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ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دادﺳﺘﺎن اراک درﺑﺎره اﺣﮑﺎم ﻟﯿﺪرﻫﺎی ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﭙﮑﻮ/اﺣﮑﺎم ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ
اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﺧﺒﺮ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای  ۱۵ﻧﻔﺮ در ﺟﺮ ﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﭙﮑﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن اراک اﻋﻼم ﮐﺮد:
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رای ﻗﺎﺿﯽ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺳﺖ و اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 ۱۰آﺑﺎن  | ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۷اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ | ﻣﺮﮐﺰی |

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ از اراک ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺣﻮزه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل ﻧﻤﺎد ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﺪ ،در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺳﻮﻣﺪﯾﺮ ﺖﻫﺎ و ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮیﻫﺎ در اﺟﺮای اﺻﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪ ﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ز ﺎندﻫﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻼش ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﯿﭻﮔﺎه اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﯿﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﺸﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﮑﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اﺛﺮی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﻫﺒﺮﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺎدی ،دﻟﺴﻮز و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺬﮐﺮات ﻣﮑﺮر دﻟﺴﻮزان درﺑﺎره ﺑﺎزﻧﮕﺮی در روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی آن و دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻟﮏ و واﮔﺬاری اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎزﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻫﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪ ﺪه روﺑﺮو ﮐﺮده ﺑﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎ ﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ا ﺖ اﻟﻠﻪ دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﺎرﮔﺮان "ﻫﭙﮑﻮ" اراک را ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮی در اﺟﺮای اﺻﻞ  44ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺲ از اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ اراک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﺮ ﺎﻧﯽ ﻣﺪام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻣﺼﺎدره ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﻮد اﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺷﻮرای
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﺳﯿﺎﺳﯽ دور ﮐﺮده و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮد را در
راﺳﺘﺎی ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺧﻂ ﺧﻮد را از ﺟﺮ ﺎن ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮ ﺟﺪا ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﭙﮑﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻬﺎم دار و واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ دارای اﻫﻠﯿﺖ
ﺑﺮای ﮐﺎر ﻫﭙﮑﻮ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎﻫﻤﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اراک اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻧﻤﺎ ﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺲ از
اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻫﭙﮑﻮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﮔﻮ ﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎر د ﮕﺮ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺪ.
و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم وﻋﺪهﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار وﻗﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  96در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻀﻮر ﺎﻓﺖ و ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل
اﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮏ از وﻋﺪهﻫﺎی او ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ و ﺑﺎز ﺟﺮ ﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
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ﺲ از اﯾﻦ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺻﻨﻔﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و از
اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ اﻣﺎ اواﯾﻞ ارد ﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﮐﺎرﮔﺮان در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﺳﻬﺎﻣﺪار اﺻﻠﯽ ،رﮐﻮد ﺷﺮﮐﺖ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎع و در دوﻣﯿﻦ روز اﻋﺘﺮاض ﻧﯿﺰ راه آﻫﻦ ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻤﺎل  -ﺟﻨﻮب را ﻣﺴﺪود ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ا ﺎم اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان
را داﺷﺖ و در زﻣﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺿﻤﻦ ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﻧﻬﺎ از ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﻪ دﻗﺖ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ وﻗﻮع ﺑﺴﺘﻦ راه اﻫﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﭼﻨﺪﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﻂ راه آﻫﻦ ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻋﺘﺮاض
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮد.
ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﺑﺮای  15ﻟﯿﺪر اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺖ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮا ﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺎﻧﺰده ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﭙﮑﻮ اﺣﮑﺎم ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ اﺣﮑﺎم
ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ،ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه در ﭘﯽ ﺷﮑﺎ ﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺤﺮ ﮏ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻏﺘﺸﺎش
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی  ،ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس رای ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﻌﺒﻪ 106دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی اراک ،ﻫﺮ ﮏ از اﯾﻦ  15ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل وﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ و  74ﺿﺮﺑﻪ
ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺪوی اﺳﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪ ﺪ ﻧﻈﺮ دادهاﻧﺪ.
دادﮔﺎه در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﺳﻮء ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﻔﺮی و ﺷﺮا ﻂ ِ
ﺧﺎص اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺣﺒﺲ
و ﺷﻼق آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﺳﺎل )از ﺗﺎرﯾﺦ  14ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  (97ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﮔﻮ ﻨﺪ :از وزﯾﺮ ﺟﺪ ﺪ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ دار ﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ورود ﮐﻨﺪ و در ﭘﯽ وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد آزادی اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺻﻨﻔﯽ داده ﺑﻮد ،از اﺟﺮای اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪ ﺪﻧﻈﺮ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دادﺳﺘﺎن اراک درﺑﺎره ﺣﮑﻢ  15ﻧﻔﺮ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دادﺳﺘﺎن اراک روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره ﺑﺮای ﻟﯿﺪرﻫﺎی ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ 15 :ﻧﻔﺮ ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ ﻟﯿﺪر ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮا ﻢ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﺟﻨﺠﺎل،
ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺤﺮ ﮏ و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد
ا ﻨﮑﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﺒﺎس ﻗﺎﺳﻤﯽ اﻓﺰود :اﻣﺎ ﺑﺎ ا ﺠﺎد راهﺑﻨﺪان در ﻣﺴﯿﺮ راه آﻫﻦ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ،ﭼﻨﺪﯾﻦ روز در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎ اﺧﻼل ا ﺠﺎد ﮐﺮده و راه آﻫﻦ
را ﺑﺴﺘﻪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﻗﯿﻖ ،ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رای ﻗﺎﺿﯽ ،اﯾﻦ
اﺣﮑﺎم ﺗﺎ  5ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺳﺖ و اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ  5ﺳﺎﻟﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮا ﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺎ
ﺟﺮا ﻢ د ﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺒﺐ ﺣﺪ ،ﻗﺼﺎص ﺎ ﺟﺮا ﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺗﺎ درﺟﻪ  7ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺣﮑﻢ آنﻫﺎ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻟﻐﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺠﻞ ﮐﯿﻔﺮی
آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺿﺮورت ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

2/3

ت-داد

ن-اراک-در ره-ا

م -ر ی-

ت -ر ی-

-ا

م-5- -

ل-

-ا

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/10/1866161/

- Tasnim

ت داد

ن اراک در ره ا

م

ر ی

ت ر ی

م

/ا

5

ل

-ا

ا

را

-ا

ر

9/23/2019

دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب اراک ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻓﺮاد ﻧﺒﺎ ﺪ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اﺿﺮار ﺑﻪ ﺣﻖ د ﮕﺮی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﭙﮑﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﮐﻮش و زﺣﻤﺖﮐﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎ ﺪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮی از
ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎ ﺪ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺣﻖ د ﮕﺮان را ﺗﻀﯿﯿﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :رای ﺻﺎدره در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪ ﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽرود و رای اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻣﻼ ﻗﻮی
ﺻﺎدر ﺷﺪه و ادﻟﻪ ﮐﺎﻓﯽ و واﻓﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮا ﻢ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻧﻌﻄﺎف دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﺎرﮔﺮان در رای ﺻﺎدره
اﯾﻦ دوﻟﺖﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﺖ ﺟﻠﻮی وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎقﻫﺎی دوﺑﺎره ای را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺘﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺰارش از ﻟﯿﻠﯽ ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ش
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