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قانون اساسی ما پر از ظرفیت هایی است که هنوز به فعلیت نرسیده اند؛ 
مسئوالن گاهی با این حقیقت به گونه ای برخورد می کنند که گویی به عنوان 
امری مستحب مخیرند همچنان استفاده های بیشتری از ذخائر قانون اساسی 
ببرند. نه! هرگز چنین نیست. آنها مکلفند که این ظرفیت ها، آن هم تمامی 
این ظرفیت ها را به فعلیت برسانند.            میرحسین موسوی، بیانیه 11 

مردم  اتهامات  فهرست  به  دیگر  اتهام  روزها یک  این 
اسراف کارند،  متهم می شوند که  آنها  افزوده است:  ایران 
صرفه جویی نمی کنند و هرچقدر هم دولت کارآمد است! 

باز نمی تواند از پس تامین مایحتاج این ملت برآید.
زمینه  در  ساده  رقم  و  عدد  چند  آینده،  سطرهای  در 
میزان اتالف چند نوع انرژی بررسی شده است تا مشخص 
دولت  ملی،  منابع  تضییع  و  انرژی  اتالف  مقصر  که  شود 
این  در  که  رقم هایی  و  عدد  همۀ  مظلوم؟  مردم  یا  است 
محاسبات مورد استفاده قرار گرفته، از آمارهای رسمی و 

دولتی اخذ شده است.
نقش دولت در اتالف برق: تلفات برق در کشور ۲۳ 
درصد است. این درحالی است که استاندارد جهانی برای 
تلفات برق، بین هفت تا هشت درصد است. این یعنی ۱۵ 
درصد تلفات شبکۀ برق ناشی از سوء مدیریت در ایجاد 

یک شبکۀ برق است.
نقش دولت در اتالف آب: مصرف آب کشور حدود 
۹۸ میلیارد متر مکعب در سال است که حدود ۳۰ درصد 
آن در شبکۀ توزیع گم می شود! بدین معنی که بخشی از 
آن در لوله های فرسوده شرکت آب هرز می رود و بخشی 
از آن هم توسط کسانی مصرف می شود که شرکت آب 

نمی تواند پولی از آنها بگیرد.
 ۵۴ روزانه  ایران  در  گاز:  اتالف  در  دولت  نقش 
میلیون مترمکعب گاز در میدان های نفت و گاز و مشعل 
سوزانده  استفاده ای  کوچک ترین  بدون  و  پاالیشگاه ها 
می شود که این رقم معادل مصرف گاز یک روز در کل 

کشور ترکیه است. اگر ارزش این میزان گاز همراه را با 
قیمت گاز وارداتی ترکمنستان )۱۷۰ دالر به ازای هر هزار 
روز  هر  که  می شویم  متوجه  کنیم،  محاسبه  مکعب(  متر 
»نه« میلیون دالر گاز در کشور سوزانده می شود که سالی 

حدود ۳ میلیارد دالر ضرر مالی دارد
تکنولوژی  گازوئیل:  و  بنزین  اتالف  در  دولت  نقش 
دنیا  روز  تکنولوژی  با  کشور  در  تولیدی  خودروهای 
آنها  مصرف  که  شده  موجب  این  و  دارد  زیادی  فاصلۀ 
که  است  آن  از  حاکی  نفت  وزارت  مطالعات  باشد.  باال 
تا ۵۰ درصد از مصارف فوق با اعمال راهکارهای مناسب 
از جمله جایگزینی روش های تولید خودرو با تکنولوژی 
با وجود مصرف  است.  و کاهش  قابل صرفه جویی  روز، 
نتیجه گرفت  لیتربنزین، می توان  میلیون  روزانه حدود ۷۰ 
که به دلیل فعالیت خودروهای بی کیفیت تولیدی، ساالنه 
بنزین در کشور هدر می رود.  لیتر  حدود ۱۲ هزار میلیون 
لیتر است  نیز حدود ۱۱۵ میلیون  مصرف روزانه گازوییل 
که حداقل ۵۰ درصد آن به دلیل کیفیت پایین کامیون های 

تولید داخل یا وارداتی هدر می رود.
فکر  به  آنکه  جای  به  دولت  که  است  جالب  حال، 
تدبیری برای جلوگیری از این ضررهای هنگفت باشد، با 
انداختن تقصیرها به گردن مردم، قصد دارد بار اقتصادی 
افکار  آیا  بگذارد.  مردم  دوش  بر  هم  را  خود  بی کفایتی 
عمومی از سوء مدیریتی که پشت طلبکاری دولت پنهان 

