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سرويس حوادث 88498435

خودروسازها اشتباهشان را بپذیرند

رئیسپلیس راهور کشور :خودروسازها تأییدهای استاندارد سهگانه را اخذ میکنندو ما ملزم به شمارهگذاری هستیم
اما در یک تصادف تبدیل به آهنپاره میشوند!
تبديل شدن خودروهاي داخلي به آهن
گزارش
پاره در جريان سوانح رانندگي سالهاي
غالمرضا مسکنی
زيادي اس�ت كه در حال رق�م خوردن
است ،با اين حال خودروسازان بدون توجه به مرگ جمعي مردم در
جريان اين س�وانح به توليدات خود ادامه ميدهن�د .بيتوجهي به
نقدهاي صورت گرفته و بيتفاوتي نس�بت به مرگ مردم حكايت از
قدرتي پنهان در پس اين توليدات دارد .ب�ا اين كه در جريان حادث ه
تصادف زنجيرهايبهبهان پليس دور تازهاي از نقدهاي خود را متوجه
ش�ركتهاي خودروس�ازي كرده اما اين نقدها با دفاع شركتهاي
خودروسازازتوليداتخودمواجهشدهكهشگفتيعموميرابههمراه
داشتهاست .روز گذشته سردار كمال هاديانفر ،رئيس پليس راهور بار
ديگر از خودروسازان خواست به جاي فرافكني ،اشتباهشان را قبول
كنن�د و ب�راي حف�ظ ج�ان م�ردم خ�ودروی ايم�ن بس�ازند.

به گزارش جوان ،صبح ديروز سردار س��يدكمال هاديانفر ،رئیسپلیس
راهور کشور در نشست خبري بار ديگر با انتقاد از خودروسازان گفت كه
خودروسازان اس��تانداردها را در توليد خودرو رعايت نميكنند و همين
موضوع باعث افزايش تلفات جادهاي و خياباني ميشود .وي گفت :به نظرم
خودروسازان مزاح ميكنند كه رانندگان بايد با زوايه مناسب تصادف كنند
كه ايربگها باز شود .رئيس پليس راهور انتظامي به اظهارات اخير مطرح
شده از سوي خودروسازان در مورد بازنشدن كيس ه هوا واكنش نشان داد
و با تأكيد بر اينكه مستندات باز نشدن كيسههاي هوا در تصادف بهبهان
موجود است ،گفت« :گفتند ايربگها س��وئيچي است ،ايربگ راننده كه
اص ً
ال سوئيچي نيست ،ايربگ سرنشين سوئيچي است كه در اين حادثه هم
سوئيچ تمام آنها باز بوده و عمل نكرده و ما فيلم و عكسش را هم داريم .از
مرگ جمعي م�ردم در جريان س�وانح
گفتوگو
رانندگ�ي و پيامده�اي ناش�ي از آن
حسینفصیحی
آس�يبهاي بس�ياري را متوجه جامعه
محبوبه قربانی
كردهاس�ت .هر چن�د محرز ش�ده كه
كيفيت پايي�ن خودروه�اي توليد داخل نقش�ي مضاع�ف در اين
كش�تارهاي جادهاي داش�ته با اين حال خودروس�ازان بيتوجه به
حوادث صورت گرفته به حيات خود ادامه ميدهند .درباره كيفيت
پايين خودروها و چرايي بيتوجهي به آسيبهاي آن موضوع را در
گفت و گو با سرهنگ هادي هاشمي ،رئیس اسبق پليس راهور تهران
 ،کارشناس ترافیک و استاد دانشگاه بازكاوي كردهايم.

