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جامعه

• شماره •3522دوشنبه  22مرداد•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

دیدار صمیمانه تیراندازان اعزامی به
بازیهای آسیایی با یادگارامام(ره)

تیراندازان اعزامی ایران به بازیهای آسیایی جاکارتا ،چهل و هشت ساعت
مانده به سفر آسیایی شان ،در جماران با یادگار امام راحل (س) دیدار کردند.
به گزارش جی پالس؛ غروب شنبه  20مرداد و در روزهای پایانی اقامتشان
در تهران بود که میهمان جماران شدند .میهمان شدند به قصد دیدار و
تجدید روحیه قبل از سفر به جاکارتا.
تمام تیراندازان اعزامی ایران به بازیهای آسیایی آمده بودند جماران تا
با یادگار امام (س) دیدار کنند .آن هم در شرایطی که دوشنبه شب راهی
بازیهای آسیایی خواهند شد و آخرین ساعات ماندن در تهران و همراهی
خانواده را می گذراندند .همین عامل هم باعث شده بود تا خیلیهاشان
به همراه خانوادههایشان به دیدار آیت ا ...سید حسن خمینی بیایند .گل
ماجرا هم کودک چهل و پنج روزه ای بود که تمام مدت را روی دستهای
پدر خوابیده بود و در پایان مراسم در آغوش یادگار امام(س) آرام گرفت.
در ابتدای این دیدار ،علی دادگر رئیس فدارسیون تیراندازی در صحبتی
کوتاه به معرفی ورزشکاران و مربیان حاضر در جلسه پرداخت و توضیح
مختصری درباره شرایط تیراندازی ایران ارائه کرد .در ادامه هم نوبت به
صحبت درباره دختران و زنانی شد که با توجه به شرایط این رشته میتوانند
بدون کوچکترین مشکلی از نظر حجاب در آن فعالیت کنند.
تیراندازی اولین رشته ای بود که زنان مسلمان ایرانی توانستند پس از انقالب
در رقابتهای بین المللی اش شرکت کنند .امروز اما کار به جایی رسیده که
این رشته را با زنان و دخترانش می شناسند .چهرههایی نظیر الهه احمدی و
نجمه خدمتی که چندین و چند عنوان جهانی و آسیایی دارند و در جاکارتا هم
شانسهای اصلی تیراندازی ایران برای مدال آوری به شمار می روند.
حساب الهه احمدی اما جداست .او حاال با خصایص اخالقی برجسته
اش و نمونه مادری قهرمان ،باید پیشاپیش دیگر ورزشکاران ایران قدم بزند
و پرچمدار کاروان ایران در بازیهای آسیایی باشد.
او که در این روزهای پایانی حضورش در ایران و پس از پرچمدار شدن،
مشغله بسیاری دارد ،آخرین نفری از ورزشکاران بود که دست در دست
پسر کوچکش به جماران آمد پسری که قطعا روزها و هفتههای دشواری
را در نبود مادر تجربه خواهد کرد اما قطعا کمی که بزرگتر شود به مادر
قهرمانش افتخار خواهد کرد.
در دیدار تیراندازان با آیت ا ...سید حسن خمینی ،تمامی نفرات اعزامی به
جاکارتا ،بخشی از تیم اعزامی به رقابتهای جهانی کره ،مربیان خارجی
تیم ملی و مدیران فدراسیون حضور داشتند .در پایان مراسم هم هدایای
فدراسیون به نفرات و مربیان اعزامی ،توسط یادگار امام راحل (س) به
آنها اهدا شد.
کاروان تیراندازی ایران در بازیهای آسیایی را در رشته تفنگ آقایان ،مهیار
صداقت ،پوریا نوروزیان ،امیر محمد نکونام و امیرسیاوش ذوالفقاریان
و در تفنگ بانوان الهه احمدی ،نجمه خدمتی ،مهلقا جام بزرگ و آرمینا
صادقیان تشکیل می دهند.
در رشته تپانچه و در بخش آقایان نیز جواد فروغی و ابراهیم برخورداری
و در بخش بانوان آمیتیس جعفری ،گلنوش سبقت الهی وهانیه رستمیان
تیم ملی ایران را تشکیل می دهند.
در رشته تیراندازی به اهداف پروازی نیز علی حافظی ،محمد حسین
پرورش نیا ،علی دوستی و رامتین بشارتی و در بخش بانوان سپیده سیرانی
و شیوا فرح پور برای کشورمان به میدان خواهند رفت.
کاروان تیراندازی ایران دوشنبه شب راهی بازیهای آسیایی می شود تا از
روز جمعه رقابتهایش را در این بازیها آغاز کند.

