سال بیست و چهارم شماره 6958
مدیرمسئول :محمد فاضلی
سردبیر :جواد دلیری
تلفن 88761720 :نمابر88761254 :
ارتباط مردمی88769075 :
پیامک - 3000451213 :روابط عمومی
نشانی :تهران خیابان خرمشهر -شماره 208
صندوق پستی15875-5388 :
امور مشترکین88748800 :
چاپ :سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی
شرکت چاپ جام جم

چهارشنبه

 5دی 1397

صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي

اذان ظهر 12/05
سازمان آگهیهاي روزنامه ايران:

دارنده گواهينامه ايزو 9001از شركت NISCERT

تهران خیابان خرمشهر شماره 16
پذيرش سازمان آگهيها)021( 1877 :

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

اذان مغرب 17/18

نیمه شب شرعی 23/20

اذان صبح فردا 5/43

سخن روز

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
88548892-5

7

12

12

19

26

17

16

22

تبریز

تهران

مشهد

اهواز

بندرعباس

یزد

شیراز

رشت

میثاقنامه اخــاق روزنامه نگاران ایران:

3

5

2

8

12

2

-2

10

www.ion.ir/news/19949.html

طلوع آفتاب فردا 7/13

امام صادق عليه السالم :
َ
َّ ّ َ َ َ َ
ُ
ُ
ِشَّــد ِة حِّب ِه
الرجل ل ِ
إن اللَعَّزَوج َّل لَيرح ُم َّ
لُِول ِدهِ؛

خداونــد عزّو ّ
جل انســان را براى محبّت بســيار بــه فرزندانش
مورد رحمت خود قرار مىدهد.
من ال یحضر الفقیه ج ، 3ص ، 482ح4695
مكارم االخالق ص219

پانزده سال از زلزله بم و مرگ ایرج بسطامی گذشت

چپخوانی زیر آوار زلزله
نــــگاره

دیوار ترامپ

هانی انصاری

 ۵دی  ۱۳۸۲زمین و زمان در بم استان کرمان
کو
چنــان لرزیــد کــه پــس از فرونشســتن خا 
یــــاد
صبــح کامل ،مشــخص شــد آن لرزه
دمیــدن
ِ
 12ثانیــهای امــا  ۶٫۶ریشــتری ســاعت  ۵:۲۶بامــداد روز جمعه ،چه
فاجعهای به بار آورده است .طبق آمار رسمی زمینلرزهای که در یک
قرن اخیر بیمانند بود حدود  ۲۶۲۷۱کشــته و  ۳۰هزار زخمی به جا
گذاشت و اما یک هفته بعد و در یازدهم دیماه اسماعیلی ،رئیس
وقت شــورای شــهر بم گفته بــود با توجه به اینکــه در برخی مناطق
صد درصد منازل بر اثر زلزله تخریب شــدهاند ،تعداد تلفات بیش
از  ۵۰هزار نفر اســت .در این زلزله عالوه بر فجایع انســانی ،اتفاقات
تلخ دیگری نیز رقم خورد که تخریب ارگ بم و از دست رفتن ایرج
بســطامی خواننده چپ کوک ایرانی از جمله آنها بود .بسطامی که
ســالها بــود بم را ترک کــرده بود و در محضر محمدرضا شــجریان

شاگردی میکرد و همکاری گستردهاش را با پرویز مشکاتیان شروع
کرده بود آن زمان در زادگاهش بم چه میکرد؟ ماجرا از این جا آغاز
شــد که مشــکاتیان در کالسهای محمدرضا شــجریان با بسطامی
آشنا میشــود و پس از شش سال شاگردی شجریان ،همکاری خود
را با مشــکاتیان آغاز میکند امــا در اوج فعالیت هنری خود با مرگ
برادرش نصرتاهلل بســطامی ،برای سرپرســتی از خانواده برادرش
بــه بم بازمیگردد .نصرتاهلل زمانی که ایــرج برای تحصیل آواز به
تهــران میآیــد تمام مخارج زندگی بــرادرش را تقبل میکند و حاال
بعــد از مــرگ او ایرج ایــن بار را روی شــانه خود حــس میکند تا به
بازمانــدگان بــرادرش ادای دین کند .او بــه دور از جنجال و هیاهوی
هنری در شهرستان بم و استان کرمان ،به تدریس آواز برای جوانان
محــروم و مســتعد بــم و سرپرســتی خانــواده بــرادرش پرداخت تا
اینکــه پنجم دی مــاه  ۱۳۸۲در خانه کاهگلی پدر زیــر آوار ماند و به