كيفيت پايي�ن خودروهاي توليد داخل معضلي اس�ت كه
سالهاس�ت وجود داش�ته و با اي�ن كه صدها ه�زار نفر از
جمعيت كش�ور به دليل نقص اين خودروها جانش�ان را از
دس�ت دادهاند و انتقادهاي گس�تردهاي علي�ه آن مطرح
بوده با اين حال اين خودروها با كيفيت پايينتر نس�بت به
قبل توليد و با قيمت كالن به مردم عرضه ميشود .ساختار
خودروسازي به چه چيزي رسيده كه نقد را حتي به قيمت از
دست رفتن جان شهروندان پذيرا نيست؟
اين بر ميگردد به قاعدهاي كه در كشور ما در خصوص خودروسازها حاكم
است ،ولي در هيچ جاي دنيا وجود ندارد و آن حمايت دولت از خودروسازان
است .در كشور ما تعرفههاي سنگين گمركي و دولتي مردم را نيازمند به
خريد خودروهاي داخلي ميكند .از طرف��ي مجلس هم به داليلي ورود
خودروها را ممنوع ميكند .مجموع اين دو مورد باعث انحصاري ش��دن
خودرو ميشود ،بنابراين رقابتي وجود ندارد .دولت به تعرفههاي سنگين
گمركي و مالياتي ،به درآمدهاي خودش ميرسد و براي دولت و مجلس
ايمني مهم نيست و اينكه كارشناسان ميگويند رانندگان در جادهها دچار
حوادث ميشوند ،اين حرف براي آنها هيچ جايگاهي ندارد زيرا حمايت
دولت و درآمد خودروسازان بدون دغدغه به مافيايي تبديل شده كه معلوم
نيست پشت آن چه خبر است كه هيچ احساس دغدغهاي براي سالمت
مردم و استفاده از خودروها در كشور نباشد.
در تصادف بهبهان نشان داده شد كه خودروس��ازان با پررويي در چشم
مردم نگاه كردند و گفتند خودروهاي ما عالي اس��ت .بنده از اين جواب
ش��رم كردم و جالب اينكه هيچ مسئول و س��ازماني از جمله استاندارد
هيچ واكنشي نشان نداد و اين عدم احساس مسئوليت خيلي خطرناك
است .بنابراين هيچ اميدي به شرايط بهتر براي استاندارد شدن خودروها
وجود ندارد.
ارزيابي كيفيت خودروها كجا انجام ميشود؟ با وجود اين
كيفيت پايين آيا اساس ًا ارزيابي آن صورت ميگيرد يا خير؟
اين رويه در كشورهاي پيشرفته چگونه است؟
در كشورهاي پيشرفته دولت مس��ئول ايمني و جان مردم است .در آن
كشورها دستگاهها و مؤسساتي هستند كه خودروها را از حيث فرمانپذيري
و س��ازگاري با سرنش��ينان ،بازدارندگي ترمز ،ميزان آس��يبپذيري در

طرفي در همين حادثه بهبهان چرا سه پرايد و يك سمند آتش گرفتند؟
مگر خودروساز نميگويد باك استاندارد بوده؟ پس چرا خودرو منفجر شد؟
بار  TNTكه با خود حمل نميكردند ».وي با بيان اينكه فرافكني نكنيد و
برويد خودروی ايمن توليد كنيد ،ادامه داد« :هفته گذش��ته در عوارضي
دماوند يك پژو توقف كردهبود كه با برخورد يك خودرو با آن آتش گرفت،
آيا نبايد گفت اين چه وضع ايمني خودرو اس��ت؟ االن به جاي فرافكني
بگوييد اشتباه كرديم و برويد خودروي ايمن توليدكنيد ».سردار سيدكمال
هاديانفر در بخش ديگري از سخنانش به سهم تقصير جاده و راننده هم در
تصادفات پرداخت و با انتقاد از خودروسازان اظهار داشت« :حدودا ًرانندگان
در ۶۰درصد تصادفات مقصرند ،اما اين مه م است كه اگر راننده قصور كرد
خودرو چطور از جان او و سرنشينان محافظت كند .كيسههوا ،كمربند و
آلياژ فلز همگي مهم است ،چرا بايد خودرو منفجر شود؟».
وي با اش��اره به اينكه خودروس��ازان تأكيد ميكنن��د تأیيديههاي الزم
استاندارد را اخذ كردهاند ،گفت« :آنها همان ابتدا يك خودرو را به عنوان
نمونه ميفرستند و برايش تأیيديه ميگيرند ،اما مسئوالن استاندارد ديگر
به خط توليد نميروند و بر توليدات نظارتي ندارند كه آيا خودروهاي ديگر
كه بر اساس همان نمونه توليد ميشوند ،مث ً
ال ايربگهاي آنها باز ميشود
يا نه ؟» رئیس پليس راهور ناجا همچنين به خودروسازان هشدار داد اگر
بخواهيم كروكي 11ساله را تحليل و بررسي كنيم و بگوييم در اين مدت
چند كيسه هوا باز شده است خيلي به ضرر خودروسازان است ،ادامه داد:
«به همين خاطر االن به مأموران ابالغ كرديم هر جا در تصادفات ایربگ
باز نشد خودروس��از را به مقام قضايي معرفي كنند تا مردم از خودروساز
خسارت بگيرند».
وي در پاس��خ به سؤالي اگر خودروها ناايمن هس��تند چرا شمارهگذاري