شده، خبر دارند؟

فرار رئیس جمهور تونس 
امسال،  ماه  دی  اواخر  در 
خاطر ایرانی ها را ناخودآگاه 
محمدرضا  فرار  یاِد  به 
پهلوی در اواخر دی ماه ۵۷ 
اما موفقیت جنبش  انداخت، 
آنکه  از  قبل  تونس،  مردمی 
خاطرۀ جنبش ۵۷ و پیروزی 
میان  در  را  اسالمی  انقالب 
یادآور  کند،  زنده  مردم 
مبارزۀ  شیوه های  و  خواست 

جنبش سبز بود. این یادآوری ها و بازنمایی ها و مقایسه ها 
برای مخالفان و موافقان جنبش سبز ایران بسی زنهار دهنده 
است. جا دارد که موافقان و مخالفان جنبش از خود بپرسند 

این همه مقایسه چرا؟
گفته  استالین  سقوط  با  توام  مرگ  دربارۀ  کسی 
مایۀ  خود  مرگ  با  که  کسانی  شمارند  »انگشت  است: 
خوشحالی این همه خالیق را فراهم کنند«. سقوط رئیس 
حسین  حتی  کرد.  خوشحال  را  همه  هم،  تونس  جمهور 
شریعتمداری هم ظاهر شادکام  نشان داد و مجبور شد در 
کیهان تیتر بزند »فرار دیکتاتور از تونس«. این یعنی وقتی 
دیکتاتوری سقوط می کند، تیتر کیهان هم مفرح می شود. 

یعنی کیهان هم در برابر سقوط دیکتاتور کم می آورد.
ماه  دی  اواخر  در  تونس  جمهور  رئیس  فرار  اگر 
امسال، خاطر ایرانی ها را ناخودآگاه به یاِد فرار محمدرضا 
انداخت، به خاطر این است  پهلوی در اواخر دی ماه ۵۷ 
آن  همۀ  اما  شباهت هاست.  این  از  یکی  ماه«  »دی  که 
گرفتن  فاصله  جرات  آخر  لحظات  تا  دیکتاتور ها  نیست. 

امنیتی  و  نظامی  قوای  از 
به  ترس  از  و  ندارند  را 
می آورند.  رو  خشونت 
بر  »دیکتاتور ها  گفته اند 
ترسش  از  و  سوارند  ببر 
این  شوند«.  پیاده  نمی توانند 
مبهم  شباهت های  از  هم 
دیکتاتور ها  دیکتاتورهاست. 
تا مجبور نشوند صدای ملت 
خود را نمی شنوند. می گویند 
را  خود  ملت  صدای  »وقتی 
می شنوند که دیر شده است«؛ این هم یک شباهت دیگر. 
روزهای  به  نسبت  اغلب  و  شمارند  انگشت  دیکتاتور ها 
اوِل خود دیگرگون شده اند؛ یعنی هیچ کس دیکتاتور به 
باشد.  ارادۀ جمهور  مظهر  بود  قرار  علی  بن  نمی آید.  دنیا 
بود.  شده  دولت  رئیس  آرا  درصد   ۹۰ با  آخر  بار  گویا 
محمدرضا شاه هم قرار بود سلطنت کند نه حکومت. شاید 
خودش هم هیچ وقت نفهمید که کی دیکتاتور شده است. 
تاریخ  نیست.  بودن، سفارشی  دیکتاتور شدن و دیکتاتور 
سفارش و توصیه نمی پذیرد و... از این دست شباهت های 

خانوادگی باز هم می شود پیدا کرد.
این تنها تالشی بود برای پاسخ به بخشی از سوالی که 
در آغاز این نوشته آمده بود. قسمتی که سهِم موافقان بود. 
متقابال مخالفان جنبش سبز باید به بخش دیگر سوال پاسخ 
آنکه  از  قبل  تونس،  مردمی  جنبش  موفقیت  چرا  دهند: 
میان  در  را  اسالمی  انقالب  پیروزی  و   ۵۷ جنبش  خاطرۀ 
مردم زنده کند، یادآور خواست و شیوه های مبارزۀ جنبش 

سبز بود؟

تجمع کارگران برای دریافت 11 ماه 
حقوق معوقه

کارگران شرکت تبریز ساختمان، مجری ساخت 
راه آهن قزوین- رشت، به دلیل عدم دریافت حقوق 
خود  ساله   ۳ سنوات  حق  و  عیدی  نیز  و  ماهه   ۱۱
تجمع کردند. به گفته این کارگران، کارفرمای این 
دریافت  دولت  از  تومان  میلیارد   ۱۷ تاکنون  پروژه 

کرده است.