امروز سالروز تولد عزتاهلل فوالدوند استاد بیبدیل ترجمه آثار فلسفی است

مترجمِ فیلسوف
ترجمــان

فرصتی برای دلگرمی
یادداشت

ناصر نصیری

مدرس دانشگاه

داوری شــود و به اجرا دربیاید نه ایدئولوژی و همان بهتر که
از مروجین ایدئولوژیها پیشــگیری شود تا هنر مسیر سالم
و بیقیــد خــود را طــی کند .البته در ســالهای پیــش نیز در
بخشهای مختلف جشــنواره حضور چهرههای شاخص و
مؤثر در هنر اصیل بسیار قابل ارزش و احترام بود ولی آنچه
که امســال را متفاوتتر از ســالهای قبل کرده است حضور
اســتادان مؤثــر در زمینههــای مختلــف هنرهای تجســمی
معاصر ایران در حوزه داوری و مدیریت است که در نهایت
خواهیم دید خروجی خود بخش مسابقه را تحت تأثیر قرار
خواهــد داد و مــا امیدواریم اتفاقهای بهتــر و متفاوتتری
بیفتــد .یعنی آنچه بهعنــوان اثر برگزیده معرفی میشــود
حایــز پتانســیلهای درونی و خالقه باشــد و بتواند الگو قرار
بگیرد برای کسانی که تازه وارد این عرصه شدهاند.
جشــنواره هنرهــای تجســمی اتفــاق نوپایــی نیســت و
پشــتوانه ضعیفــی هم نــدارد کــه بخواهیم بــه آن نگاهی
امیدوارانه داشــته باشیم .این جشنواره اکنون دیگر در اوج
و بالندگــی خــود به اجــرا در میآید بنابرایــن اینکه انتظار
داشــته باشــیم خطاهــای کمتــری در جریان برگــزاری آن
باشــد یا اصالً نباشد یک خواسته کامالً منطقی و بجاست.
تمام آرزوی هر کسی در این سرزمین آن است که مسیری
در تمامــی ایــن رویدادها طی شــود که در نهایــت و در کل
اعتبــار ملــی و بینالمللی پیدا کنــد و این انتظــار برآورده
نمیشــود مگر در ســایه احتــرام به همه انواع ســلیقهها و
باورها و اندیشهها .به امید آن روز بزرگ که نام زیبای ایران
شایسته آن است.

«از کرمانیا تا کرمان» در خانه گفتمان شهر
نشســت «از کرمانیــا تــا کرمــان؛ پشــتوانه گذشــته،
چشــمانداز آینــده» در خانــه گفتمــان شــهر برگــزار
خبر آخر
میشــود .بــه گــزارش روابــط عمومــی خانــه گفتمان
شــهر ،در گــذر از نودوســومین زادروز «محمدابراهیم باســتانی پاریزی»،
نشســت از کرمانیــا تــا کرمــان؛ پشــتوانه گذشــته ،چشــمانداز آینــده برپــا
میشود که در آن مفاخر متولد کرمان چون احمدرضا احمدی ،هوشنگ
مرادی کرمانی ،حسین مرعشی ،احمد نقیبزاده ،محمدعلی فردوسی،
علیاکبــر عبدالرشــیدی ،نعمت احمــدی ،فرخنده حاجــیزاده ،مجتبی
میرطهماســب و حمید باستانی پاریزی به ایراد سخن خواهند پرداخت.
همچنیــن بخشهایــی از مســتند «از پاریز تــا پاریس» ،باحضور روانشــاد
دکتر باســتانی پاریزی ،ساخته سیدجواد میرهاشمی به نمایش درخواهد
آمد .نشســت «از کرمانیا تا کرمان؛ پشــتوانه گذشــته ،چشــمانداز آینده»،
امروز ســاعت  ۱۷در خانه گفتمان شهر(خانه وارطان) به نشانی تهران _
میدان فلسطین ،خیابان طالقانی غربی ،شماره  ۵۱۴برگزار خواهد شد.

