
  

 حكم اخراج چهار پرستار
اعتراضی  به دلیل شرکت در تجمع
 !محكوم است

  

  
 یدرتجمع اعتراضی توسط یك چهار نفر از پرستاران بیمارستان امیراعلم به دلیل شرکت حکم اخراج
 . است هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تهران صادر شده به نام رژیم  یاز ارگان ها
دخالت كارگران و  دستمزدبگیران و نیز اعتراضات کارگران و یروند گسترش یابنده  همزمان با

تشدید ابعاد  بیش از پیش، با رژیم جمهوری اسالمی  پایمال شده خود، شاغلین در دفاع از حقوق
 فعالین کارگری وهمچنین دهد. به همین دلیل فشارها علیه یسرکوب به این اعتراضات واکنش نشان م

این مدت بیش  یشاغلین، در ط کارگران و معلمان و پرستاران معترض وسازماندهندگان اعتراضات
رژیم برای سرکوب و یا کنترل اعتراض  که یاز شیوه ها و ابزار ییك از پیش افزایش یافته است. 

 .معترض است شود اخراج فعالین یهای کارگری به آن متوسل م
 یبه خود گرفته است. تنها ط یابعاد گسترده تر یطی سال جار معترضین  بر همین اساس اخراج

کارخانه  بیش از هزار كارگر و شاغل از مراكز كار اخراج شده اند. از جمله از چند ماه اخیر،
، شرکت های چهارگانه سبز مهاباد و  (کنتورسازی ایران، قطار شهری اهواز )شرکت کیسون

  .اند كرده گران معترض را اخراج دسته دسته كار کارخانه کاشی کویر یزد
  

و با هدف فشار، سركوب و زهر چشم گرفتن  در همین راستا نیز  حكم اخراج چهار پرستار معترض 
صادر شده است. نام دو تن از پرستاران  خود  یشغل از شاغلین معترض و پرستاران آگاه به منافع

تا به آن حد ضد انسانی و  ارتجاعیاقدام  این  .گشته است و قاسمي زرنوشه ذكر یاخراج شده چراغ
 .است را هم درآورده نا بحق است که حّتا صدای دستگاه های وابسته

  
استان یزد این  یمشهد و هیات مدیره سازمان نظام پرستار یسازمان نظام پرستار تاكنون در ایران

  .ظالمانه و سركوبگرانه را محكوم كرده اند حكم
 

نمودن اخراج چهار پرستار بیمارستان  ایران ضمن محكومدر یبا جنبش كارگر یهمبستگ ینهادها
 .كند یاعالم مو زحمتکشان را كارگران  امیر اعلم، انزجار شدید خود را از حربه اخراج
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