هموطنان آزاده ارامنه تجلیل میشوند
به مناسبت سالروز بازگشت سرافراز و پیروزمندانه آزادگان به میهن
اسالمی ،طی مراسمی با عنوان «الماسهای درخشان» از آزادگان
تجلیل میشوند.
«بهنام خادم» مدیر فرهنگی هنری منطقه  ۶تهران و رئیس فرهنگسرای
سرو با اعالم این خبر گفت :در این مراسم مقرر است از آزادگان با
ویژگیهای خاص تجلیل به عمل آید .از جمله این ویژگیها میتوان
به حضور آزادگان جانباز ارامنه همچون الکساندر کاسپاریانس ،آرمان
بندری ،ادموند مددی ،وازیک مددی ،امیر علی مرادی جوانترین آزاده
خلبان ،امیر فرزانه با تحمل طوالنیترین مدت اسارت از نیروی دریایی
در برنامه اشاره کرد.
وی افزود :این مراسم با مشارکت و همکاری ارتش جمهوری اسالمی
ایران ،جشنواره سینمائی عمار ،مؤسسه پیام آزادگان و با همراهی شورای
خلیفهگری ارامنه تهران و شمال در روز سه شنبه  ۲۳مرداد ماه سال ۹۷
از ساعت  ۱۷در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای شفق برگزار میگردد.
وی ادامه داد :این نشست با حضور بیش از یکصد نفر آزادگان عزیز به
همراه خانوادههای محترم شان برگزار میشود.
امیر دریادار سیاری به عنوان سخنران و مدعو ویژه ،کارن خانلری،
نماینده ارامنه تهران و شمال در مجلس شورای اسالمی ،حجت
االسالم سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ،امامت جمعه موقت تهران،
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای اسالمی
شهر تهران و سعید اوحدی ،رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران حضور خواهند داشت.

 ۴عامل مهم فاصله گرفتن مردم از روحانیون
یك عضو جامعه مبلغان کشور
میگوید که «توجیهگر غلطها
و اشتباهات» و «مایه گذاشتن
از دین ،اهل بیت (ع)،
قرآن و حدیث»« ،حضور
کمرنگی که در اجتماع»،
«عدم شفاف سازی وضعیت
اقتصادی روحانیون» و
همچنین «عدم شفافیت در
کارکردهای روحانیت» از
مهمتر ین عواملی است که
باعث فاصله گرفتن مردم از
روحانیت میشود.
حجت االسالم احمد صابری
توالیی ،در باره خشونتهای
خیابانی علیه روحانیون و
طالب به شفقنا گفت :اگر ما
آمار بگیر یم متوجه خواهیم
شد که در طی سالیان گذشته
نیز این قبیل از اتفاقات
رخ داده است؛ به هر حال
روحانیون در بین مردم زندگی
میکردند ،گاهی در فضای
سیاسی حرفهائی میزدند که
منافع شخصی و دینی عد های
را به خطر میانداختند لذا این
افراد برای حفظ منافعشان با
روحانیون درگیر میشدند.

* خشونت علیه روحانیون
افزایش نیافته است

َ
االنبیا» ،درباره اینکه چرا نسبت به
روحانیت حمله و هجمه صورت
میگیرد گفت :این روایت بیان
میکند که رسالت روحانیت،
رسالت انبیاء است .در هر جامعه،
هر پیامبری رسالتی داشت و برای
آن زحمت میکشید .آنها نیز در راه
رسالتشانآزارواذیتدیدندوعدهای
به آنها حمله میکردند .پیامبر(ص)
در جامعه خودشان منفورتر بودند یا
روحانیت در جامعه اسالمی ،حتی
ُ
انبیاء که دارای علو درجه و مقام
بودند در راه رسالتشان با تخریب
از جمله مجنون و دیوانه خواندن
آنها ،تهدید به قتل کردنشان و یا
ترورشان روبه رو بودند .چرا انبیاء
تخریب میشدند و مورد هجوم
قرار میگرفتند ،چون اثرگذارترینها
بودند .اینکه روحانیت نیز مورد
هجوم قرار میگیرد به این خاطر
است که قشر اثرگذاری هستند.

