
   تقي دژاكام:
اينكه با س��نگ و شيشه  شكس��تن و فحش 
خواهر و مادر به كاسب بدبخت كه دنبال روزي 
و نون زن و زندگي اش است، مجبورش كنيد 
مغازه اش را ببندد يا كركره بازار از ترس شما 
اراذل و اوباش از داخل بس��ته ش��ود، اسمش 
انقالب نيست بدبخت ها. شماها حتي كاريكاتور 

انقالب هم نيستيد. 
   مجيد شاكري:

معترضين محت��رم!  اينكه به اجب��ار و در 
دسته هاي چند نفره مغازه ها را با بي حرمتى 
وادار به بس��تن مى كنيد، اس��مش كنش 
مدني نيست. كس��به با كركره نيمه باز به 
كار خودشان ادامه مي دهند ولي اثر تنش و 

تهديدى كه مى سازيد باقي مى ماند. 
   علي بيطرفان:

يه خبر بدم تشتكاتون بپره! امروز توي يكي 
دو بخش از بازار كاس��با ميان مغازه هارو باز 

كنن ميبينن كركره برقي باال نميره! علت چي 
بوده؟ شب قبلش اومدن كابل برق يه بخش از 

بازار رو دزديدن برق اون بخش قطع شده!
   م. قنواتي:

اينجا بندر ماهشهر در خوزستانه؛ ظهر يكي 
از فروشگاه هاي كيف و كفش استوري كرده 
بود با غيرت مغازه رو ببند، بعد اومدم بازار 
ميبينم پشت شيشه زده فروش ويژه كتوني 
از امروز تا پنج ش��نبه... رگ به رگ نش��ه 
كمرت با اين حجم از غيرت. خالصه امشب 
همشون اومده بودن شيطونا #براي_ايران

   فاطمه تركاشوند:
خياب��ان وليعصر)ع��ج( رو دارم با بي آرتي 
ميام پايين و خب قريب به اتفاق درها بازه. 
كافه ها، آموزش��گاه هاي زبان سرش��ناس، 
برند پوش��اك آقاي��ان، س��وپرماركت ها، 
مبل فروش��ي، لوازم ورزش��ي، برند فروش 
ادكلن، ساعت فروش��ي، پرده فروش��ي و... 

دقيقاً اعتصاب سراسري كجاست؟
   محمدصادق عبداللهي:

فش��ار آوردن معترضان ب��ه بازاري ه��ا براي 
تعطيلي و مقاومت صاحبان كس��ب و كارها، 
نشان دهنده فاصله معترضان و خواسته هايشان 
از خواسته هاي عموم ملت است. دغدغه هايي 
دارند كه همين قدر با دغدغه هاي مردم فاصله 

دارند كه بايد با زور آنها را همراه كنند. 
   سيده راضيه حسيني:

همه اين چن��د وقت ب��ا تهديد و فحاش��ي و 
ترولينگ، افراد مختل��ف رو وادار به همراهي 
كردن و حتي با ضرب وش��تم و تهديد خانواده 
 و اسيد پاشيدن رو صورت بچه، وحشت ايجاد 
كردن. االنم با خشن ترين تهديدها فروشگاه هاي 
اينترنتي رو مجبور به اعتصاب اجباري كردن. 

مرگ بر ديكتاتور؟! ديكتاتور تويي. 
   فاطمه تركاشوند:

اون چه جور انقالبيه كه ب��راي آزادي هنوز 

به ثمرننشسته، كسب وكار مردم رو به زور 
تهديد، به اعتصاب ملحق مي كني؟

   احمد روستايي:
به زور بس��تن بازارها هم مث��ل كتك زدن 
بسيجي ها و زدن زير عمامه روحانيت يعني 
ديكتاتوري و اس��تبدادطلبي! يعني فرداي 
براندازي شون هم حتماً ميخوان مردم رو به 
زور به كارهايي كه خودشون دوست دارند 
وادار كنند و هر كس رو كه مخالفشون بود، 

هتك حرمت كنند. 
   ميثم مهديار:

طراحان مي دانند كه تهديد و خشونت عليه 
كسبه و اجبار به تعطيلي كسب و كار توسط 
اغتشاشگران نوعي خودكشي است، چراكه 
باعث واكنش منفي بازار مي شود. اما آنها به 
تصوير اعتصاب بيش��تر از واقعيت بازار نياز 
دارند. اين تصويرسازي هاي زوركي مصرف 

خارجي دارد و همين.

