تا برگردند و با چارچوب سازمان کار بسازند

��بان �ید  و�ه 

عید سعید قربان، عید عبادت
و بندگى را تبریک مى گوییم