ميشوند ،گفت« :وقتي خودرويي تأييديه وزارت صمت ،سازمان استاندارد
و سازمان محيط زيست را اخذ كند برابر قانون پليس ملزم به شمارهگذاري
است و ما نميتوانيم به شكل س��ليقهاي با شمارهگذاري خودرو موافقت
كنيم .تمام اين خودروهايي كه شمارهگذاري ميشوند اين تأييديهها را
اخذ كردند ،اما ميبينيم كه در بسياري از تصادفات خودرو به يك آهن پاره
تبديلميشود.منخواهشميكنمكهخودروسازانبرايحفظجانمردم
و براي حمايت از توليد ،خودروهاي ايمن بسازند و به دست مردم بدهند».
پليسمسئولتصادفنيست
سردار هاديانفر در پاسخ به سؤالي كه آيا پليس در تصادفات سهم قصوري
وسيله

براي خود متصور است يا نه؟ گفت« :پليس بهازاي هر 37ميليون
نقليه نميتواند يك مراقب بگذارد ،در مرحله نخست راننده ،مسئول حفظ
جانرانندهوسرنشيناناست،دومبحثايمنيوسيل هنقليهمطرحميشود،
يعني در صورت بيمباالتي راننده ايمني خودرو مانع تلفات جاني شود و
سومين مورد بحث ايمني جادهها و نقاط حادثهخيز است ،پليس در تمام
دنيا ناظر قانون اس��ت ،همه بايد به تكاليف قانوني عمل كنند و اگر عمل
نكردند پليس بايد با ابزار موجود اعمال قانون كند .تعيين سهم دستگاهها
مربوط به كروكياي است كه توسط كارشناسان ما تعيين ميشود .مث ً
ال
در حادثه تصادف زنجيرهاي در بهبهان مه بهصورت ناگهاني حادث شد ،ما
تابع آنچه هستيم كه سازمان هواشناسي به ما اعالم ميكند ،ما كارشناس
هواشناسينيستيمومتناسبباآنچهتوسطهواشناسياعالمميكنداقدام
به انسداد جاده ميكنيم».
وي با بيان اينكه پليس مسئول تصادف نيست و مسئوليت رسيدگي به
تصادفات را به عهده دارد ،ادامه داد« :اگر زماني حادثهاي روي دهد كه پليس
قصور كردهباشد ،هم پليس ،هم راهور و هم سازمان قضایي برخورد خواهند

كرد ،بهطور مثال در تصادف بهبهان سه گروه اعزام شد ،گروه نخست براي
بررسي اقدامات پليس راه اس��تان به آنجا اعزام شدند و خداراشكر اعالم
كردند هيچ قصوري نداشتند .از آنجايي كه پليس فرمانده رسيدگي به
تصادف است و سهم تقصير را مشخص ميكند من تأكيد كردم كه سهم
خودروسازان در تصادفات به مقام قضايي گزارش شود و بيمهها هم بايد
مطالبه كنند كه خسارت خود را از خودروسازان بگيرند».
اسقاط «صوري» خودروها
سردار هاديانفر با انتقاد از وضعيت اسقاط خودروهاي فرسوده اظهار داشت:
«آنچه كه به عنوان اسقاط خودرو انجام ميشود عمدتاًصوري است و بيشتر
حوالهها باطل ميشود تا اينكه خودرويي اسقاط شود ،اين يك آسيب جدي
استوسهم قابلتوجهيهم درتصادفاتدارد.بهطوريكهحدود80درصد
موتورسيكلت و 80درصد ناوگان حمل و نقل عمومي ما فرسوده است كه
اين هشداري جدي اس��ت براي تلفات تصادفات جادهاي و در مجموع از

شمارهگذاری خودروهای بدون استاندارد
باید متوقف شود
شمارهگذاری خودروهای غیراستاندارد در گفتوگوی «جوان» با کارشناس ترافیک