در بحــث ترجمــه،
یکی از مســائلی که
دربــاره آن بــه وفور
صحبت میشــود و
البته بهنظر میرسد
عباس مخبر
مترجم
تعابیــر اســتفاده
و اسطورهشناس
شــده تعابیر کامل،
درســت و جامعی نباشــند بحث وفاداری
و عــدم وفــاداری مترجــم بــه متــن اصلی
اســت .مشــخص نیســت که ایــن جملهها
چــه تفســیری دارنــد و دقیقاً از چــه حرف
میزنند اما آنچه مشــخص است و بدیهی
به نظر میرســد این است که مترجم باید
به متــن وفادار بماند و نحــوه این وفاداری
اســت کــه مترجمــان را از یکدیگــر متمایز
میکنــد .همین تمایز در ترجمه اســت که
از فوالدوند مترجمی درجه یک میسازد و
این درجه یک بودن ویژگی مهم اوست .او
فلســفه میداند و زبان و نثر فارســی را هم
بخوبــی میشناســد و در واقــع پشــتوانهای
محکــم و قابــل اعتنــا را در حمایــت خــود
دارد .طبیعــی اســت که چنین پشــتوانهای
باعث میشود متنی که او ترجمه میکند،
متنــی دقیق ،قابــل درک و دریافت و البته
درســت باشــد و مخاطــب بتوانــد از آن
بخوبی اســتفاده کنــد .همانطــور که گفته
شــد در ترجمــه دو نظریــه وجــود دارد کــه

یکــی از آنها معتقد اســت که خواننده باید
به میهمانی نویسنده اصلی برود و آن یک
نظریه هم دقیق برعکس این نظر اســت.
نظریه اول روی ترجمه تحتالفظی تأکید
دارد و نظریــه دوم کــه در دنیــا رواج دارد
اصل را بر شــیوایی زبان ترجمه میگذارد.
اکثر مترجمان ایرانــی نیز بر همین قاعده
ترجمــه میکننــد .ما بــا وجــود چهرههای
مطرحی مثل فوالدوند از دورانهای اولیه
ترجمه گذشــتهایم و بواســطه چهرههایی
چون او از ســختیها عبــور کردهایم و امروز
گنجینــهای از لغــات و معادلهــا را بــرای
جایگزینی در اختیار داریم .درســت اســت
کــه هنوز هم در بحث ترجمه آثار فلســفی
مشــکالتی داریم اما طی این سالها مسیر
را بخوبی پشت سر گذاشتهایم .همانطور
کــه گفته شــد ویژگــی فوالدونــد درجه یک
بــودن او در ترجمــه اســت و ایــن مســأله
باعث میشــود مخاطب با اطمینان سراغ
کتابــی که او ارائه میدهــد برود .در واقع ما
ترجمــه فوالدوند را هــم میفهمیم و هم
بــه آن اعتمــاد داریــم و میدانیــم آنچه او
ترجمــه کرده بهترین جنســی اســت که در
بــازار کتــاب وجــود دارد .مــن برای ایشــان
آرزوی ســامتی دارم و امیــدوارم حضــور
ارزشمندشان همچنان باعث پربارتر شدن
جامعه فرهنگی ما باشد.

زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران مشخص شد

چند پیشنهاد برای امسال
نکتــــــه

داریوش معمار

شاعر و فعال حوزه نشر

نمایشــگاه کتــاب تهــران از تاریــخ  ۴تا  ۱۴اردیبهشــتماه ســال
 ۱۳۹۸برگــزار خواهــد شــد .تجربــه برگــزاری ســی و یکمیــن
نمایشــگاه بینالمللــی کتاب تهــران در ســال  97از یک جهت
بســیار ویژه بود ،پس از چند دوره سختی حضور در شهر آفتاب
بــه عنــوان محل برگزاری ،بازگشــت به مصلی بــه عنوان محل
برگزاری بازگشــت به آرامش برای ناشران و شرکت کنندگان در
نمایشــگاه به حســاب میآمد ،اما جدای از این موضوع در این
دوره تجربه اداره نمایشــگاه توســط تشــکلهای صنفی ناشران
نیــز کارنامهای روشــن از چند لحاظ برای متولیــان برگزاری بود
کــه اعتقاد داشــتند این مســئولیت بخش مهمــی از تنشهای
نشــر در این رویــداد را کم خواهد کرد.در وهله نخســت برخورد
مسئوالن نمایشگاه در این دوره بسیار پخته و قابل دفاع بود ،در
واقع حرف ناشــران بهتر درک میشد .نکته بعد نحوه برخورد
بــا تخلفــات حــوزه نمایشــگاهی بود کــه محترمانه و بــا در نظر
گرفتن شــرایط عمومی نمایشــگاه انجام شــد ،نکتــه آخر نحوه
تعامــل برگزارکننــدگان با نهادهایی بــود که در ایام نمایشــگاه
به بررســی کتابها پرداخته و در خصــوص جمعآوری بعضی
عناوین اقدام میکنند که در این دوره این کار با کمترین مشکل
و تنش انجام شد.این سه موضوع در کنار کم شدن مسأله رانت
فضا و موقعیت برای ناشران امکانی بود که حضور تشکلهای
صنفی نشــر به عنــوان متولی برگــزاری رقم زد .امــا در کنار این
مســائل نکاتــی هــم وجــود دارد که در نمایشــگاه پیــش رو باید
مورد توجه قرار گیرد .نخســت تقویت و توســعه حوزه تعامل و
برخورد در ســه زمینه اشــاره شده اســت .دوم دور شدن فضای
نمایشــگاه از سیاســی کاری و نگاه سیاسی است که مقوله چاپ

