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بحران مسکن در جمهوری اسالمی!
محسن ابراهیمی

در رسانه ها اعالم شد که سران سه قوه، مصوبه 
دولت برای تعیین سقف افزایش اجاره  خانه را 
تایید کرده اند. بر اساس این مصوبه، اجاره  بها 
در تهران باید هر سال حداکثر ۲۵ درصد و در 

شهرهای دیگر تا ۲٠ درصد افزایش یابد. 

ظاهر خبر طوری است که گویا دولت لطف کرده 
و سقفی برای افزایش اجاره خانه تعیین کرده 
در  هم  اعالم شده  همین سقف  اگر چه  است. 
ندارد،  اعتبار  اسالمی  مافیایی جمهوری  اقتصاد 
اما وضعیت مسکن همین امروزهم در جمهوری 



اسالمی اسفناک است. 

از چهار  بیش  آمار رسمی حکومتی،  اساس  بر 
میلیون نفر از جمعیت ۱۴ میلیونی استان تهران 
حاشیه نشین هستند، یعنی ۳۱ درصد مردم تهران 
در مناطق حاشیه ای شهر زندگی می کنند. در کل 
کشور هم در سال ۹۸ مقامات رسمی حکومت از 
آمار ۲۵ میلیونی حاشیه نشینی خبر داده بودند.

دلیل این وضعیت روشن است. زیر سایه اقتصاد 
مافیایی جمهوری اسالمی، میانگین اجاره خانه در 
تهران، ۹/۵ میلیون تومان، یعنی دو برابر دستمزد 
یک کارگر است. این درحالیست که فقط در 
همین شهر، نیم میلیون مسکن خالی در اختیار 
“سالطین مسکن” است. سالطینی که بازار مسکن 



و همراه آن معیشت میلیونها انسان زحمتکش را 
روی انگشتانشان میچرخانند. سالطینی که قطعا 
از شبکه مافیایی آقازاده های حکومتی  بخشی 

هستند.

مسبب اصلی بحران مسکن نظام اسالمی و در 
راس آن شخص خامنه ای است که ثروت هزار 
و طبقه  میلیارد  اهلل های  و آیت  فامیل اسالمی 
حل  راه  تنها  میکند.  پاسداری  را  دار  سرمایه 
پایان  اسفناک مسکن،  به وضعیت  دادن  پایان 

دادن به حیات نظام اسالمی است. 

دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۴٠۱
۲٠ ژوئن ۲٠۲۲



معضل تامین برق و تعطیلی ادارات
نوید مینائی

اداراِت ۱۶ شهر خوزستان به دلیل افزایش دمای 
هوا به حداقل ۵٠ درجه، تعطیل شدند. 

امروز دوشنبه ۳٠ خرداد، ادارات شهرهایی از جمله 
اهواز، حمیدیه، کارون، خرمشهر، آبادان، شادگان و 
اندیمشک تعطیل اعالم شدند. تعطیلی این ادارات 
به منظور پایداری شبکه برق و بنا به درخواست 

شرکت برق منطقه ای صورت گرفته است.

بر اساس گزارشها، تولید برق در ایران، کمتر از 
مصرف آن است، زیرا که کمتر از ۳٠ % از طرحهای 



افزایش ظرفیت تولید برق در آنجا، عملی شده 
است.

همچنین میبایستی به ظرفیت و سهم تولید انرژیهای 
پاک، مانند انرژی خورشیدی، بادی و غیره نیز بطور 
جدی پرداخته می شد که جمهوری اسالمی در این 

زمینه هم بسیار ناکارآمد بوده است. 

برای  بسیار مستعد  نقاط  از  یکی  ایران  اینکه  با 
تولید انرژی های پاک است، اما سهم تولید این 
نوع انرژیها، و سرمایه گذاری در این زمینه کمتر 

از ۱ % گزارش شده است.

حکومتی که تمام توان و تالش خود را برای تولید 
انرژی هسته ای صرف می کند و برای غنی سازی 



اورانیوم و تونل های زیرزمینی برای ساخت بمب 
اتم، هزینه های گزافی به جامعه تحمیل کرده است، 
حکومتی که سرمایه های جامعه را صرف تامین و 

تجهیز نیروهای تروریستی و سرکوبگر می کند، 
نمی خواهد و نمیتواند ابتدائی ترین نیازشهروندان، 
از جمله تولید برق و تهیه آب کافی برای همه احاد 

جامعه را تامین کند!

امروز دیگرحتی برای تامین آب و برق هم الزم 
است شر جمهوری اسالمی از سر جامعه کم شود. 

 دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۴٠۱
۲٠ ژوئن ۲٠۲۲



تعرض به مراکز گردشگری ممنوع
آذر پویا

    
محمد صادق اکبری رئیس دادگستری مازندران 
از بازداشت ۱۲٠ گردشگر به اتهام “هنجارشکنی” 

خبر داد.

تنها خیابانها  نه  قوانین اسالمی  ایران تحت  در 
نیست، حتی  برای مردم  امنی  و خانه ها مکان 
نیروهای  تهاجم  از  هم  دمن  و  دشت  و  کوهها 
سرکوبگر در امان نمانده و اینبار مردمی را که 
به امید گذراندن چند ساعتی بدور از ارعاب و 
روی  از شهر  خارج  های  به گردشگاه  خفقان، 
آورده بودند به بهانه های واهی، بازداشت کرده 



است.

این اولین بار نیست که رژیم اسالمی برای بقای 
چند صباحی بیشتر، نیروهای سرکوب گرش را 
به هر گوشه و کنار شهر روانه میکند تا در ازاء 
دریافت حقوقی ناچیز با انواع و اقسام مزاحمتها 

از مردم سلب آسایش کنند.

گردشگری،  مراکز  به  تنها  نه  امینتی  نیروهای 
بلکه بارها به مهمانیها و مراسم های خصوصی 
و خانوادگی هم یورش برده، مهمانان و برگزار 
کنندگان را به بهانه مختلط بودن وبه جرم رقص 
و شادی و یافتن مشروبات الکلی بازداشت کرده 
است وگاها نیز با اخاذی و دریافت مبالغ هنگفتی 
از برگزارکنندگان، اجازه ادامه مهمانی را داده و 



از این طریق هم به دزدی و جیب بری پنهانشان 
ادامه داده اند.

و  آرامش  تنها  نه  گردشگری  مراکز  به  حمله 
آسایش گردشگران را مختل میکند بلکه نیروهای 
مالکان  دستگیری  و  امکانات  ضبط  با  امنیتی 
گردشگری  کمپهای  پلمپ  بعضا  و  اماکن  این 
قوانین  رعایت  به  که  میخواهد  آنها  ازصاحبان 
اسالمی تن دهند. ولی زهی خیال باطل جامعه 
متحجر  قوانین  بار  زیر  هیچگاه  ایران  مدرن 
اسالمی نرفته و مردم راه خودشان را بهر شکل 

ممکن ادامه میدهند.

دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۴٠۱
۲٠ ژوئن ۲٠۲۲



فرانسه: شکست مکرون،
 پیشروی چپها و راست افراطی

کاظم نیکخواه
    

امانوئل مکرون روزیکشنبه ۱۹ ژوئن، در انتخابات 
و  فرانسه شکست سختی متحمل شد  پارلمانی 
حزبش موسوم به “ensemble “ اکثریت پارلمانی 
را از دست داد. ائتالف چپها و کمونیستها و سبزها 
تحت نام “نوپ” به رهبری مالنشون یک پیروزی 
بزرگ بدست آورد و ۱۳۱ کرسی نمایندگی  را 
از آن خود کرد. از نظر تعداد کرسی ها، همچنان 
حزب مکرون  اکثریت را با ۲۴۵ کرسی پارلمان 
داراست اما بدون ائتالف نمیتواند کار چندانی از 



پیش ببرد. حزب راست افراطی لوپن نیز به موفقیت 
بزرگی دست یافت و ۸۹ کرسی را بدست آورد. 

شکست مکرون در این انتخابات، پیروزی مهمی 
برای جلیقه زردها و کارگران و مردمی است که 
علیه طرح مکرون برای افزایش سن بازنشستگی 
از ۶۲ به ۶۵ سال و زدن از بیمه های اجتماعی و 
علیه فقر و گسترش بیکاری مبارزه میکنند. این 

سیاستها برای مکرون دیگر عملی نخواهد بود. 

مالنشون وعده داده است که سن بازنشستگی را 
برعکس از ۶۲ به ۶٠ سال و قیمت صدها کاالی 
ضروری را نیز کاهش دهد و با بیکاری مقابله کند. 
اینها برای مردمی که بیکاری و گرانی نفسشان را 



گرفته پیروزیهای مهمی است. اما کافی نیست و 
با اصالحات جزئی و تهدید جدی راست افراطی 

نمیشود کاری انجام داد. 

۹۹ درصدیها باید کل احزاب مدافع سرمایه داری 
از جمله راست افراطی را کنار بزنند. الزمه این، 
داشتن برنامه همه جانبه و سوسیالیستی واقعی 
و استراتژی رادیکال برای عقب زدن یکه تازی 
سرمایه داری است که انتخابات پارلمانی و این 

نوع ائتالفها ظرف آن نخواهد بود. 

 دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۴٠۱

۲٠ ژوئن ۲٠۲۲
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