اعتصابزوریبرایتصویرسازیخارجیها؟!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به فشار اغتشاشگران به بازاريان براي تعطيلي كسب و كار

روزهاي گذش�ته اغتشاش�گران و برخي معترضان بار ديگر براي به آش�وب كشيدن 
كش�ور به مي�دان آمدند. اغتشاش�گران ب�ا رفتارهاي خش�ونت آميز در تالش�ند تا 
بازاري�ان و كس�ب و كارها را ب�ه تعطيلي بكش�انند. اي�ن رفت�ار آنها ب�ا اعتراضات 

بازاري�ان و همچنين كارب�ران ش�بكه هاي اجتماعي همراه ب�ود. كارب�ران اين رفتار 
را غيرقاب�ل قب�ول و آن را دقيق�ًا مخالف ش�عار زندگي دانس�تند ك�ه معترضان آن 
را بهان�ه كرده ان�د. در ادام�ه بخش هاي�ي از واكنش هاي كارب�ران را م�رور كرده ايم. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

    تصویر منتخب

      شبكه تروريستي اينترنشنال در حال اينكه در تالش بود تا ايران از جام جهاني 
حذف شود، مجوز حضور در اين رقابت ها را از سوي ميزبان نگرفت.

عالمه شاگرد اخالص و توحيد و نماز شب 
خود بودند!

آيت اهلل جوادي آملي:
مرحوم عالمه طباطبايي بيش از آن مقداري كه از كتاب و كتيبه 
استفاده كنند، از آن »علم الوراثه« استفاده كردند. اساتيد ايشان در 
تبريز و در تهران مشخص بود و در نجف هم مشخص بود. بعضي از 
مراجع نجف كه همدوره با ايشان بودند، چند بار به ما  گفتند آنچه 
را كه عالمه طباطبايي دارند، براي خود اوست، زيرا اساتيد او را ما 

مي شناسيم، هرگز به اين عظمت، جالل و شكوه نبودند!
ِ اِرْبَِعيَن َصَباحاً«  مرحوم عالمه اين خصيصه را داشتند كه » َمْن اِْصَبَح ِلَ
َر الُ يَنابِيُع الِْحْكَمِة ِمْن َقلِْبِه َعلَي  ِ  أَْربَِعينَ  َصَباحاً َفجَّ يا »َمْن أَْخلََص  ِلَ

لَِسانِه « ايشان شاگرد اخالص و نماز شب و توحيد خود بودند. 
منبع: كانال تلگرامي »س��يره فرزانگان« به استناد پيام آيت ال 

العظمي جوادي آملي براي سالگرد عالمه طباطبايي، 96/9/1.

   آیينه نفس

آنچه از كشف حجاب ديدم

محمد صرفي در توئيتي نوش��ت: از انقالبي و غيرانقالبي، با حج��اب و بي حجاب، مذهبي و 
غيرمذهبي بپرسيد نظرشان درباره اين گزاره چيست: »ما مردم ايران حاضريم تحت تحريم 
و فشار اقتصادي زندگي كنيم، اگر موجب تضعيف جمهوري اسالمي شود.« اين نظر جناب 
حسين رونقي است كه 27 ارديبهشت امسال به عنوان صداي مردم ايران در WSJ چاپ شد!

مصطفي وثوق كيا در توئيتي نوش��ت: اين روزها خانم گالب آدينه را به خاطر اجراي تئاتر آماج 
حمله و فحاشي قرار دادند و حتي اجراي شب گذشته اش را مختل كردند. چرا؟ چون همه چيز 
بايد ناآرام بماند، حاال معيشت اقتصادي عوامل حوزه فرهنگ و هنر هم بماند. تازه خانم گالب آدينه 

آدم حكومت هم نيست فقط يك هنرمند است.

