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باالخره بعد از کش و قوس هاس 
فراوان بنزین هم دو نرخی و هم 

گرون شد.
دولت  در  آمده  بوجود  موضوع 
هم  زمان  آن  در  که  دهم  و  نهم 
بود.  سرش  زیادی  های  بحث 
دارد  مزایایی  هم  که  موضوعی 
مانند  مزایایی  معایبی؛  هم  و 
پی  در  و  مصرف سوخت  کاهش 
در  که  هوا؛  آلودگی  کاهش  آن 
این چند سال گذشته هم مصرف 
بی  ایرانی  شهروندان  ما  سوخت 
که  است  بطوری  است،  سابقه 
مغز انسان سوت می کشد و هم 
روز  این  که  هوا  الودگی  بحث 
کالنشهر  مردم  گیر  گریبان  ها 
آنان  از  را  پاک  هوای  و  شده  ها 
گرفته. مزیت دیگر این طرح این 
است که استقبال مردم از حمل 
ونقل عمومی بیشتر می شود که 
هم موجب صرفه جویی در وقت 
می  مجبور  را  دولت  هم  و  است 
حتی  دهد.  توسعه  آنرا  که  کند 
فرسوده  های  خودرو  صاحبان 
دارند  باالیی  سوخت  مصرف  که 
مجبور به تعویض خودروشان می 
شوند )البته که این مزیت بیشتر 
شبیه به جوک است با این وضع 

خودرو(.
طرح  این  عیب  بزرگترین  اما 
خرید و فروش کارت های سوخت 
بازار سیاه فروش  و بوجود آمدن 
به  سوئی  اثرات  که  است  بنزین 

دنبال دارد.
رسیم  می  بگذریم  که  اینها  از 
در  مسئولین  متزلزل  مواضع  به 
زیادی  های  تناقض  که  باره  این 
قبلی  اقدامات  و  ها  گفته  بین  را 
دهد.  می  نشان  فعلی  اقدامات  و 
به عنوان مثال حسن روحانی در 
ماه  خرداد  سوم  و  بیست  تاریخ 
94 گفته بود که بنزین دو نرخی 

فساد  ایجاد 
و  کرد  می 
همین  به 
را  آن  دلیل 
نرخی  تک 
یا  کردیم؛ 
زنگنه،  بیژن 
نفت،  وزیر 
بود: دو  گفته 
بودن  نرخی 
فساد  بنزین 
و  آورد  می 
نفت  وزارت 
نه تنها به دو 
بودن  نرخی 
بلکه  بنزین 
نرخی  دو  با 
هیچ  بودن 
نفتی  فراورده 
موافق نیست.

ما  مسئولین 
طرح  این  که 
را عامل فساد 

به  را  آن  دوباره  حال  میدانستند 
اجرا درآورده اند. بی برنامه بودن، 
سرسری عمل کردن و وعده پوچ 
این  بارز  های  ویژگی  از  دادن 
این  اجرای  نحوه  است که  دولت 
طرح اخیر سندی محکم است بر 

این مدعا.
می  بگذریم  که  اینها  همه  از  اما 
رسیم به مهمترین بخش موضوع 
یعنی سفره خالی مردم و آقایانی 
زیر  و  پشتوانه  هیچ  بدون  که 
مملکت  بنزین  قیمت  ساختی 
قیمت  بر  مستقیمی  تاثیر  که  را 
برابر کردند  اکثر کاالها دارد سه 
افزایش تورم می شود؛  که باعث 
هم   %50 از  احتماال   که  تورمی 
عبور می کند. به نظر میرسد که 
ابزاری  طرح  این  با  کردن  بازی 
است که قیمت بنزین را با سر و 

صدای کمتری باال ببرند.
به هر حال امیدواریم که شیرین 
جمهور  رئیس  آقای  های  کاری 

تلخ  به کام مردم 
التهاب  نشود؛ 
وارد جامعه نکند؛ 
تزریق  امیدی  نا 
پیک  نکند؛ 
نوا  بی  موتوری 
 25 سهمیه  با  را 
وارد  بنزین  لیتر 
فشار نکند؛ کارگر 
ماشین  و  ساده 
را  اش  معمولی 
)اگر داشته باشد( 
پدر  نکند؛  اذیت 
ای  خانواده  هیچ 
نکند  شرمنده  را 
آه  از  خیلی  و 

وحسرت های دیگر...