عکس :ایسنا

وقتــی از جشــنواره حــرف میزنیــم در واقــع بــه امــری
جمعی اشــاه میکنیم کــه در بردارنده مؤلفههایی اســت
کــه آرای جمــع هــدف را در خــود داراســت و بــرای همــه
گونههای فکری و ســلیقهای حاضر در آن جمع ارزشــمند
اســت .جشــنواره به این دلیل اســت که نام جشن به خود
میگیرد یعنی قرار است رفتارش به گونهای باشد که همه
مخاطبهــا و عالقهمندان آن با اطمینان و حال خوب در
آن شرکت کنند و اطمینان داشته باشند که نگاه و باور آنها
در ارکان آن جشنواره دیده شده است.
جشــنواره تجســمی فجر از آغاز راه خود تاکنون با همه
اتفاقهایی که داشــته در مجموع به یک شــاکله مشخص
رســیده است که حضورش مایه دلگرمی اهالی هنر است.
اگرچه در طول دورههای پیشین اتفاقهایی افتاد که عیب
بزرگــی بــرای هیــأت برگــزاری و خود جشــنواره محســوب
میشــد از جمله رتبــه آوردن آثاری که کپــی بودند ولیکن
حیف اســت تماماً بــا نگاه بدبینانــه به این رویــداد بزرگ
نــگاه کــرد خصوصاً کــه در ترکیب اعضای اصلــی و هیأت
برگزاری امســال یازدهمین دوره جشــنواره تجســمی فجر
اســامی ای حضــور دارند کــه کارنامــه درخشــانی در حوزه
فرهنگ و هنر ایران ساختند و مطمناً خروجی نگاهشان در
بخــش انتخاب و داوری تأثیرگــذار خواهد بود .در مجموع
جشنوارهها باید از قرارگیری در خدمت یک یا چند جریان
غالــب دوری کننــد و ارزش هــر فرد بــا هر نــوع نگاهی در
اثرش را با رویکرد گروهها و ...برابر در نظر بگیرند .سالمتی
داوری در همه جشــنوارهها از اصول مهم و اساســی اعتبار
سنجی یک جشنواره است.
میبینیم کــه روزنامهها و جریانهایی قدرتمند دارند با
حاشیه سازیهایی ترکیب اعضای جشــنواره را مورد سؤال
قــرار میدهنــد آن هــم در زمینههایی که هیــچ ارتباطی به
هویــت هنر ندارد .در این جشــنواره قرار اســت هنــر بیاید و

خبرنگار

عکس :ایبنا

امروز نامزدهای اولیه جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی میشوند