مهدي جمش��يدي در كانال شخصي خود 
در پيام رسان بله نوش��ت: دوشنبه، 22 آبان 
1۴۰1. شهر تهران. پرسه زني جامعه شناختي 
در ايس��تگاه هاي متروي گلب��رگ، دروازه 
شميران، تئاتر ش��هر و ميرزاي شيرازي در 
صبح و ظهر. تالش داش��تم ب��ه يك »بُرش 
عيني« و »برداش��ت مس��تقيم« از واقعيت 
اجتماعي دست يابم و وضع حجاب دختران 
و زنان را ف��ارغ از »عايق هاي رس��انه اي« و 
»حائل هاي روايي« مشاهده كنم. مشاهده اي 
كه در قلب آن »پرس��ش« وجود داشت و نه 
»پي��ش داوري«. در طول يك ماه گذش��ته 
نيز به چنين مش��اهداتي رو آورده بودم و در 
نقاطي از شهر، با دقت و تأمل، از اين زاويه به 
واقعيت اجتماعي نگريسته بودم. مشاهداتم 
امروز، مطابق با همه مشاهده هاي قبلي بود و 

آنها را تأييد مي كرد. و اما نتايج:
1- تنها »5درصد« از دختران و زنان »كشف 
حجاب« ك��رده بودن��د، يعني »ش��ال« يا 
»روس��ري« يا »مقنعه« بر س��ر نداشتند و 
»سر برهنه« در ايستگاه هاي مترو رفت وآمد 
داش��تند. اينجا، برآوردي درباره تعداد زنان 
چادري يا ُشل حجاب ارائه نمي كنم و پرسش 
خويش را به همين مس��ئله خاص، محدود 
مي كنم. با مشاهده اين تعداد اندك، متعجب 
شدم كه اين همه غوغا و هياهو براي »حجاب 
اختياري« - كه هدفي جز »كشف حجاب« 
نداشت - تنها معطوف به همين »5درصد« 
بوده اس��ت؟! به عبارت  ديگر، باي��د »قانون 
حجاب الزامي«، برچيده ش��ود تا فقط اين 
5درصد بتوانند كش��ف حجاب كنند؟! اين 
5درصد، چه نسبتي با آن »روايت هاي انبوه/ 

متراكم/ غليظ« دارند؟!
2- بي حجاب��ي در اين 5درص��د، محدود به 
»برداشتن حجاب از س��ر« بود؛ به طوري كه 
پوشش ساير قسمت هاي بدن شان، »طبيعي/ 
عادي/ عرفي« ب��ود. اينگونه نب��ود كه چون 
حجاب از سر برداشته باشند، درباره بخش هاي 
ديگر بدن خود نيز همين منطق را دنبال كرده 
و در آن قسمت ها نيز دست به »ساختارشكني 
پوششي« زده باش��ند. در اين  ميان، تنها 1۰ 
خانم را مشاهده كردم كه برخالف اين بودند و 
پوشش قسمت هاي ديگر بدن شان نيز زننده 
بود، از جمله اين كه شلوارشان تا نزديك هاي 
زانوي ش��ان باال آمده بود يا تي ش��رت تنگ 
پوشيده بودند و حجم سينه هاي شان آشكار 

بود، يا بقيه تي شرت شان باز بود و... 
۳-  جز دو مورد، همه كساني كه كشف حجاب 
كرده بودند، »ش��ال بر دور گردن« داشتند، 
درحالي كه چنانچه قطعيتي درباره كش��ف 
حجاب وجود دارد، ديگر »انداختن شال به 

دور گردن« معنا ن��دارد. در اين باره كنجكاو 
شدم و دريافتم كه بخش��ي از اينان احتمال 
مي دهند كه »واكنشي/ برخوردي/ تقابلي« 
صورت بگيرد و همچنان مطمئن نشده اند 
كه حجاب اختياري، برقرار شده است؛ بخش 
ديگري نيز وقتي به »محل زندگي« يا »محل 
كار« خود نزديك مي شوند، ترجيح مي دهند 
از وضع كش��ف حجاب خارج شوند و جالب 
اين كه بخش ديگر، گاهي موه��اي خود را 
مي پوشانند و گاهي هم نمي پوشانند و هنوز 
به »جمع بندي« نرسيده اند و ميان اين دو، 

يكي را »انتخاب« نكرده اند. 
۴- ديگر اين كه 5درصدي كه به آنها اش��اره 
كردم، هرگز محدود به »دهه هشتادي ها« 
نبودن��د، بلكه آش��كارا، »تركيب��ي از همه 
نسل ها« بودند و هيچ احساس نكردم كه در 
آنها غلظت دهه هشتادي ها بيش از ديگران 
اس��ت. برخالف نظريه »گسس��ت/ شكاف/ 
تعارِض نسلي« مشاهده كردم كه تعداد دهه 

