ـﺪای
ـﺎﻣﻮش ﮐﺎﻧﺪﯾـ
ـﺮاغ ﺧـ
ـﺖ ﭼـ
ﺣﺮﮐـ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ /ﻓﻀﺎی
ﺳـﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻣﺘـﺎﺛﺮ از ﺷﺮاﯾـﻂ
ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس– ﻓﺎﻃﻤﻪ اﮐﺒﺮﺧﺎﻧﯽ؛ اﺣﻤﺪ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
اﺳﺪی در ﮔﻔﺖو ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮﺳﺎﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اراﺋﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﻪ رﻗﺒﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺎ
اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮوه “اﺋﺘﻼف ﺑﺮای ﻓﺮدا” ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و رﯾﺰش
اﻋﻀﺎی آن دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ دارد ،ﺑﯽﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دوره ﻗﺒﻞ ﮐﻪ از
40ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺗﺎق36 ،ﻧﻔﺮ از ﮔﺮوه “اﺋﺘﻼف ﺑﺮای ﻓﺮدا ﺑﻮدن” ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻓﺮار رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ دارﻧﺪ.
اﺳﺪی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺮای اﻋﻼم ﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه و ﮔﺮوه “اﺋﺘﻼف
ﺑﺮای ﻓﺮدا” ﺑﻪ زودی اﺳﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای دوره ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
اﻣﺎ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮدﺗﺮ از دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ در ﺣﺎل ﭘﯿﺶروی اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ در
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﺗﻨﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ داغﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻓﻌﻼ ﭼﺮاغ
ﺧﺎﻣﻮش ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪی اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻠﺖ رﯾﺰش ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ
ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺪا ﺷﺪن اﯾﻦ
اﻓﺮاد از اﺗﺎق و اﺋﺘﻼف ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﺋﺘﻼف ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻮانﺗﺮﻫﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ زﯾﺮا
40ﻧﻔﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﻪای دور ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﭙﯿﭽﯿﻢ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﻫﻤﺎن
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
اﺳﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرتﻫﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﮐﺎرتﻫﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﯾﮏ روز

ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻗﺪام در اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا
ﻫﻤﺎن ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟
ﺑﺪ اﺧﻼﻗﯽﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رخ داده اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪ اﺧﻼﻗﯽﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻓﻀﺎی
اﺗﺎقﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﻮازﻧﻪ رایﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد اﻣﺎ در اﺗﺎقﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
رای و ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
او اداﻣﻪ داد :در اﺗﺎقﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﺎ  150رای وارد اﺗﺎق
اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان 14ﻫﺰار ﻋﻀﻮ دارد و ﮐﻒ رای ﻫﺰار رای
اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور 100ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ رای را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺨﺮد.
اﺳﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در
اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ اﺋﺘﻼف ﺑﺮای ﻓﺮدا ﺑﺮﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ
ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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