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کالبدشکافیجامعهشناختی
انتخابات ۲۹اردیبهشت

مدیرکل کمیته امداد استان تهران:

خبر

هر تهرانی ماهانه  243تومان صدقه میدهد

مدیــرکل کمیته امداد اســتان تهران با بیــان آنکه مردم
اســتان تهــران در ســال  ،۹۵بیــش از  39میلیــارد تومان
صدقه پرداخت کردهاند ،گفت :هر تهرانی در ســال گذشــته به طور متوســط
 2951تومان صدقه پرداخت کرده است .بر اساس تحلیل انجام شده هر یک
از نیکــوکاران اســتان تهران روزانه هشــت تومان و ماهانــه  243تومان صدقه
پرداخت کرد هاند.
توگو با ایسنا ،ضمن بیان آنکه درحال حاضر بیش
محســن ولییی در گف 
از  730هــزار صنــدوق صدقــات در اســتان تهــران تعبیه شــده اســت ،افزود:
از ایــن تعــداد بیــش از  680هــزار صندوق صدقه کوچــک در منــازل 11 ،هزار
صندوق متوسط در ادارات و مراکز علمی و سایر صندوقهای بزرگ بوده که
در میادیــن و معابر نصب شــدهاند .وی در ادامه تأکیــد کرد100 :درصد مبالغ
ی شــده در این طــرح ب ه منظــور رفــع نیازهــای خانوادههای تحت
جمــعآور 
پوشــش در بخشهای مختلف از جمله کمک به اشتغال ،جهیزیه ،مسکن،
کمــک به درمــان نیازمندان ،کمک بــه تحصیل دانشآموزان و دانشــجویان
نیازمند در همان شهر و محل جمعآوری هزینه میشود.
ولییی در ادامه خاطرنشان کرد :حدود  ۴۳هزار صندوق در معابر و میادین
شهر تهران نصب شده است که طی سال  ،95از این تعداد  23هزار صندوق
بازســازی و ایمنسازی شده اســت و تا پایان مردادماه سالجاری نیز  20هزار
صندوق دیگر در سطح معابر و میادین استان ایمنسازی خواهد شد.
ëëپرداخت بیش از 62میلیارد ریال زکات در سال گذشته
ولییی همچنین با بیان اینکه ســال گذشــته میزان زکات پرداختی از سوی
خیــران بیــش از  62میلیــارد ریــال بــوده اســت ،اظهار کــرد :از ایــن مبلغ 37
درصد زکات واجب و  63درصد زکات مســتحبی بوده است؛ پیشبینی برای
جم عآوری  9میلیارد تومان زکات در سطح استان تهران انجام شده است.
وی با بیان چگونگی صرف هزینه کرد زکات پرداختی از سوی خیران گفت:
براســاس هــدف گذاریهای انجام شــده  ۶۰درصد از زکات جمعآوری شــده
صرف نیازمندان میشود و  ۴۰درصد نیز به طرحهای مورد نیاز عام المنفعه
اختصاص خواهد یافت.
ولییی با اشاره به اینکه  57درصد از زکات جمعآوری شده طی سال گذشته
صرف امور معیشت ،جهیزیه ،درمان ،آزادی زندانیان ،حوزه مسکن و درمان
حهای عمرانی مددجویان هزینه شــده
نیازمنــدان و  43درصد آن بــرای طر 
اســت ،تصریح کرد :بر این اســاس کمیته امداد اســتان تهران در تالش است
از طریق جمعآوری زکات رفع مشــکالت مددجویان را در اولویت برنامههای
خود قرار دهد و با ارائه خدمات مختلف آنان را به مرز خوداتکایی نزدیک کند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان تهران تصریح کرد :شهرســتانهای ری ،ورامین
و شــهریار به ترتیب رتبه نخســت تا سوم شهرستانهای برتر را در جمعآوری
زکات کسب کردهاند.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران همچنین به ارسال گزارش جمعآوری
فطریــه در مــاه رمضــان امســال اشــاره کــرد و گفت :ائمــه جماعــات گزارش
جمعآوری فطریه را به ســتاد زکات اســتان تهران ارســال کنند تا در دبیرخانه
ستاد زکات استان تهران ثبت شود؛ همچنین تمامی صندوقهای جمعآوری
زکات فطریه باید با آرم شــورای زکات هر شهرســتان تمــام صندوقها با آرم
شورای زکات و پلمب شده باشد و در صورتی که مأمور صندوق حکم شورای
زکات منطقه را نداشته باشد مأموران نیروی انتظامی میتوانند با وی برخورد
کنند.