گزارش بانک مرکزی: قیمت کاالهای 
اساسی خانوار افزایش یافت

قیمت  هفتگی  گزارش  مرکزی  بانک 
خرد ه فروشی در تهران را منتشر کرد. بر این اساس 
از اجرای هدفمندی، نرخ  در یک ماه گذشته پس 
به  است  داشته  افزایش  خانوار  اساسی  کاالهای 
فقط  و  افزایش  قلم کاال ۴۱ کاال  از ۴۴  نحوی که 

۳ کاال کاهش داشته است.

11 ترم محرومیت از تحصیل برای 
یک روزنامه نگار دانشجو

به  دانشجو  و  روزنامه نگار  محمدی،  سلیمان 
چهار ترم دیگر محرومیت از تحصیل محکوم شد. 
با این حکم این دانشجو مجموعا ۱۱ ترم متوالی از 
تحصیل محروم و به دانشگاه ممنوع الورود می شود. 
طبق قانون، دانشگاه ها حق دارند برای حداکثر یک 

ماه، دانشجویی را به دانشگاه ممنوع الورود کنند.

تشکیل ۴3 ستاد برای استقبال از 
احمدی نژاد در کرمانشاه

گسترده  تدارک  از  کرمانشاه  دولتی  مقام  یک 
برای استقبال از احمدی نژاد خبر داد. طبق گفته مدیر 
استانداری  شکایات  به  پاسخگوئی  و  ارزیابی  کل 
کرمانشاه، تاکنون ۴۳ ستاد استقبال در نقاط مختلف 

استان تشکیل شده است.

دیدار زهرا رهنورد با خانواده بهاره 
هدایت، فعال دانشجویی زندانی

هدایت،  بهاره  خانواده  دیدار  به  رهنورد  زهرا 
فعال دانشجویی زندانی رفت. رهنورد در این دیدار 
خطاب به خانواده هدایت گفت: »دل خوش دارید 
خود  به  ایران  زنان  روزی  که  چرا  باشید،  پایدار  و 
سحرگاه  در  بهاره،  چون  الگویی  با  که  می بالند 
زندان  نیم  و  سال  نه  حکم  بوده اند.«  پیشتاز  آزادی 
احکامی  سنگین ترین  از  یکی  هدایت  بهاره  برای 
صادر  دانشجویی  فعال  یک  برای  تاکنون  که  بوده 

شده است.

دیدار مهدی کروبی با خانواده نازنین 
خسروانی

نازنین  خانواده  با  دیدار  در  کروبی  مهدی 
دلجویی  آنها  از  زندانی،  روزنامه نگار  خسروانی، 
به  نسبت  »باید  گفت:  دیدار  این  در  کروبی  کرد. 
صبر  اخیر  وقت  چند  بی توجهی های  و  نامهربانی ها 
نزدیک  پایان دوران سخت  تحمل داشت، چون  و 
خسروانی  بازداشت  از  روز   ۸۰ از  بیش  است.« 
می گذرد که ۵۰ روز از آن را در سلول انفرادی و 

بدون حق استفاده از هواخوری گذرانده است.

رحیمی: در برخی استان ها بیش از حد 
مسکن ساخته ایم

بیش  از ساخت  احمدی نژاد  اول  معاون  رحیمی 
داد  خبر  قم  و  سمنان  استان های  در  مسکن  حد  از 
تومان  میلیون   ۵ با  استان ها  این  مردم  که  گفت  و 
که  داد  وعده  دیگر  بار  وی  بخرند.  خانه  می توانند 
همه  شدن  مسکن دار  جشن  دهم  دولت  پایان  تا 

متقاضیان در کشور برگزار می شود.

شورای نگهباِن قدرت یا
شورای نگهبان قانون اساسی؟

عنواِن  که  است  کار  در  »تعمدی«  گویا 
و  صدا  در  چندان  نگهبان،  شورای  کامل 
استفاده  مورد  رسمی  تریبون های  و  سیما 
قرار نمی گیرد. دورنیست که فراموش شود 
– و انکار کنند! – که عنوان کامِل این نهاِد 
قانونی، »شورای نگهبان قانون اساسی« است.