هفتادي هايي كه كشف حجاب كردند، بيش 
از دهه هشتادي هاست و حتي تعدادي از آنها 

نيز زنان پير هستند. 
5- »توزي��ع جغرافيايي« كش��ف حجاب نيز 
در همه ايس��تگاه ها، يكس��ان ب��ود و تفاوت 
خاصي ميان اين نقاط وجود نداشت؛ هر چند 
مشاهدات قبلي ام نشان مي دهد كه بايد ميان 
»جنوب شهر« و »شمال ش��هر« تمايز نهاد و 
در محله ها و مناطق ش��مالي، بايد اين رقم را 
به حدود 1۰درصد افزايش داد. در واقع، ميان 
فرودستي اقتصادي از يكسو و كشف حجاب از 
سوي ديگر، همبستگي مثبت وجود ندارد، بلكه 
برعكس است. از اين رو، جريان اغتشاش در ماه 
گذش��ته در تهران، بي اعتنا به »مطالبه هاي 
اقتصادي« بود و »دغدغه معيشت« نداشت، 

بلكه »آزادي پوشش« را دنبال مي كرد. 
6- »مواجهه ديداري/ بصري/ چشمي مردم« 
با كساني كه كشف حجاب كرده بودند، هنوز 
به صورتي اس��ت كه گويا كشف حجاب در 
»وضع ضدهنجاري« قرار دارد، يعني عموم 
مردم با »ديده تعجب« ب��ه اينان مي نگرند 
چنانكه حركت اين افراد در مي��ان مردم با 
»نگاه هاي طوالني/ ممت��د/ خيره« ديگران 
توأم است. البته از آنجا كه اين نگاه ها، خاص 
مردان نيست و زنان نيز نسبت به اين زنان، 
چنين ديدي دارن��د، چندان نبايد نگاه هاي 
مردان را بر تمناهاي جنس��ي و لذت طلبي 
مردانه حمل كرد. هرچه كه هست، همچنان 
كشف حجاب به عنوان يك »كنش نابهنجار/ 
غيرع��ادي/ خالف عرف« تلقي مي ش��ود و 
ما با موقعيت »تثبيت شدگي/ جاافتادگي/ 

طبيعي وارگي« اين كنش فاصله داريم. 

چه كسي با حسين رونقي موافق است؟! همه چيز بايد ناآرام بماند!

ترامپ، پاشنه آشيل جمهوريخواهان
رحمان قهرمان پور در رش��ته توئيتي 
نوشت: ترامپ در حال تبديل شدن به 
پاشنه آشيل حزب جمهوريخواه است. 
او در هر دو انتخاب��ات 2۰2۰ و 2۰22 
باعث ناكامي جمهوريخواهان ش��ده و 
اكنون برخي نخب��گان جمهوريخواه 
صراحتاً گفته اند ترامپ بايد كنار گذشته 
شود. آخرين مورد بيانيه متحد قديمي 
ترامپ يعني كلوپ رشد است كه از او خواسته اعالم نامزدي در انتخابات 2۰2۴ را به بعد از برگزاري 
انتخابات مرحله دوم جورجيا موكول كند. قباًل در تحليل انتخابات برزيل نوشتم مشكل ترامپ و 
بولسونارو يكي است. آنها صرفاً بر پايگاه رأي خود تمركز مي كنند كه باعث مي شود هم از آراي مردد 
غافل شوند و هم آنها را بترسانند. 9۰ درصد آن دسته از رأي دهندگان پنسيلوانيايي كه گفته بودند 
مخالف ترامپند) 26درصد كل رأي دهندگان( به فترمان رأي داده اند! اكنون حزب جمهوريخواه با 
معضل بزرگي به نام رأي دهندگان وفادار به ترامپ مواجه است كه نمي داند با آنها چكار كند و چگونه 

آنها را متقاعد كند از ترامپ عبور كنند. اما زمان به ضرر ترامپ در حال گذر است!