وی تاکید کرد :من معتقد هستم
که خشونت علیه روحانیون
افزایش نیافته است و فقط در
گذشته امکان رسانهای کردن
آن وجود نداشت اما امروزه،
چون این امکان میسر است اگر
در گوشهای از کشور خشونتی
رخ دهد همه از آن اطالع پیدا
میکنند ،در غیر این صورت اگر
همه اخبار ،تصاویر و ویدئوهائی
که از این گونه جریانات موجود
است را بررسی کنیم خواهیم
دید که به تعداد انگشتهای
دست هم نمیرسد .تنها اتفاقی
که اکنون افتاده ،این است که
پوشش رسانهای باعث شده تا
دیگران از همان تعداد انگشت
شمار نیز مطلع شوند .در کشوری
که بیش از صدهزار روحانی دارد
سه الی چهار اتفاق این چنینی
نیز رخ میدهد.

وی ادامه داد :دشمنان اسالم ،اهل
بیت (ع) و انقالب متوجه شدند،
آنکه تا کنون توانسته پشت نظام
سلطه را بلرزاند روحانیت است.
پس باید به سراغ این قشر بیاید تا آن
را در ذهن و دل مردم به غربت و انزوا
بکشاند .پس بدانیم که مبنای حرکت
دشمن برای تخریب روحانیت این
است که آنها فهمیدهاند روحانیت
قشر اثرگذاری در جامعه است و
امروز حرف دین و اسالم را همین
روحانیت است که به دنیا صادر
میکند .باید حق بدهیم که دشمن
عصبانی باشد چون منافعشان در
دنیا به مخاطره افتاده است.

* رسانههای دشمن
میخواهند القا کنند که
روحانیت منفور شده

* دلیل برخی مخالفتها،
بخاطر ایستادگی در مقابل
بعضی از خالف شرعهاست

صابری توالئی ادامه داد :ادبیاتی
که علیه روحانیت به کار میرود
ادبیات فضای
و افزایش یافته،
ِ
رسانهای دشمن است .کانالهای
معاند نظام ،ضد دین و آتئیستها
در حال فعالیت بسیار هستند تا این
ذهنیت را القا کنند که روحانیت
منفور شده و مورد هجوم قرار گرفته
است در حالی که در زمان انقالب
نیز اهانت به روحانیت و درگیر شدن
با آنها وجود داشت .پس این ادبیات،
ادبیات رسانههای معاند برای ایجاد
ِ
یک جنگ روانی و القای یک مطلب
غیر صحیح است.

صابری توالئی در بخش دیگری
از این گفتگو ،گونه شناسی
روحانیت را حائز اهمیت
دانست و درباره اینکه مردم از
برخی روحانیون ناراحت و با
آنها مخالف هستند تشریح کرد:
عدهای از مردم به دنبال خروج
از مرزهای اخالق ،انسانیت،
انصاف ،دین و اعتقادات و در
پی فساد و الابالی گری هستند
و میخواهند هرکاری دلشان
خواست انجام دهند و کسی هم
جلوی آنها را نگیرد .این دسته از
مردم از روحانیت مبارز متعهد
متدین فعال انقالبی ناراحت
هستند و به روحانیت ناسزا
میگویند؛ و اعتراض میکنند
که فالن روحانی مانع برگزاری
کنسرت و رقصشان شده و یا جلوی
ورودشان به استادیوم ورزشی را
گرفته است .آن دسته از مردم که به
دنبال اینگونه مسائل هستند یقینا
با روحانیت مخالفند و اگر این
نفرت ،ناراحتی و مخالفت نبود
باید تعجب میکردیم ،چطور
میشود که شیطان و خدا هر دو
در یک مسیر حرکت کنند.

* تخریب روحانیت
به این خاطر است که
قشر اثرگذاری هستند

* برخی از مردم از روحانیون
فاسد متنفرند

* استراتژی دروغ بزرگ
عضو اتاق فکر تبلیغ مجازی سازمان
تبلیغات افزود :یکی از مسائلی که
در فضای عملیات روانی ،بر روی
آن تمرکز میکنند دروغ بزرگ است.
گفته میشود هر چقدر دروغ بزرگتر
باشد باورپذیرتر است؛ لذا اینکه
میگویند روحانیت منفور شده از
مصادیق همان استراتژی دروغ بزرگ
برای ایجاد یک ذهنیت و تکثیر آن در
فضای مجازی است.