آخر مسیر دانشجویان

محسن بوالحسنی

ترجمــه آثار فلســفی در ایــران کــه از دوره
قاجار یعنی عصر ناصری شــروع شده بود
در دهه  ۳۰شــاهد ظهور و بروز مترجمانی
بــود که برخــاف مترجمان معــدود پیش
از خــود ،فلســفه میدانســتند .یکــی از این
نامها که سال ۱۳۳۵به عرصه رسید استاد
عزتاهلل فوالدوند اســت که تا امروز قریب
به  50کتــاب را ترجمه کرده که در این بین
آثــار مهــم فلســفی بیشــماری به چشــم
میخورد .او این آثار مهم را با علم و تعمق
در فلســفه و زباندانــی ترجمــه و منتشــر
کــرد .رضا داوری اردکانــی درباره فوالدوند
میگویــد« :گاهــی تصور میکنیــم ترجمه
کار آســانی اســت امــا بنــده زمانــی قصــد
کردم که یک اثــر را ترجمه کنم اما متوجه
شــدم که نمیتوانم از عهــدهاش بربیایم.
از طرفــی گاهــی وقتــی یــک اثــر را ترجمه
میکنیــم و برمیگردیــم آن را میخوانیم
متوجــه میشــویم کــه متن ناخواناســت و
مخاطب نمیتواند با خواندن آن از عهده
فهــم مطلب بربیایــد .فوالدونــد در حالی
به ترجمه در حوزه آثار فلســفی دســت زد
که متنهای ترجمه شــده او بســیار روان و
دقیق بــود و باید گفت تنها مترجم آگاهی
ماننــد اســتاد فوالدونــد میتوانــد از عهده
چنیــن کاری برآیــد .فوالدوند فیلســوف به
معنــای معنــوی و لغــوی لفــظ اســت .او
 50ســال اخیر تمــام تالش خــود را صرف
فلســفه کرده و اهل فلســفه امــروز مدیون
ایشــانند ».عــزتاهلل فوالدونــد پنجــم دی
 ۱۳۱۴در اصفهــان بــه دنیــا آمــد .او پس از
گذران دوره دبیرستان به فرانسه رفت و دو
سال در شــهر پاریس مشغول تحصیل در
رشــته پزشکی شــد؛ اما بعد خواندن کتاب
«مسائل فلسفه» اثر برتراند راسل پزشکی
را رهــا کــرد و برای تحصیل دانش فلســفه
عــازم امریــکا شــد و دورههای کارشناســی
و کارشناســی ارشــد و دکترای فلســفه را در
دانشگاه کلمبیا گذراند.

همــراه تمام اعضای خانواده برادرش (به جــز خاطره ،دختر برادر
ایــرج) درگذشــتند .محمدرضــا شــجریان پــس از ایــن اتفــاق تلخ
درباره ایرج بســطامی گفت :من همیشــه به او میگفتم :بسطامی؛
خداوند گوهری به تو داده و من
میخواهم این گوهر را شکل
بدهم .او  ۶سال شاگرد من
بــود .تــا میانــه دوره عالی
هم با مــن کار کرد .آینده
خوبی برایش پیشبینی
میکــردم .گلــی بــود کــه
خیلی زود پرپر شد.

و توزیــع کتاب را با ســوء نظر دیده و بیشــتر متوقــع بهرهبرداری
از ایــن فرصــت فرهنگی اســت .امــا موضوع مهــم در این دوره
حمایت جدی از ناشــران در بحثهای تبلیغی کتاب به عنوان
فرصتی برای معرفی آثار و ایجاد فرصت فروش در تمام طول
ســال اســت .برگزاری ســمینارهایی بــا موضوع اهمیــت ایجاد
هایپرمارکتهــای بــزرگ فرهنگــی و کتاب در سراســر کشــور با
حمایــت بخــش خصوصــی ،برگزاری ســمینار جهــت ترویج و
ترغیب ناشــران به ایجاد کتابفروشــیهای کوچــک محالت در
شــهرهای بــزرگ و کوچک به جای چشــم دوختــن به فرصت
نمایشــگاه تهران و اســتانی و برنامههای ترویجی مفصل برای
مبــارزه با قاچاق کتاب میتوانند جزو کارهایی باشــند که درجه
اهمیــت فــراوان در شــرایط فعلــی بــرای بــازار نشــر دارد .بهتر
است تشکلهای صنفی و دولت در این فرصت نمایشگاههای
کتــاب را بــه ســمت محــل نمایــش کتاب و فــروش کتــاب را به
سمت فروشــگاههای بزرگ و کوچک در کشور هدایت کنند.اگر
نمایشــگاه کتاب تهران با نگاه صنفی به ســمت وسیلهای برای
کمک به اصالح و توســعه بازار مســتمر و ســاالنه توزیع ،عرضه
و مطالعه کتاب توســط مراکز پخش و فــروش دائمی برود نزد
اقشار مختلف موفق و اثرگذار خواهد بود.