تصادفات را ارزيابي و از يك تا پنجستاره ميدهند .مردم چون تخصص اين
كار را ندارند خودشان به آنها اعالم ميكنند كه سهستاره و پايينتر از آنرا
نخرند چون دولت خودش را مسئول ايمني و جان مردم ميداند .لذا تكليف
مردم روشن است تا خودروهاي ايمن و ناايمن را انتخاب كنند .در كشور ما
متأسفانه اين ارزيابي صورت نميگيرد و شرايط ارزيابي و نظردادن درباره
ايمني خودروها به گونهاي است كه در هيچ جاي دنيا پيدا نميشود .بنده
با داشتن 30سال تجربه در حرفه تصادفات ،معلم تصادفات هستم لذا به
جرئت ميگويم خودروهاي ما كيفيت بسيار پاييني دارند و اين كيفيت
پايين جان مردمی را كه اغلب از دهكهاي پايين هس��تند ميگيرد يا
نقص عضو ميكند .مسئول اين كيفيت و ايمني وزارت صمت ،سازمان
استاندارد و خود خودروساز است .در دنيا خودروسازها تنها با استاندارد
پايه نميتوانند خودروهايشان را بفروش��ند ،بلكه بايد با استانداردهاي
كارخانهاي به مدد كيفيت خودروها آنها را بهفروش برسانند .ولي در كشور
ما خودروها به مدد دولت و قوانين و مقررات عجيب و انحصاري خودروها
به فروش ميرود كه جاي تأسف دارد.
پليس سالهاست كه در صحنه سوانح حاضر شده و علت
وقوع حادثه را اعالم كردهاست .در مورد سوانحي كه نقص
فني خودروي داخلي علت وقوع حادثه بود چرا توان پليس
نتوانسته باعث رفع اشكال از خودرو بشود؟ چرا كسي توان
متوقف كردن خط توليد را تا رفع اشكال نداشتهاست؟
مسئوليني كه بايد خط توليد را به خاطر نقص فني متوقف كنند وزارت
صمت ،سازمان استاندارد و سازمان حفاظت محيطزيست است .با توجه
به رابطه نزديك آنها بنابراين انتظاري نميرود كه اين مهم انجام ش��ود.
همه آنها اين نواقص را ميدانند و بهتر از همه خود خودروسازها ميداند
كه اوالً در قطعات به صورت تكي و به صورت تجمعي كيفيت بسيار پايين
است .بارها در تصادفات ،قدرت مانور خودروها نشان داده شدهاست كه
اين قطعات بسيار ضعيف هستند و بايد اولين كسي كه توليد را متوقف
ميكند خود خودروساز بعد وزارت صمت و سپس سازمان استاندارد و
محيط زيست باشد كه متأسفانه اين اتفاق نميافتد.
از طرفي استانداردها بر اساس ضوابط به پليس براي شمارهگذاري اعالم
ميشود ،پليس موظف است آن را شمارهگذاري كند .عكس آن هم صادق
است يعني اگر اين استانداردها وجود نداش��ت وزارت صمت ميتواند از
مشروعيت شمارهگذاري خودرو را رد كند و خودرو پالك نشود.
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البته انتظاري نداريم چون سالهاست خودشان اقرار كردهاند كه خودروها
كيفيتشان پايين است و اجازه دهيد اين معايب برطرف شود ،اما معلوم
نيست چند سال طول ميكش��د و چقدر مردم بايد بميرند ،چقدر تاوان
داده شود تا درست شود.
وظيفه پليس چيست؟ پلیس ميداند كه هيچ كدام از خودروها بر اساس
ضوابط و قانون داراي اس��تانداردهاي ابالغي نيس��ت ،لذا شمارهگذاري
خودرويي بايد متوقف شود .خودروهاي ما از س��ال 91به شرط داشتن
ايربگ قابليت شمارهگذاري دارند ،اما ثابت شده به خصوص در تصادف
بهبهان كه هي��چ كدام ايربگش��ان عم��ل نميكند ،بنابراي��ن ميتوان
ش��مارهگذاري را متوقف كرد .اين وظيفه پليس است كه پالكهايي كه
از س��ال 91به بعد را پس بگيرد؛ چراكه خودروها جعلي پالك داده شده
است .صحنهسازي و سندسازي كردهاند و پليس را در قالب مصوبه وزارت
صمت گذاشتهاند تا پالك شوند در حاليكه خودروها آن استانداردهاي
الزم را نداشتهاند .تكليف پليس است كه شمارهگذاري را متوقف كند تا
ايمني و استاندارد خودروها تعيين تكليف شود و خط توليد متوقف شود.
اما متأسفانه در همين روزهاي اخير شاهد فروش فوقالعاده خودروهاي
داخلي هستيم كه ما را به اين نتيجه ميرساند كه بايد فاتحه ايمنسازي
را خواند.
نميدانم چرا وزارت و سازمانها پشت به مردم كردهاند و رو به خودروسازها
هس��تند .هر چقدر در مورد تلفات مردمي گفته ميش��ود ارزشي قائل