عضو کمیسیون تبلیغ حوزه علمیه،
َ َ
َ
با اشاره به روایت «ا ُلعلماء َو َو َرث ُه

* حق بدهیم که دشمن
عصبانی باشد،
چون روحانیت منافع دشمنان
را در دنیا به مخاطره

وی ادامه داد :عدهای دیگر از
مردم متدین و دلسوز هستند و از
روحانیون فاسد ناراحت هستند.

اصال نمیخواهیم انکار کنیم
که در هر صنفی و در هر قشری
کسانی هستند که متأسفانه حدود،
ّ
شأنها ،مرزها و خط قرمزها را
رعایت نمیکنند.
ما روحانیونی داریم که دچار
فسادها ،آلودگیها و بد یهائی
هستند .بنابراین مردمی هم که
در مسیر خدا و دین هستند به
شدت با این دسته از روحانیون
مخالف هستند.
این گروه از مردم نیز حق دارند چون
اینها با دو جهت گیری مخالف در
حال حرکت هستند .این عده از
مردم از روحانیون فاسد متنفرند
چون فساد آنها را بد ،ضربه به دین،
ارزشها و اعتقاداتشان میدانند که
این نیز کامال طبیعی است و همیشه
بوده و اکنون هم وجود دارد.

شفاف سازی اذهان اطرافیان نیز
ندارند لذا از آنجا که متأسفانه
ارتباطات اجتماعیشان ضعیف
است و بیشتر در خودشان فرو
رفتهاند و درگیر مسائل و زندگی
شخصی خودشان هستند اصال به
ارتباطات بهاء نمیدهند.
وی اضافه کرد :در حالی
که یکی از مهمترین شئون
روحانیت حضور فعال در
عرصه اجتماع است .وقتی
روحانیون وارد عرصه اجتماع
شوند ،درد مردم را میفهمند،
وقتی درد مردم را بفهمند،
احساس مسئولیت میکنند
و وقتی احساس مسئولیت
کنند وارد میدان میشوند و
فریاد میزنند .در این صورت
مردم متوجه میشوند که این
روحانی از خودشان است و
برای آنها فریاد میزند بنابراین
ارتباطشان ارتباط عاطفی و
خو بی خواهد بود ولی وقتی
یک روحانی به دنبال درس،
کار و فعالیتهای علمی
خودش است طبیعی است
که ارتباطات اجتماعیاش
ضعیف میشود و ذهنیتها
و سوءظنهای مردم به خاطر
عدم ارتباط برطرف نمیشود.

* ناراحتی مردم از ناکارآمدی
یک مسئول

* عدم شفافیت سازی
وضعیت اقتصادی روحانیون

این عضو جامعه مبلغان کشور
افزود :برای دستهای دیگر از
مردم اینکه شخصی در کسوت
روحانیت باشد یا نباشد اهمیتی
ندارد ،برای این مردم فعالیت و
کار مهم است ،همچنین اینکه
یک روحانی فاسد هست یا
نیست برایشان مهم نیست و
در واقع با تدبیر او کار دارند.
مثال یک روحانی که نمیگوئیم
هم فاسد است ولی با سوء
تدبیرها ،بی مدیریتیها و ورود
غیرمتخصصانه به بعضی از امور،
همه چیز را خراب کرده است .در
چنین مواردی فرقی نمیکند که آن
شخص روحانی یا غیر روحانی
باشد .عدهای از مردم ،وقتی
ناکارآمدی یک مسئول را میبینند
عصبانی و ناراحت میشوند حال
اگر آن مسئول روحانی باشد به
حساب روحانیت تمام میشود.

صابری توالئی عامل سومی که
بسیار توانسته بین مردم و روحانیت
فاصله ایجاد کند ،عدم شفاف
سازی وضعیت اقتصادی روحانیون
دانست و تشریح کرد :در فضای
اقتصادی روحانیونی هستند که یا
کارمندند یعنی کار علمی انجام
میدهند و استاد دانشگاه هستند و
همان حقوقی که یک عضو هیئت
علمی غیر روحانی میگیرد،
دریافت میکنند و نمیتوان توقع
داشت که چون روحانی هستند باید
رایگان تدریس کنند؛ یا در یک اداره
مشغول به کارند و همانطور که دیگر
کارمندان حقوق دریافت میکنند
حقوق میگیرند و این طبیعی
است و مردم هم مشکلی ندارند اما
مشکل بر سر این است که در فضای
اقتصادی ،مدیران مجموعههای
روحانیت شفاف سازی نمیکنند
که وجوهات در چه راهی خرج
میشوند و بودجهای که دولت به
حوزههای علمیه میدهد خرج چه
ِ
اموری میشود .وقتی چنین مواردی
شفاف سازی نمیشود دشمن از
این عدم شفافیت و از این آب گل
آلود ماهی میگیرد و در این فضای
غبارآلود شبهه ایجاد میکند که مثال
هزینه و بودجه زیادی برای نهادها
و مجموعههائی که روحانیت با
آنها کار میکند صرف میشود ولی
خروجی ندارد.