»ممانعت«  اساسی،  قانون  در  اگرچه 
جزو  هم  شرع  خالف  قوانین  تصویب  از 
این  وظایف شورای نگهبان است ولی همۀ 
دیده  قانون  دل  در  و  قانون  ذیل  وظایف 
نگهبان  »شورای  می گوییم  لذا  است.  شده 
قانون اساسی« و نمی گوییم »شورای نگهبان 
می دهد  نشان  همین  شرع«.  و  اساسی  قانون 
که شرع و مشروعیت حکومت هم در بطِن 
»شخص  هر  و  شده  گنجانده  اساسی  قانون 
کند،  نقض  را  قانون  این  که  نهادی«  یا 
ندارد،  هم  دینی  مشروعیت  بل  مشروعیت، 
حتی اگر این نهاد، خود شورای نگهبان باشد!

نگهبان  شورای  در  که  »مطلقیه  ای ها«یی 
حضور دارند با جهت گیری آشکار به سمت 
قانون  و مجلس،  ریاست جمهوری  نامزدان 
اساسی را نقض کرده و به جای نگهبانی از 
قانوِن اساسی،  »نگهبان قدرت حاکمه« شده 
ارزشی  و عمل«  »نظر  در  این شورا  و  است 
صراحتاً  قانون  نیست.  قائل  قانون  برای 
حاکمیت را از آن خدا می داند که به مردم 
شورا«  »مطلقیه  ای های  ولی  شده  تفویض 
به  که  خداست  آن  از  حاکمیت  می گویند 
صراحتاً  قانون  است.  شده  تفویض  رهبر 
می گوید رهبر در مقابل قانون با سایر افراد 
بر  می تواند  خبرگان  مجلس  و  است  برابر 
لزوم  صورت  در  و  کند  نظارت  او  اعمال 
مطلقیه«  »آئین  در  ولی  کند،  برکنار  را  او 
اول  معاون  همین  است،  سهل  که  رهبر 
محکمه  به  نمی توان  هم  را  جمهور  رئیس 
کشید. قانون می گوید راهپیمایی و تجمع به 
اسالم  مبانی  با  و  نباشد  مسلحانه  که  شرطی 
در تضاد نباشد، آزاد است ولی برای کسی 
و حزبی چنین مجوزی صادر  نمی شود. در 
این وضعیت که قانون اساسی به تاراج رفته 
شورای  مرگ  رسماً  نیست  بهتر  آیا  است، 
نگهبان قانون اساسی – دور از جان اعضا! – 
منتظر  نیست که  آیا صادقانه تر  اعالم شود؟ 
از »شورای  نمانیم و رسماً  نامگذاری تاریخ 

نگهبان قدرت حاکمه« بگوئیم؟
شنیدن  با  که  است  کروبی  زیرکی  از 
حرف های جنتی به یاد حرف ها و منطق شاه 
می افتد و راست گفته است میرحسین؛ تمام 
قرائن و نشانه ها بر نوعی کودتای خزنده به 
سمت حکومت فردی به سبک کره شمالی 
به  هست«  اگر  »تردیدی  می دهند.  شهادت 
یاد بیاوریم که شعار اولیه انقالب »نه شرقی، 
معایب  که  بود  این  قرارمان  بود.  غربی«  نه 
را  آن ها  مزایای  و  تفریق  را  شرق  و  غرب 
طبقاتی  فاصله  نفی  با  تا  بزنیم.  جمع  هم  با 
از  ترکیبی  شرق  در  استبداد  و  غرب  در 
هر  اما  شود.  برقرار  عدالت  و  مردم ساالری 
چه پیش رفتیم، هم بر بی عدالتی و اختالف 
شرقی  استبداد  هم  و  افزوده ایم  طبقاتی 
زشتی های  و  کردیم  حکومت  چاشنی  را 
به  اسالم  نام  به  را  غربی  و  شرقی  نظام های 
اسالمی  نظام  بود  قرار  دادیم.  مردم  خورد 
محاسن هر دو نظام را داشته باشد نه معایب 

هر دو را...

گزارشی از نقش دولت در اتالف انرژی های کشور

دولت ناکارآمد است؛
مردم را متهم نکنید

شباهت در  سقوط دیکتاتورها

اخبارکوتاه سرمقاله


