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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 تریبون زمانه]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵اسفند  ۱۷]تاریخ:[ 

 

 !؟ ییمغازه داران بها یلجباز ای نیمسئول یبرخ یریباجگ 

که جزء  ۱۳۹۵آبان   ۱۲و   ۱۱  خیمازندران در تار انییبها یواحد صنف ۹۴از گذشت چهارماه از پلمپ گسترده  پس

مغازه ها  نیا ییهماهنگ شرط بازگشا یمازندران به نحو یشهرستان ها یاست، دادستان ها انییبها یمذهب التیتعط

قصد   ییمغازه داران بها ندیگو  یم ربطیذ نیسئولاز م یکنند. برخ یبه ظاهر ساده عنوان م یرا امضاء تعهدنامه ا

  یتعهد نامه را بررس نیمتن ا یوقت گرید. از طرف دکنن یتعهدنامه را امضاء نم نیبا حکومت را دارند که ا یلجباز

 است: ریتعهدنامه به شرح ز نیاست. متن ا یریرسد که مصداق بارز باجگ  یشود، به نظر م یم

 ی تعال “بسمه

 تعهدنامه

  ی……………. دارنده واحد صنف یکد مل ی.. فرزند…………….دادانجانب…………………یا

کشور،   یرسم التیاز تعط ریبه غ یلیچنانچه بنابر هر دل ،یو مقررات صنف نی…………… ضمن احترام به قوان

  یهفته قبل به واحد اماکن عموم کیگردم، مراتب را حداقل  یواحد کسبم را داشته باشم، متعهد و ملزم م یلیقصد تعط

. ضمنا در  میمغازه ام اقدام نما یلیسبت به تعطشهرستان اعالم و در صورت موافقت آن مرجع محترم، ن یو انتظام

 با بنده برخورد شود.” نیو مشاهده عمل خالف متن تعهدنامه بر اساس ضوابط و قوان نصورتیا ریغ

باشد، از   زیقانون و اخالق ن ریکه آن را دوست ندارد و درخواست ما مغا میکن یرا مجبور به انجام کار یفرد یوقت

 یم یبه ناحق پافشار  یحت ،یطیاست که برخواسته خود تحت هر شرا یلجباز کس ی. از طرفمیکرده ا یریگ یباج یو

. میکن یم یتعهد نامه اجتناب نموده اند، بررس نیامضاء ا ازکه  ییو مغازه داران بها ربطیذ نیکند. حال استدالل مسئول

 کنند؟  یم یلجباز کیو کدام ی ریباجگ  کیکه کدام میدرک کن  میتوان یم قتریدق نصورتیدر ا

است که شما   نی: “مگر جز اندینما یاستدالل م نیتعهدنامه را نموده اند، چن نیکه درخواست امضاء ا نیمسئول یبرخ

تعهد نامه را   نیکه ا میینما یاز شما درخواست م یقانون یما به عنوان مرجع د،یدان یقانون م عیخود را مط انییبها

و به کسب و کار خود ادامه   دیکن  شی. امضادیکن ی م بزرگششما  ست،ین یخاص   زیهدنامه چتع نی. ادییامضاء نما

 .”دیده

را موارد   یتعهدنامه ا نیامضاء نکردن چن لیاستان، دل نیا ییبها یصنف  یواحدها نیاز صاحب یبرخ گریطرف د از

 عنوان نموده اند: ریز

  ستندی ن یمسائل یماریو ب ریمانند مرگ و م یجهان در تناقض است. مسائل عتیتعهد نامه با سرشت انسان و طب نیا. ۱

مجبور   شانیگردد و ا ماریفرزندش ب ایو  دیفوت نما یباشند. مثال اگر همسر فرد ینیب شیقبل قابل پ یهفته  کیکه از 

هفته قبل   کیموارد را از  نیمغازه دار بتواند، ا نیا که استکنند، چطور ممکن  لیخود را تعط یشوند، واحد صنف

 و به اداره اماکن اطالع دهد؟  دینما  ینیب  شیپ
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  یباشد و به راحت یم زین یمشخصات قانون گرینوشته نشده است، فاقد د یتعهدنامه در سربرگ ارگان مشخص نیا. ۲

  یگریهر ارگان د ی. ممکن است مهر و امضاردیقرار گ نیمسئول یممکن است، مورد سوء استفاده از جانب برخ

 که تعهد داده، از آن مطلع باشد.  یبخورد، بدون آنکه کس رشیز

از  یبر ارتکاب تخلف ینشده اند، امضاء تعهد نامه داللت ضمن یمرتکب تخلف ،ییمغازه داران بها نکهیبا توجه به ا. ۳

 .دینما یدر گذشته م شانیجانب ا

 نشده اند. یتعهدنامه ا نیملزم به امضاء چن – انییاز بها  ریبه غ –مغازه داران مازندران   ریسا. ۴

 یاریبار بس نیندارد. چنانچه تا کنون چند ییاداره اماکن ضمانت اجرا یبرا ییتعهدنامه ها نیتجربه تشان داده، چن. ۵

خود را  یمذهب التیبه اداره اماکن، تعهد داده اند، که تعط تیاستان، به جهت ابراز حسن ن نیا ییاز مغازه داران بها

  التیاز تعط  شیچند روز پ یحت -به اداره اماکن یاطالع رسان ن یا رغمیحال عل ن یارگان اطالع دهند. با ا نیبه ا

 نموده است. انیی بها یپلمپ مغازه هاباز هم اداره اماکن اقدام به  -یی بها یمذهب

. امضاء ندینما یرا امضاء م یصنف نیقوان یبر اجرا یمبن یپروانه کسب، تعهد نامه ا افتیتمام کسبه به جهت در. ۶