 ساخت مواد پالستيكي هوشمند
 ۱۰ برابر مقاوم تر از پالستيك طبيعي

كانال تلگرامي »هوش��يو« نوش��ت: 
محققان دانشگاه تگزاس در آستين، 
م��اده جديدي ش��بيه پالس��تيك 
س��اخته اند كه مي تواند براي تغيير 
موارد خاص دس��تكاري ش��ود. اين 
ماده فقط با استفاده از كاتاليزور و نور 
مرئي است كه مي تواند نرم و كشدار 
يا سخت و سفت باشد. محققان از نور 
براي ايجاد پليمري استفاده كرده اند كه 1۰ برابر مقاوم تر از پالستيك طبيعي است. به گفته 
آنها براي ساخت اين ماده از موجودات زنده مانند درختان و صدف ها الهام گرفته شده است تا 
يك ماده پالستيكي جديد ايجاد ش��ود كه هم انعطاف پذير باش��د و هم قوي و هم 1۰ برابر 
سخت تر از پالس��تيك طبيعي باشد. محققان س��اخت اين ماده جديد برآنند كه مواد مورد 
اس��تفاده را به عنوان پايه اي انعطاف پذير براي تثبيت قطعات الكترونيكي در دس��تگاه هاي 

پزشكي يا فناوري هاي پوشيدني يا بهبود حركت يا دوام در روباتيك در نظر گيرند.

نويسندگي و فوتبال
سيدجواد محمدزاده نوشت: استادي 
داش��تم كه توصي��ه مي ك��رد: »اگر 
مي خواهيد نويسنده زبردستي بشويد 
حتم��اً فوتب��ال ببيني��د«. اس��تادم 
مي گفت: گزارش��گر در زمين فوتبال 
يك نويسنده قهار و شاهكار واژه سازي 
است. يك توپ بيشتر در زمين نيست. 
گزارشگر چنان اين توپ قلقلي را براي 
بيننده توصيف مي كند كه گاهي از جا برمي خيزد، گاهي حرص مي خورد، گاهي اشك مي ريزد، 
گاهي فحش مي دهد، گاهي تشويق مي كند، گاهي فرياد مي زند، گاهي سكوت مي كند، گاهي 
مي ايستد، گاهي مي نشيند، گاهي دندان روي هم مي فشارد، گاهي اخم مي كند، گاهي مي خندد، 
گاهي س��اعت نگاه مي كند، اين هنر بارور س��ازي دو كلمه »توپ و گل« را گزارشگر با هزاران 
هنرنمايي به نمايش مي كشاند و برنده بازي گزارشگر است. نويسنده هم بايد همانند گزارشگر 

كلمات و واژه ها را چنان بيارايد كه خواننده را به احوال مختلف برساند.
صنعت خودروسازي كشور به عنوان يكي از زيان ده ترين صنايع موجود در كشور معرفي مي شود.

آن ۱۰سال دوره خسارت روحی من بود
سيدميثم ميرتاج الديني در كانال شخصي 
خود در پيام رس��ان ايتا به مناس��بت 
س��الروز بزرگداش��ت مرح��وم عالمه 
طباطبايي بخش هايي از زندگينامه خود 
نوش��ته حضرت عالمه را به اش��تراك 
گذاشت. حضرت عالمه در وصف زندگي 
خود نوشته اند: در سال 1281 شمسى 
در تبريز در ميان يك خانواده عالِم متولد 
شدم. در پنج سالگى مادر و 9 سالگى پدر را از دس��ت دادم. پس از درگذشت پدر به مكتب و پس از 
چندى به مدرسه فرستاده شدم و تقريباً مدت شش سال مشغول فراگرفتن فارسى و تعليمات ابتدايى 
بودم.  سال 1297 وارد علوم دينى و عربى شدم و به سال 1۳۰۴ براى تكميل تحصيالت خود عازم 
حوزه علمى نجف گرديدم و به مجلس درس مرحوم آيت ال شيخ محمدحسين اصفهانى)ره(، مرحوم 
آيت ال نايينى، مرحوم آيت ال آقاى سيد ابوالحس��ن اصفهانى رفتم. كليات علم رجال را نيز پيش 
مرحوم آيت ال حجت كوه كمرى، فلسفه را نزد حكيم و فيلسوف معروف وقت مرحوم آقا سيد حسين 
بادكوبى موفق شدم. منظومه سبزوارى و اسفار و مشاعر مالصدرا و دوره شفاى بوعلى و كتاب انولوجيا 
و تمهيد ابن تُركه و اخالق ابن مس��كويه را خوانده ام. مرحوم بادكوبى امر فرمود به تعليم رياضيات 
بپردازم و لذا در درس مرحوم آقا سيد ابوالقاسم خوانسارى كه رياضيدان زبردستى بود، حاضر شدم. 

