
شماره 70  

سردبیر این شماره: آذر پویا28  مارس 2022 - 8   فروردین 1401

در این شماره ژورنال

طالب حوزه و آموزش و پرورش   
نوشته آذر پویا    

حبس خانگِی دایه خدیجه  
نوشته نسان نودینیان     

قطع ارز ترجیحی دارو، قتل عمومی 
نوشته کیوان جاوید    



قطع ارز ترجیحی دارو، قتل عمومی  
آذر پویا

بر اساس همکاری وزارت آموزش و پرورش با 
حوزه های علمیه، و مصوبه ای از مجلس شورای 
اسالمی در سال ۱۳۷۵، قرار است تا ۲۵ هزار 
طلبه زن و مرد در نظام آموزشی کشور استخدام 

شوند.

این وزارتخانه در اردیبهشت سال گذشته رسمًا 
اعالم کرد که هدف از اجرای این تصمیم اسالمی 
است. همچنین مسئوالن حوزه،  کردن مدارس 
انقالب  عالی  شورای  از  مصوبه ای  به  استناد  با 
فرهنگی، می گویند: ۱۰ درصد از کل استخدام ها 



در آموزش و پرورش باید از میان طلبه ها باشد.

بیش از ۴۳ سال است که جمهوری اسالمی با 
انواع حلیه ها و فشارها سعی کرده است ایران 
پونز،  با  کند.  تبدیل  اسالمی  ای  جامعه  به  را 
شالق  و  زندان  و  چسباندند  بسر  را  روسریها 
بتواند  تا شاید  رایج کرده  را  انواع مجازاتها  و 
جامعه مدرن و تشنه آزادی را به  ۱۴۰۰ سال 
از قبل،  تر  ناامید  اما،  بار  براند. هر  پیش عقب 
برای رسیدن به هدف، مجبوربه پیدا کردن راه 

حل تازه ای شد. 

اینبار، با گماردن طالب بعنوان مدرسین و معلمین 
در مدارس و مراکز آموزشی میخواهد به معضل 



بخیال  تیر،  با یک  و  بزرگتری هم جواب دهد 
خود، دو هدف را نشانه رود.

اعتراضات چند ده هزار نفره معلمان در شهرهای 
مقامات  باالترین  کشیدن  چالش  به  و  مختلف 
توسط آنها، زنگ خطرجدی است که جمهوری 
اسالمی صدایش را شنیده و با استخدام “۲۵هزار 
مراکز  در  آنها  کردن  رها  و  مرد”  و  زن  طلبه 
آموزشی، میخواهد صدای اعتراض بر حق معلمان 
را خاموش کند. مردم به این اقدام هم جواب 

مناسبی خواهند داد.

دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱
۲۸ مارس ۲۰۲۲



حبس خانگِی دایه خدیجه  
نسان نودینیان 

مناطق  اخبار  که  هه نگاو  سایت  گزارش  به 
خدیجه  می دهد،  پوشش  را  ایران  ُکردنشین 
سیف پناهی معروف به »دایه خدیجه« و فرزندش 
خالد سیف پناهی از روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ تاکنون، 
به حکم نهادهای امنیتی سنندج در حبس خانگی 
بسر میبرند. به این مادر و فرزند گفته اند که تا 
در  و شرکت  منزل  از  خروج  ثانوی حق  اطالع 

مراسم های ویژه نوروز را ندارند. 

 ۱۴۰۰ نوروز  مراسم  در  پناهی،  سیف  خدیجه 
سنندج، شرکت فعالی داشت. حامد سیف پناهی 
تیر  از فرزندان دایه خدیجه، در ۲  یکی دیگر 



۱۳۹۶ در جریان یک درگیری مسلحانه در داخل 
شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی جانش را از 
دست داد. در این درگیری رامین حسین پناهی 
رجایی شهر  زندان  در  و  آمد  در  اسارت  به  نیز 

کرج اعدام شد. 

با وجود همه این بگیر و ببندها، سیاست تهدید، 
حبس خانگی و احضار فعالین اجتماعی کارایی 

ندارد. 

 مردم به واسطه پیشروی در اعتراضات گسترده 
اشان، از مرزهای خفقان حکومت اسالمی آگاهانه 
عبور کرده اند و از این اقدامات ترس و واهمه 

ای به دل راه نمیدهند.



نوروز و شروع سال نو آغاز فصل شادی است. 
محالت،  خیابانها،  شهر،  در صدها  امسال  مردم 
روستا ها و گردشگاه ها به استقبال نوروز رفتند. 
همه جا رنگی، همراه با شادی و رقص بود. پیام 
مردم و بِویژه زنان، پاس داشتن شور زندگی علیه 
استبداد مذهبی بود. حبس خانگی دایه خدیجه 
و فرزندش درد حکومت اسالمی را درمان نمی 

کند.

اسالمی که  بزرگ حکومت  میان سهم  این  در 
تالش کرد با حمله به این مراسم ها از برگزاری 

آنها جلوگیری کند، روسیاهی و رسوایی بود.

دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱
۲۸ مارس ۲۰۲۲



قطع ارز ترجیحِی دارو، قتل عمومی 
کیوان جاوید 

روز یکشنبه ۷ فروردین، وزیر بهداشت و درمان 
با تاکید بر حذف بند ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی 
دارو در سال جاری، تاکید کرد که کمک دولت 
ادامه  دیگر  دارو  واردکننده  شرکت های  به 

نخواهد یافت. 

این اقدام دولتی واکنشهای اجتماعی زیادی را 
بعنوان  دارو  ارز  از حذف  است.  داشته  بدنبال 
»قتل عمومی و فرستادن بیماران به اتاق گاز« 
نام برده می شود. پیش بینی می شود مواد اولیه 
تهیه شیرخشک بین ۵ تا ۷ برابر افزایش یابند. 



اولیه  ماده  واردات  خاص،  داروهای  بر  عالوه 
بسیاری از داروها، وابسته به ارز ترجیحی است 
و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد ماده اولیه ای وارداتی 

برای دارو از هند و چین وارد می شود.

حتی با وجود ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دارو، 
در  درمانی  خدمات  عرصه  در  ایران  موقعیت 
ردیف بدترین و فاجعه بارترین کشورهای جهان 
قرار دارد. کمبود شدید دارو، داروهای تقلبی و 
مافیای دارویی وابسته به حکومت، مرگ خاموش 
بسیاری را در ایران رقم میزند. دولت رئیسی در 
راس این ماشین کشتار، یک قتل عام حکومتی 
این  است.  داده  بیمار سازمان  میلیونها  علیه  را 
اقدام حکومت، مصداق »جنایت علیه بشریت« 



است. 

باید جلوی این قتل عام دولتی را با اقدامات قاطع 
تعرضی گرفت. هر چند اعتراضات و آگاهی دادن 
ها و افشاگری های فردی در مدیای اجتماعی 
و رسانه های خبری، امری بسیار الزم است، اما 
کافی نیست. با سازمان دادن مبارزات اجتماعی 
سراسری، با خواست بیمه درمان و داروی رایگان، 
به جنگ حکومت اسالمی برویم. از بیمارانمان 
در برابر تعرض سرمایه داران اسالمی محافظت 

کنیم.

دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱
۲۸ مارس ۲۰۲۲
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