مسئولین ما که 
این طرح را عامل فساد 

میدانستند حال دوباره آن 
را به اجرا درآورده اند. بی 
برنامه بودن، سرسری عمل 
کردن و وعده پوچ دادن از 
ویژگی های بارز این دولت 
است که نحوه اجرای این 

طرح اخیر سندی محکم 
است بر این مدعا.

دکتر بنزین چرا گرون شد؟!

محمدرضا بهرامی



در  انقالب  رهبر 
و  »اقتصاد«  مردان:  دولت  جمع 
»فرهنگ« دو اولویت اصلی کشور 

است
فرهنگ یکی از مهم ترین مولفه 
می  جامعه  در  که  است  هایی 
فرهنگ  باشد،  گذار  تاثیر  تواند 
جامعه، عملکرد جامعه را میسازد 
تعالی  به سمت  جامعه  و حرکت 
را سمت و سو میدهد،  تباهی  یا 
های  بخش  ترین  مهم  از  یکی 
تاثیر گزار در فرهنگ، دولت است 
جهت  را  مهم  این  میتواند  که 

دهی کرده و سمت و سو دهد. 
کار  روی  اول  روز  از  دولت  این 
توانست  آزادی،  شعار  با  آمدنش 
توجه مخاطبین زیادی را به خود 
یعنی چه؟  آزادی  اما  کند؛  جلب 
آقای  که  است  طور  این  ظاهرا 
دارد  روحانی هر کجا که دوست 
جلب  خود  به  را  عمومی  توجه 
کند این واژه را به کار می برد، اما 
های  چیز  دولت  طرفداران  خود 
مطهری،  میگویند:علی  دیگری 
مجلس  در  تهران  نماینده 
می گوید که »فضای آزادی بیان« 
در دولت حسن روحانی نسبت به 

محدودتر  سابق  دولت 
»خودسانسوری«  و 
شده  بیشتر  رسانه ها 

است. 
و  فرهنگ  وزارت 
کار  روی  از  بعد  ارشاد 
پرزیدنت  جناب  آمدن 
اولین  از  یکی  روحانی، 
اقداماتش حذف ممیزی 
کتاب ها بود؛ این یعنی 
دوچندان  مردم  کار 
آلوده  و  تر  سخت 
فرهنگی  فضای  شدن 
که  محتویی  به  کشور 
آن  از  خانه  وزارت  این 

اطالعی ندارد.
ممیزی  اصل  طبق 
ارشاد  وزارت  کتاب، 
بر  نظارت  وظیفه ی 
در  را  کتب  انتشار 

دارد  دست 
این  طبق  و 
وظیفه، اگر با کتاب هایی مواجه 
تشنج  ایجاد  درصدد  که  شود 
فرهنگی سیاسی و ضربه زدن به 
مبانی اعتقادی مردم باشند، باید 
جلوگیری  بازنشرآنها  یا  نشر  از 
مراجع  به  را  خاطیان  و  کند 
قضایی معرفی نماید. با اعالم این 
فرهنگ  وزیر  سوی  از  سیاست 
و  کتاب  بازار  اسالمی،  ارشاد  و 
مخاطبین آن که تاکنون با نظارت  
های انجام شده تا حدی از متون 
انگیز  فساد  و  انحرافی  مطالب  و 
پس،  این  از  باید  بودند،  امان  در 
خودشان تمام مسئولیت حراست 
از ایمان، عقاید و احساسات خود 
بگیرند  برعهده  را  فرزندانشان  و 
عرصه   این  در  که  را  دولت  بار  و 
می تواند توانمندتر باشد، بر دوش 
راه آب های سمی  کشند. بستن 
از خود منبع آسانتر وکم هزینه تر 

است، یا پس از انتشار آن؟
هنرمندان  جمع  در  روحانی 
میگوید: هنر ارزشی و غیر ارزشی 
نداریم، تفسیر این حرف به عهده 