 است. لیدل یمشابه ب یتعهدنامه ا

از جانب   یتعهدنامه ا نیگرفتن چن جهیباشند. در نت یها و اصناف م  هیارگان مربوط به صدور حکم پلمپ، اتحاد. ۷

  ییاداره اماکن به عنوان ضابط اجرا نکهیباشد. ا ی، بالوجه م -است ییضابط اجرا کیکه صرفا  – اداره اماکن 

 حکم، پنهان بماند. نیا ی ندهمرجع صادر کن تیشود که هو یباشد، باعث م انییطرف حساب بها

محل کسب خود را   یروز متوال  ۱۵توانند تا  یم یصنف ی واحدها نیصاحب ،یقانون نظام صنف ۲۸بر اساس ماده . ۸

 باشد. یم یماده نظام صنف نیدر تناقض با ا یتعهدنامه ا نی. امضاء چنندی نما لیتعط هیبدون اطالع اتحاد

 ییبها  یمذهب التیکردن مغازه ها در تعط لیرا تعط انیی بها یمقامات مازندران علت پلمپ مغازه ها نکهیبا وجود ا. ۹

به  دیبا یو عنوان شده صاحب واحد صنف ستیاز علت پلمپ مغازه ها ن ینشان چیعنوان نموده اند، در متن تعهدنامه ه

در متن تعهدنامه تنها  ییبها انتیدهد. علت پنهان کردن نام د طالعمراتب را به اداره اماکن ا ،یرسم التیاز تعط ریغ

 ! ندیکتمان نما یالملل  نی و ب ییپلمپ ها را در مجامع قضا نیا یدتیپلمپ، علت عق نیتواند باشد که عامل یم ل یدل نیبه ا

 لیتعط یباشد. درخواست کسب اجازه برا یم یدتیعق یمساله ا ،یمذهب  التیدر تعط یکردن واحد صنف لیتعط. ۱۰

 باشد.  یم یقانون اساس ۲۳با اصل  ریو مغا  دهیعق شیاماکن، مصداق تفت یاز سو یمذهب التیکردن مغازه ها در تعط

شناخته   ینماد مذهب کی  غیمصداق تبل ربط،یذ نیمسئول یاز جانب برخ ان،ییبها یبستن مغازه ها نکهیبا توجه به ا. ۱۱

امضاء  یبرا زین یفریک  تی مسئول یتعهدنامه ا نینظام است. دادن چن هیعل غیعمل، تبل  نیا  شان،یشود، و از نظر ا یم

 کننده آن به همراه خواهد داشت. 

کنند، از   تیخواهد قانون را رعا یم ییاز مغازه داران بها یاست. از طرف یتناقض درون یتعهد نامه دارا نیا.  ۱۲

که آن را امضاء کند، خود به خود ناقض   یاست و کس یاصل و ماده قانون نیتعهد نامه ناقض چند نیخوِد ا یطرف

 قانون شمرده خواهد شد. 

توانند از   یدانند، م یم رانیا یاسالم یحکومت جمهور نیقوان عیخود را مط ییمغازه داران بها نیاز آنجا که ا.  ۱۳

 . ندیاست، اجتناب نما رانیا یاسالم یجمهور نیبا قوان ریکه مغا یامضاء تعهدنامه ا

  ن یبه جهت امضاء نکردن آن، ا انییبها یبرخ لیو دال ربطیذ نیاز خواندن متن تعهدنامه به عنوان خواسته مسئول پس

اعمال خود را   رهای رسد. همواره باجگ  یبه نظر م  انییبها یو شهروند یتعهدنامه مصداق بارز نقض حقوق انسان

شده است  یعاد  رانیدر ا انییبها هیعل ”یری“باجگ  قدرآن خوانند.  یم یو استقامت سازنده طرف مقابل را لجباز یعیطب

 شود.  ی“لجبازانه” قلمداد م یو حقوق خود اقدام میحفظ حر یکه تالش فرد برا

  یجامعه است. اقدام نی ا یاقتصاد یها هیپا یبه جهت نابود یمازندران، اقدام انییبها یواحد صنف ۹۴همزمان  پلمپ

خواهد   یدهد و م ی شما را فشار م یگلو یاست که فرد نیجامعه را نشانه رفته است. درست مانند ا نیا یکه زندگ

زنده ماندن   یبرا یدار دیبه شما بگو د،یکن یخود تالش م اتیزنده ماندن و حفظ ح یشما برا یشما را بکشد و وقت

شما را نقض کرده و تالش   یانسان میکند که حر یکه قصد جان شما را کرده است، درک نم ی! کسیکن یم یلجباز
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نسبت   یی. درست مانند واکنش مغازه داران بهادیآ یبه حساب نم یاست و لجباز یعیطب یزنده ماندن واکنش یشما برا

  یم شانیکرده اند و حاال از ا پلمپ یقانون لیدل چیه یماه است ب ۴را   شانیا یواحد صنف ۹۴که  یکسان تهبه خواس

است که جوانب   نی کمک ا نیبزرگتر دیرا هم امضاء کنند. در حال حاضر شا یرقانونیتعهدنامه غ کیخواهند که 

 نیآگاهانه نسبت به ا یمی شود و تصم استهک یریمه آلود باجگ  یاز فضا دیشود، تا شا یتعهدنامه بررس نیا یحقوق

 استان گرفته شود.  نیا انییتعهدنامه توسط بها

 ی روانین بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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