* روحانیونی که خرابکاری
توجیه دینی میکنند
دیگران را
ِ
وی همچنین درباره عواملی که
باعث شده است ذهنیت منفی
نسبت به روحانیت به وجود بیاید
خاطرنشان کرد :یکی از آن عوامل،
ً
یقینا روحانیونی هستند که به خاطر
حفظ جایگاهشان از هیچ آلودگی،
بدی و الابالی گری دریغ نمیکنند.
برای آنها جایگاه مهم است و
متأسفانه این دسته از روحانیون
چون به دولتها وصل هستند
مجبورند که برای حفظ جایگاهشان
ناالیق
آقایان
ِ
سوء تدبیرهای ِ
مسئول ِ
فاسد را توجیه کنند .گاهی اوقات
نیز چون عمامه بر سر دارند سعی
میکنند با روایات و قرآن کارها را
توجیه کنند.
توجیه گر غلطها و اشتباهات شدن
و مایه گذاشتن از دین ،اهل بیت
(ع) ،قرآن و حدیث از عوامل فاصله
گرفتن مردم از روحانیت است.

* حضور فعال در اجتماع ،از
شئون روحانیت است
مدیر مؤسسه تخصصی تبلیغ
فصل الخطاب در توضیح عامل
دوم بیان کرد :متأسفانه بعضی از
روحانیون یک دیوار حائل بین
خودشان و مردم ایجاد کردند و
حضور اجتماعی شان کمرنگ
شده است .وقتی این تعداد
از روحانیون با مردم و جامعه
ارتباط ندارند ،فضائی برای

* عدم شفافیت
در کارکردهای روحانیت
او در پایان گفتگوی خود عدم
شفافیت در کارکردهای روحانیت
را نیز عامل دیگری برای ایجاد
فاصله بین مردم و روحانیت عنوان
کرد و گفت :متاسفانه درباره اینکه
یک روحانی چه اثری دارد ،وظیفه
اش چیست و چه کاری باید انجام
دهد و یا اینکه خروجی اش چه
موضوع و یا حیطهای است شفاف
سازی نمیشود و این باعث
میشود ،گرانی و وضعیت بحرانی
اقتصاد را از چشم یک روحانی
که وظیفه اش چیز دیگری است
و خروجی اش مثال باید فرهنگی،
تربیتی و اعتقادی باشد ببینیم،
در حالی که وظیفه اش مباحث
اقتصادی نیست .چرا ما از کسی
که مسئولیت این مسئله را بر
عهده ندارد مطالبه یک خروجی
میکنیم ،این نیز اشتباه است و
یکی از عواملی است که متاسفانه
در ذهن مردم وجود دارد.

پای دردد ل دو حافظ روشندل
ادامه از صفحه اول:

* تأثیرگذاترین آیه در زندگی حافظ روشندل
َّ
َّ َ َ ُ َ َ َ ُّ ُ ُ ُ ُ
طمئ ُّن ُالق ُل ُ
الله َأال بذ َّ َ َ
وب،
كر الل ِه ت ِ
كر ِ ِ ِ ِ
وی آیه «الذین آمنوا و تطم ِئن قلوبهم ِب ِذ ِ
آنها كسانى هستند كه ایمان آورده و دلهایشان به یاد خدا آرامش مىگیرد،
آگاه باشید كه تنها با یاد خدا دلها آرامش پیدا مىكند» ،را نیز تأثیرگذاترین
آیه در زندگی خود عنوان کرد.

* درک مفاهیم قرآن موجب نورانی شدن زندگی میشود
ملکی ،با بیان اینکه تغییر زندگی و روشنائی ،ارمغان قرآن برای من بوده
است ،یادآور شد :اگر افراد میخواهند زندگی نورانی داشته باشند باید به
سمت درک هرچه بیشتر مفاهیم قرآن بروند.