خودتان.
میزنیم  که  ها  سینما  به  سری 

مناسب  که  هایی  طنز  در  ابتذال 
اذیت  واقعا  نیست  ها  خانواده 
کننده است فیلم هایی که به زور 
داد  و  بخنداند  را  مردم  میخواهد 
منتقدان  و  هنرمندان  از  برخی 

مطرح را درآورده.
در  رکیک  الفاظ  بردن  کار  به  یا 

بعضی تئاتر ها.
ارشاد  وزیر  دولت  این  اوایل  در 
در  ایرادی  من  که  گفت  وقت 
این شد  نمیبینم  زن  تک خوانی 
و  طلبان  فرصت  برای  فرصتی 
برگزاری تک خوانی زنها در برخی 
شهرستان ها تا اینجا که نماینده 
با  کنسرت  اجرای  از  بوکان  وقت 
این  در  جوان  دختری  خواندن 

کنسرت خبر داد.
دیگر از فرهنگ دروغ نگویم.

فرهنگ  و  مسولین  قانونی  بی  یا 
شبکه  با  شکن  فیلتر  از  استفاده 

هایی که خود فیلتر کردند.
اتفاقات  از  این ها بخش کوچکی 
در دولت یازدهم و دوازدهم است 

که یاد آور شدم.
و در آخر میگویم مسولین مرتبط 
وضعیت  فرهنگ،  وضعیت  این 
مطلوبی نیست و شما را به اسالم 
میدهم  پیشنهاد  و  میکنم  دعوت 

مواعظ رهبری درباره فرهنگ را 
پرهیزگار  باشد که  بگیرید  جدی 

شوید.
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فرهنگ بی فرهنگ

این دولت از روز اول روی 
کار آمدنش با شعار آزادی، 

توانست توجه مخاطبین 
زیادی را به خود جلب کند؛ 

اما آزادی یعنی چه؟



آقای  قبل  هفته  دو 
با  دیدار  برای  روحانی 
این  به  یزد  مردم شهر 

استان سفر کردند.
دیدار  این  از  قبل 
برای  زیبایی  فضای 
به  آمدگویی  خوش 
ایشان هم در شهر یزد 
و هم در سایر شهرهای 
شد.  ایجاد  استان  این 
تبلیغاتی  های  بنر 
زیاد و پوستر هایی که 
سخن از متفاوت بودن 
و  ایشان  سخنرانی 
گفتن برخی ناگفته ها 
که سفر  انگار  داد.  می 
جنبه  بیشتر  ایشان 
انتخاباتی  تبلیغات 
به  رسیدگی  تا  داشت 

وضع زندگی مردم. 
حالی  در  ایشان  سفر 
آحاد  که  شد  انجام 
دول  عملکرد  از  مردم 
تا  دوازدهم  و  یازدهم 
بودند  ناراضی  اینجا  به 

نیز  ایشان  از سخنرانی  قبل  ایام  در  و حتی 
برای  مختلف شهر  نقاط  در  تجمعاتی  مردم 

اعتراض به وضع معیشتی خود داشتند.
اما راس صحبت های آقای روحانی نقد قوه 
امید  های  ارگان  از  امروزه  که  بود  قضاییه 
از  مواردی  ذکر  با  و  است  مردم  به  دهنده 
سراغ  به  که  گفت  کنایه  با  میلیاردی  فساد 
با  گفت:  ادامه  در  و  بروید  ها  درشت  دانه 
مبارزه  تبلیغ  و  دادگاه  به  نفر  کشاندن چند 
با فساد سر مردم کاله نمی رود و اگر با این 
این  به شهر  نشود شهر  برخورد جدی  افراد 

موارد را بیان می کند.
هر  از  موردی  و  پرونده  هر  ایشان  که  البته 
طبق  را  آن  باید  دارند  سراغ  نهادی  یا  فرد 
با  همراه  و  اطالع  قضایی  دستگاه  به  قانون 
قضائی  دستگاه  قاطع  پاسخ  منتظر  مردم 
عدالت  درباره ی  که  باشند  مطمئن  و  باشد 
هیچ خط قرمزی وجود ندارد. اّما درصورتی 
که این موارد گزارش نشود و صرفاً به عنوان 
دستاویز سیاسی از آنها در سخنرانی استفاده 
مردم هم قضاوت مثبتی راجع  قاعدتاً  شود، 