واژگونــی اتوبــوس دانشــجویان
شهروند
دانشــگاه آزاد اسالمی آنقدر تلخ بود
مجــازی
کــه هرکســی بــا شــنیدنش غمگین و
حتی خشــمگین شــد .در شــبکههای
یگانهخدامی
اجتماعی هر دو حس را بین کاربران
میشــد دیــد؛ غــم بابــت سرنوشــت
تلخی روز دانشــجویان و خشــم بابت کم کاری
مسئوالن در مراقبت از دانشجویان.
خبرنــگاران تــاش میکردند هر لحظه اخبــار ،آمار و
عکسهای جدید از حادثه را منتشــر کنند و کاربران دیگر
هــم آنهــا را بازنشــر میکردنــد .بحــث دربــاره علت این
اتفــاق هم داغ بــود .مثل احتمال ســکته راننده اتوبوس
کــه بســرعت شــایعهاش در فضای مجازی پخش شــد و
کاربرانی سعی میکردند با تحلیل بگویند امکان بررسی
این مسأله بالفاصله بعد از حادثه ممکن نیست.
«من همیشــه این اتوبوسهای ســرویس دانشــجوها
رو می بینــم .از رده خارجترین و درب و داغونترین نوع
اتوبــوس رو اختصاص میدن به ســرویس دانشــگاه ها»،
«بچههای کوچیک میســوزن ،دانشــجوها اتوبوس شون
چــپ میشــه .کــی قراره زیــر ســاخت و تجهیــزات ایمن
داشــته باشــیم؟ وقتــی گفتــن ایــن اتفــاق افتــاده تصویر
تک تک دوســتام که اونجــا درس میخوانن اومد جلوی
چشــمم!»« ،تــو قضیه واژگونــی اتوبوس همیــن اول کار
گفته شد که سکته راننده دلیل حادثه بوده.
تــا اونجا که من میدونم این موضوع رو نمیشــه االن
حدس زد و تشــخیص پزشــکی قانونی مالکه .اما بشدت
بوی فرار رو به جلو به مشــامم میرســه .مخصوصاً وقتی
کــه زمزمههایی هســت مبنی بر خراب بــودن اتوبوس از
روز قبل« ،».واســه دعای خیر «ان شاءاهلل بری دانشگاه»
به بچهها یه کم باید بیشتر تأمل کنیم ،شاید نفرین باشه
واسشــون!»« ،خــب دوباره یــه حادثه غیرمنتظــره اتفاق
افتــاد و چپ و راســت شــروع کردند به انتقام سیاســی از
یکدیگر« ،».دوستان من که دیروز سوار اتوبوس دانشگاه
آزاد علــوم تحقیقات شــده بودن (دقیقــاً همین اتوبوس
کــه امروز چپ کــرد) اطالع دادن که دیــروز دقیقاً همین
اتوبــوس ترمــز خالــی کــرده و بــا جــدول تصــادف کرده
مســئوالن بیلیاقــت دانشــگاه آزاد پول تعمیــر اتوبوس
ندارن آیا؟»

نمایندگان گوش کنید!

رفتــار نماینــدگان هنگامــی
که رئیــس جمهــوری الیحه
عکس روز
بودجــه  98را بــه مجلــس
ارائــه مــیداد و ســخنرانی میکــرد واکنــش
کاربران شبکههای اجتماعی را همراه داشت.
اینکــه علــی الریجانی ســعی میکرد بــا تذکر
نماینــدگان را وادار کند روی صندلی هایشــان
بنشــینند و نظــم مجلــس را بــر هــم نزننــد و
تجمــع نمایندگان خوزســتان مقابــل جایگاه
ســخنرانی رئیــس جمهــوری بیشــتر از همــه
بیــن مجازیهــا بازخــورد داشــت و بســیاری
از آنهــا بــا تعجــب دربــاره رفتــار نماینــدگان
مجلس نوشــتند .البته این تعجب را قبالً هم
بــا رفتارهــای مشــابه نماینــدگان مجلــس در
شبکههای مجازی دیده بودیم.
«رئیــس جمهــوری رفتــه مجلــس الیحــه
بودجه رو تحویل بده ،داره ســخنرانی میکنه.
یه عــده نماینده اومدن جلــوش و دارن داد و
بیداد میکنــن در مورد بودجــه الریجانی هم
مثــل مبصــرا هــی میگه آقــا برو بشــین و داد
نــزن و ،»...یــه «زنــگ آخــر وایســا کارت دارم
خاصی تو نگاه نمایندههاســت!»« ،ســالی که
نکوست از بهارش پیداســت ،اعتراض برخی
کاهش بودجه شهرشان ،هنگام
نمایندگان به
ِ
سخنرانی روحانی در مجلس».