نيستند .حاال تنها از پليس انتظار ميرود كه به فكر مردم باشند و به جرئت
ميتوان گفت شمارهگذاري اين خودروها خالف قانون و مقررات است؛
چرا كه شرايطش را از دست داده است و نيازي نيست پليس از كسي اجازه
بگيرد و به حكم همان قانون استاندارد بايد شمارهگذاري را ممنوع كند؛
چرا كه با توجه به ماهيت پليس او كار ممنوعه نميكند و خودروهاي از
سال 91به بعد نيز تعيين تكليف شوند.
يكي از موضوعاتي كه همواره باعث جوالن خودروس�ازها
در بازار ش�ده انحصاري بودن بازار است .چه سازوكاري در
جريان اس�ت كه خودروهاي خارجي ب�دون گمركي كالن
بتواند وارد رقابت با اين خودروها شود؟
خودروسازها در كشور انحصاري هستند .مردم بايد بدانند اين خودروها
را كسي نميخرد .با وجود تعرفههاي سنگين گمركي بايد گفت كه دولت
با برداشتن اين تعرفهها ميتواند مدرنترين و ايمنترين خودرو را كه با
قيمت پرايد امروز در ايران برابري ميكن��د را در اختيار مردم بگذارد .با
اين شرايطي كه دولت ايجاد كردهاس��ت هيچ بهبودي در خودرو ايجاد
نخواهد شد.
بسياري از مردم بيگناه به خاطر س��هلانگاري در خودروسازي مردند و
اين همه معضالت و ناهنجاريهاي اجتماعي ايجاد شد ،اما دولت و وزارت
صمت حتي يك عذرخواهي هم از مردم نكردند .با هيچ معادلهاي در جهان
امروز قابل قياس نيست و مسئله بسيار عجيبي است.
اگر جان مردم براي وزارت و سازمانها مهم باشد بايد تعرفههاي بزرگ
گمركي برداشته شود تا ايجاد رقابت شود و مردم نيز با پول يك پرايد يك
خودروي استاندارد بخرند تا جانشان در حوادث حفظ شود تا اگر راننده
به داليل مختلف مرتكب تخلف شد تاوانش مرگ يا نقص عضو در نتيجه
خاموش شدن چراغ خانواده نباش��د .خودرو بايد كمك به سرنشينان و
حافظ جان آنها باشد.
بنابراین خود سازمان استاندارد هم میداند خودرو کیفیت
ندارد؟
استاندارد با داليل و شواهدي كه احس��اس ميشود آن داليل و شواهد
جعلي است ،میگوید خودروها بايد پالك شود .خود سازمان استاندارد
ميداند كه خودرو آن كيفيت الزم را ندارد .پليس هم ميداند .بنابراين
پليس اس��ت كه نبايد خودروي��ي را كه با داليل و ش��واهد جعلي اعالم
استاندارد ميشود ،شمارهگذاري كند و هيچ نيازي به آوردن دليل نيست.
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37ميليون وسيله نقليه سبك و سنگين در كشور كه در حال تردد هستند،
حدود32درصد از اين وسايل فرسوده هستند كه نگران كننده است».
به گفته وي حدود ۳۴درصد از تصادفات رانندگي در كشور ما در جادهها
رخ ميدهد ،اما حدود ۷۳درصد از جانباختگان در جادهها هستند كه اين
نشان ميدهد بايد به جادهها توجه ويژهتري شود .اين در حالي است كه
االن۷هزار واحد گشتي پليس در جادهها فعال است و۴هزارو600دوربين
جادهاي و۵هزارو 300دوربين شهري نيز براي ثبت تخلفات فعال است.
رئيسپليسراهوربابياناينكه۳۳دستگاهبهطورمستقيموغيرمستقيم
در حوزه ايمني و كاهش تصادفات مسئوليت دارند ،گفت« :هفتدستگاه
داراي مسئوليت مستقيم هستند كه از اين ميان سهم وزارت راه۳۳درصد،
پليس ۱۹درصد وزارت صنعت و معدن و تجارت ۱۵درصد ،صدا و سيما
۱۲درصد ،وزارت بهداش��ت ۱۱درصد و وزارت كش��ور و ش��هرداري ها
۱۰درصد است».