به آن نخواهند داشت.
مردم  از  تعدادی  ایشان،  سخنرانی  بین  در 
که بیشتر آنان را دانش آموزان و دانشجویان 

با  دادند  هایی می  بودند شعار  داده  تشکیل 
مضمون بیکاری، آب و سایر مسائل معیشتی 
البته سرانجام وعده های روحانی در سفر  و 

قبل ایشان به یزد.
آقای روحانی نسبت به این شعارها بی تفاوت 
صدای  مردم  شما  صدای  گفتند  و  نبودند 
این چند نفر جوان نیست. اختالف و فاصله 

نگذاریم  آمریکاست.  خواست 
خواست آمریکا از حنجره عده 
ای معدود بلند شود گرچه آن 
در  محدود  و  کم  بسیار  عده 
آن  حال  عین  در  اما  کشورند 
به  هم  را  کوچک  و  کم  گروه 
پیامبر دعوت  و  اسالم، وحدت 

می کنیم.
عادت  جوانان  ما  برای  دیگر 
انتقاد  فضای  با  که  است  شده 
ناپذیری دولت روبرو شویم. در 
جوانان  این  مطالبات  حالیکه 
اساس  بر  و  مردمی  مطالبات 
معیارهای اسالمی از مسئولین 
بود با این عکس العمل مواجه 

شدند و حال حتی اگر این نوع نقد ما جوانان 
درست نباشد )که هرگز چنین نیست و این 

وظیفه یک دانشجو است( 
خود آقای روحانی در ادامه 
قوه  نقد  خود،  سخنرانی 
برای  دستاویزی  را  قضاییه 
های  پاسخگویی  زدن  دور 
مختلف  مسائل  در  خود 
مسائل  مخصوصا  جامعه 
اقتصادی قرار دادند؛ مانند: 
تولید  ها،  گرانی  بیکاری، 
کالم  یک  در  و  داخلی 
ظرفیت  گذاشتن  منتظر 
و  کشور  داخلی   های 
نظام  دشمنان  به  دلبستن 
از  پس  روند  این  ادامه  و 
وزارت  و  ایشان  خود  اقرار 
بودن  نتیجه  بی  به  خارجه 

مذاکرات.
بین  تفرقه  نقد  نوع  این 
قوای سه گانه بدترین شکل 
ایجاد  و  وحدت  شکست 
اختالف و فاصه است؛ شاید 
که  نگریست  دوباره  باید 
چه  حنجره  از  صدایی  چه 

کسانی بیرون می آید.

محمد محمدی 3

کوِر خود و بینای دیگران

روحانی  آقای 
نسبت به این شعارها 
نبودند  تفاوت  بی 
شما  صدای  گفتند  و 
این  صدای  مردم 
چند نفر جوان نیست. 
مردم  صدای  -پس 
وضعیت  بابت  تشکر 

معیشتی است؟؟
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شعر از رضا خوش تراش

خطبه هایش ثقیل و سنگین بود
خنده هایش ظریف و رنگین بود

طعم بنده آدامس نعنایی
طعم ایشان آدامس دارچین بود

جمعه ها ما ز فقر خوابیدیم
جمعه ایشان توچال و دیزین بود

بعد عالیس و شیخ بر نِْرَوم... 
بیسکوییت جعبه ای جووین بود

نظراتش به جنگل و باران 
نظری همچو چارلز داروین بود

نقد کردم که جنبه اش باالست
نقد کردم جواب توهین بود

کذب خوانده تمام ملت را
وعده هامان عجب دروغین بود

شکر ایزد خالل دندانش 
واردات برادرش چین بود

کیش و قشم و ابوظبی رفته
مغز او همچو مغز دلفین بود

پوزخندی زده به استکبار
 پوزخندی که نیز ننگین بود

درس تاریخ او پر از بدعت...
فهم او از سیاست و دین بود

شعر بنده بهانه و مهمل
از گرانی نرخ بنزین بود...