سال 1۳1۴ بر اثر اختالل وضع معاش ناگزير به مراجعت شده، به زادگاه اصلى خويش) تبريز( برگشتم 
و 1۰ سال و ُخرده اى در آن سامان به سر بردم كه حّقاً بايد اين دوره را در زندگى خود دوره خسارت 
روحى بشمارم، زيرا بر اثر گرفتارى ضرورى به معاشرت عمومى وسيله تأمين معاش )كه از مجراى 
فالحت بود( از تدريس و تفكر علمى)جز مقدارى بسيار ناچيز( بازمانده بودم و پيوسته با يك شكنجه 
درونى به سر بردم.  در سال 1۳25 از سر و سامان خود چشم پوشيده، زادگاه اصلى را ترك گفتم و 
متوجه حوزه قم گرديده، بساط زندگى را در اين شهر گستردم و دوباره اشتغاالت علمى را از سر گرفتم 
و تا كنون كه اوايل 1۳۴1 مىباشد، روزگار خود را در اين سامان مى گذرانم.  در اوايل تحصيل كه به 
صرف و نحو اشتغال داشتم، عالقه زيادى به ادامه تحصيل نداشتم و از اين روى هر چه مى خواندم، 
نمى فهميدم و چهار سال به همين نحو گذرانيدم. پس از آن، يك باره عنايت خدايى دامنگيرم شده، 

عوضم كرد و در خود يك نوع شيفتگى و بى تابى نسبت به تحصيل كمال حسن نمودم.

به سوي پشيماني نرو
حضرت آيت ال بهجت )قدس سره(: »ببينيد چقدر ما به خودمان ظلم 
مي كنيم كه به سوي خدا نمي رويم! به سوي چه كسي مي رويم؟ آخرش 
افتادن ميان چاه است، آخرش پشيماني است؛ خب چيزي كه مي داني 

آخرش پشيماني است، حاال ديگر نرو.«
منبع: كانال رسمي مركز نشر آثار حضرت آيت ال بهجت )قدس سره(، 

به استناد كتاب به سوي محبوب، ص1۳۳

 ضربه هاي زندگي
 بخشي از فرآيند رشد است

فهيمه خضر حيدري نوشت: نان خوب وقتي به دست مي آيد كه خمير 
حسابي ضربه خورده باشد. در سفالگري هم ِگل شما بايد ضربه بخورد و 
ضربه بخورد مهم است كه ضربه ها در خاطره گل بماند اين طوري محصول 
نهايي نان باش��د يا كوزه وقتي كه ت��وي تنور مي رود ت��رك بر نمي دارد 

نمي شكند... ضربه هاي زندگي، بخشي از فرآيند رشد ما هستند. 

خوشامدگويی هوشمندانه قطر به ايران
مجيد ميرزايي در توئيتي نوش��ت: قطر به تيم ملي ايران با اين پوس��تر 
خوشامد گفت. سردار آزمون را هم گذاش��تند در طرح پوستر! انتخاب 
هوشمندانه اي بود عليه جو  رسانه هايي كه اصرار داشتند سردار از تيم ملي 

حذف شده و قصد داشتند براي تيم ملي جنگ رواني درست كنند.

 عقب  ماندن 
خودروسازي ايران از ترك ها

برخي ادعا مي كنند تحريم ها باعث كاهش صادرات به كشورهاي ديگر 
شده است. اما بايد توجه كرد جدا از بحث تحريم ها، محصوالت ايراني 
توان رقابت در بازارهاي جهاني ندارند. كيفيت محصوالت خودروسازان 
داخلي به اندازه اي است كه نمي تواند استانداردهاي هشتادوپنج گانه را 
كسب كند و اين پديده موجي از نارضايتي را به دنبال دارد. در حالي كه 
صنعت خودروسازي ايران با 85 ميليون جمعيت در چنين وضعيتي قرار 
دارد، تركيه از رشد 1/8درصدي صادرات خودرويي خود خبر مي دهد. 
تركيه اعالم ك��رد درآمد اين كش��ور از صادرات خ��ودرو در ماه اكتبر 
2/65ميليارد دالر بوده است. اين كشور در سال 2۰21 توانست حدود 
9ميليارد و ۳69 ميليون دالر صادرات به كشور هاي ديگر داشته باشد. 
اين كشور كه حدوداً هم اندازه ايران جمعيت دارد، با صنعت خودروسازي 
توانست نقش مهمي در بهبود شرايط اقتصادي خود ايفا كند، در حالي 
كه صنعت خودروس��ازي كش��ور به عنوان يكي از زيان ده ترين صنايع 

موجود در كشور معرفي مي شود. 
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