اين نو ع شمارهگذاريها غيرمجاز و ممنوع است .بايد متوقف شود.
در آخر روي صحبتم با خودروسازان است ،تاريخ قضاوت خوبي در مورد
شما نخواهد كرد .توليد شما ارتباط مستقيمي با جان مردم دارد و توليدات
شما به جهت نداش��تن كيفيت الزم جان مردم را به خطر مياندازد .در
تصادفات سرنشينان به سه صورت دچار آسيب ميشوند ،برشي ،فشاري
و كشي .در برشي قطعات ماشين مثل چاقو اعضا و بدن سرنشينان را برش
ميدهد .در فشاري برخورد سرنشينان با قسمت داخلي باعث له شدگي
ميشود و در كشي ،نس��وج داخلي بدن بر اثر فشار منفي پاره ميشود و
شخص به ظاهر سالم ،اما خونريزي داخلي ميكند و در آخر فوت ميكند.
لذا در هر سه نوع اين تصادفات ،كمربند و ايربگ مؤثر است؛ چرا كه انرژي
جنبشیاش را خنثي ميكند و از مرگ و مير جلوگيري يا شدت جراحات
را كاهش ميدهد.
اما اين مهم در خودروها وجود ندارد و مثال آن تصادف بهبهان بود .شما
ميدانید كه خودروها چه كيفيتي دارند و مرد با اعتماد به ش��ما آنها را
خريداري ميكنند ،اما ش��ما آنها را به كمينگاه م��رگ ميبريد ...بايد به
وزارت صمت و س��ازمانهاي مربوطه و همكارانم در پليس راهنمايي و
رانندگي بگويم ،حافظ جان مردم شماها هستيد .شماها با هويت دادن به
خودروهايتان اجازه ميدهيد كه آنها در هر شهر و هر نوع جادهاي تردد
كنند و شما به نوعي تضمين سالمت و ايمني مردم هستيد .در حاليكه
همه ميدانيد خودروها اي��ن نقص را دارد و به جاي خ��ودروي ايمني و
حامي سرنشين تبديل به آلت قتاله و بمب متحرك ،جان سرنشينان را
ميگيرد ،اما سكوت ميكنيد و آنها پالك ميشوند .اين در هيچ مكتبي
پسنديده نيست.
به همكارانم در خانواده پليس كه جانشان را براي حفظ ايمني مردم به
خطر مياندازند و هر بار شاهد شهيد ش��دن تعدادي از آنها نيز هستيم،
ميگويم اين خودروها استاندارد نيستند و مشروعيت شمارهگذاري را از
دست دادهاند و بايد متوقف شود و رو به مردم هم ميگويم كه اين خودروها
نامحرم هستند .آنها جعلي و امنيت شمارا به خطر مياندازند .آنها را نخريد
اگر هم داريد استفاده نكنيد .از مجلس به عنوان يك كارشناس خواهش
ميكنم با ممنوع كردن ورود خودروها چراغ خانه هموطنانمان را خاموش
نكنند .ساالنه بيش از 15هزار نفر به خاطر اين مهم كشته ميشوند كه
اكثرا ً نيز سرپرست خانوادهها هستند .آنها با اين كار ارتقای كيفي و ایمنی
را هم نابود ميكنند .نه تنها ممنوعيت خودروها باي��د از بين برود بلكه
تعرفههاي گمركي و مالياتي حذف شود تا جان مردم حفظ شود.
به وزارت صمت نيز ميگويم براي درست شدن كيفيت خودروها تنها زمان
ميخريد ،اما از هر مسئولي كه حامي خودروساز است حمايت ميكنيد.
اگر اين دو كارخانه را ببنديد و حق و حقوق پرسنل آنها را از سرانه مردم
بگيرید ،ميارزد تا جان مردم از بين نرود .اين همه حمايت از خودروساز
هيچ گونه وجاهت مشروعي ندارد .آنها دارند جان مردم را ميگيرند .در
تصادفاتي كه مردم جانشان را از دست ميدهند هيچ پشيماني در چهره
خودروسازها و سازمانهاي مقصر ديده نميشود .اين قصور به چه كسي
گفته شود و به كجا پناه ببريم .خدايا خودت شاهد باش كه مردم چه كنند
و چه كسي به داد آنها برسد.
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