* خدا ،تنها امید در نا امیدی

این حافظ قرآن در خصوص توکل به خداوند ،بیان کرد :در قرآن کریم آمده
است ،زمانی که حضرت زکریا ناامید شدند ،روی به پروردگار آوردند و
فرمودند« :فقط خداوند شنوای دعاهای بندگان است»

* تمسک به قرآن ،مهم ترین اصل در تربیت فرزند
ملکی اظهار کرد :مهم ترین اصل در تربیت فرزند ،توجه و تمسک به قرآن
میباشد چرا که این کالم الهی معجزاتی دارد که سراسر زندگی انسان را
فرا میگیرد.
این بانوی روشندل سربیشهای با تأکید بر نقش خانوادهها در تربیت قرآنی
فرزند ،تصریح کرد :از خانوادهها تقاضا دارم که فرزندان خود را به خواندن
و حفظ قرآن تشویق کنند تا اثرات آن را در زندگی خود ببینند.
وی یادآور شد :قرآن کریم حس جاذبهای دارد که اگر کودک با آن مأنوس
شود ،تا پایان عمر از آن جدا نخواهد شد.
* * بخش دوم:
سخنان حافظ روشندل محمد زنجانی ،پدر سه فرزند
محمد زنجانی دیگر روشندلی است که حافظ چند جزء از قرآن کریم
است .تقریبا  18سال پیش در اثر بیماری سرخک چشمانم دچار مشکل
میشود و بعد از آن تصمیم میگیرد برای مداوا ریسک کرده و چشمانش را
تیغ جراحی پزشکان بسپارد که متأسفانه این درمان به نابینا شدنش منتهی
میشود.
زنجانی که امروز دارای سه فرزند است و تاکنون آنها را ندیده است
میگوید :بعد از عمل جراحی که در بیرجند انجام شد بیناییام را از دست
دادم و چشمانم جز ظلمات ،دیگر چیزی را نمیدید.

* تنها درآمدم کارهای هنری است
وقتی از کسب و کار و درآمدش پرسیدم لبخندی زد و این گونه گفت :من
شغلی ندارم و تنها درآمدم کارهای هنری ،طنز ،تئاتر و تقلید صدا است ،و
از این طریق خرج زندگی  5نفره را تأمین میکنم.

* دلم پر است و نمیدانم از کجا باید آغاز کنم
وقتی از او خواستم اندکی از مشکالت جامعه نابینایان برایم بگوید سرش
را پائین انداخت و پاسخ داد :مشکالت جامعه نابینایان زیاد است ،آن قدر
که دلم پر است و نمیدانم از کجا باید آغاز کنم.

* متأسفانه کسی نیست که به مشکالت توجه کند
قاری روشندل بیرجندی با بیان اینکه از مشکالت نابینایان هرچه بگویم
کم گفتهام ،ادامه داد :متأسفانه کسی نیست که به مشکالت توجه کند و
خألهای ایجاد شده را پر کند.

* مهمترین مشکالت جامعه نابینایان اشتغال است
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکالت جامعه نابینایان اشتغال
است ،بیان کرد :تا چند وقت اخیر نابینایان با هر مقطع تحصیلی در برخی
ادارات در قالب تلفنچی حضور داشتند ،اما دیگر همین را هم از آنها
گرفتهاند و اپراتور یا همان تلفنهای گویا را جایگزینشان کردهاند.

* دریغ از عمل کردن حتی به یکی از وعدههای داده شده
وی افزود :اگر بگویم صدای ما نابینایان به جائی نمیرسد بیراه نگفتهام
و معتقدم اگر مسئولی هم وجود داشته باشد باز هم صدایمان به گوش او
نمیرسد ،زیرا خودم بارها به ادارات مختلف مراجعات زیادی داشتهام اما
دریغ از عمل کردن حتی به یکی از وعدههای داده شده.

* مسئوالن حرفهای زیبا و قشنگ میزنند ،اما ...
زنجانی با بیان اینکه گاهی مسئوالن پشت تریبونها حرفهای زیبا و
قشنگ میزنند اما تنها در حد همان حرف باقی میماند ،گفت :متأسفانه در
شرایطی قرار گرفتهایم که حتی نمیتوانی به آن مسئول مربوطه اعتماد کنی
و مشکالتت را مطرح و درددل کنی ،با این وعدههای پوشالی مسئوالن،
کاری از پیش نمیرود چون حرف و عمل دو بال یکدیگرند و باهم به نتیجه
میرسند.