گزارش میدانی «ایران» از حضور پرشور مردم در پایگاههای انتخاباتی پایتخت

سربلندی ایران ،مردم را پای صندوقها آورد

یاسمن صادق شیرازی

«ســاعت هشــت و نیــم بــه محــل
رأیگیــری رفتــم .شــعبه نزدیــک
خانــهام کــه در هــر انتخاباتــی آنجــا
رأی میدهــم ایــن بــار بــه نحــو
بیســابقهای مملــو از جمعیت بود.
گمــان میکــردم چــون در نخســتین
ســاعتهای رأیگیــری آمــدهام می
توانــم بالفاصلــه رأی خــود را بــه
صندوق بینــدازم اما چون جمعیت
خیلی زیاد بود تا ســاعت  11در صف
مانــدم .تعداد کســانی که بــا صدای
بلند اعــام میکردند تا به حال رأی
ندادهانــد یــا دســتکم سالهاســت
رأی ندادهانــد ولی این بار احســاس
خطر کــرده و پای صنــدوق آمدهاند
خیلی زیاد بود .لیســتهای مختلف
بــرای انتخابــات شــوراهای شــهر
هــم در دســت و گوشــیهای مــردم
میچرخیــد و همــه بــرای نوشــتن
لیســت بــه هــم کمــک میکردنــد».
زن  44ســاله درسخوانــده طبقــه
متوســطی کــه ایــن را برایــم بازگــو
میکــرد میگفــت همیشــه در همــه
انتخابــات شــرکت میکند امــا هیچ
وقت مشارکت مردم را اینقدر پرشور
ندیده است.
ëëتهران نو
همــه آمدهانــد ،حتــی پیرمــردی
کــه بــه ســختی راه مــیرود یــا پیــر
زنــی کــه نمیتوانــد روی پاهایــش
بایســتد .اینجا در منطقــه  13تهران،
تعــداد افــرادی که بــرای شــرکت در
انتخابــات آمدهانــد ،کــم نیســت.
آنهــا بــا وجــود گرمی هــوا هنــوز هم
مصرانــه بــرای تعییــن سرنوشــت
کشــور خود ایستادهاند .هرچند گاهی
پاهایشــان یــاری نمیکنــد و مجبــور
میشــوند اســتراحت کوتاهــی کننــد
امــا دوباره بــه صفها بــر میگردند.
آنهــا معتقدند برای حفظ اســتقالل
و تعییــن سرنوشتشــان بایــد بــرای
ایــران همیشــه در صحنــه مشــارکت
حاضــر باشــند .آقــای «نصیــری» در
حالی که به زحمــت میتواند پاهای
کــم توانــش را بــا حرکــت عصــای
دستش هم آهنگ کند ،خودش را به
میدان «محمدیه» رســانده است .او
میگوید ،شرکت در انتخابات وظیفه
همه است و هیچکس نباید در انجام
آن کوتاهــی کنــد« :بــا اینکــه منتظــر
شــدن در صــف برایم بســیار دشــوار
اســت اما آمدهام چــون نمیخواهم
دیگران برایم تصمیم بگیرند».
ëëامیرآباد شمالی  -ساعت ده صبح
صف طوالنی ای از یک کیلومتری
«مســجد النبــی» بــه ســمت پاییــن
و خیابــان شــانزدهم کشــیده شــده
اســت .بیشــتر جمعیــت را جوانــان
و دانشــجوها تشــکیل دادنــد .آنهــا
میگوینــد از ســاعت هفــت و نیــم
صبح یعنی یک ســاعت و نیم قبل از
شــروع رأیگیری با شناسنامه و کارت
ملی خودشــان را به محــل رأیگیری
رســاندهاند .علی  28ساله دانشجوی
سال آخر مدیریت بازرگانی ،میگوید
ایــن دومیــن بــاری اســت کــه بــرای
رأی دادن آمــده اســت .پیــش از ایــن
آنطــور کــه بایــد و شــاید انتخابــات
را جــدی نمیگرفتــه امــا امســال در
همــان ســاعتهای اولیــه خــودش
را بــه نزدیکتریــن محــل رأیگیــری
رســانده اســت .در کنــار علــی فرامرز
 42ســاله هم میگوید ،تــا به حال در
عمرش چنیــن جمعیتــی را ندیده و
بیشتر از دو ساعت است که در انتظار
جلــو رفتن ایســتاده اســت .فرامرز که
بــا بســتن دســتبندی به رنــگ خاص
کاندیدای مورد عالقهاش را مشخص
کرده ،لبخند رضایت بخشــی میزند
و میگوید که امسال با تمام وجودش
به پای صندوقهای رأی آمده است.
ëëخیابان پیروزی
حرکت صف رأیگیری در خیابان
پیروزی بســیار کند است .کار کردن با
دســتگاههای دیجیتالــی کــه در آن
شــمارههای ملــی شــرکت کنندههــا
ثبــت میشــود کار را بیــش از پیــش
دشوار کرده .در این میان یکی از زنان
برای ســریعتر انداختــن رأی خود در
صنــدوق بیتابــی میکنــد .دلیلــش
هم قابل توجه اســت .ســاعت شش
بعــد از ظهر باید خود را به عروســی
برســاند و دختــر کوچکــش هــم در
خانه تنهاســت« :صف آنقدر شــلوغ
اســت کــه فکر کنــم بایــد قیــد رفتن
بــه عروســی را بزنم .فکــر نمیکردم
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انتخابات،کنشــی سیاسی اســت اما مانند هر واقعه
انسانی بعدی جامعه شناختی نیز دارد .روز جمعه
 29اردیبهشت سال  1396شاید مهمترین انتخابات
تاریخ ایران برگزار شــد .در کالنشــهر تهران از همان
ســاعت اولیه رأیگیری برخالف ایــن گفته عوامانه
حسین ایمانی جاجرمی
که ایرانیها عموماً دقیقه نودی هســتند ،صفهای
جامعهشناس
طوالنــی از مردمانی ســحرخیز در شــعب اخذ رأی
تشکیل شــده بود .صفوفی که این بار برای انتخابی
مهم تشــکیل شــده بودند ،انتخابی میان دو شــیوه کشــورداری .هر دو طرف
سیاســی ماجــرا بــا تمامی امکانــات خویش به میــدان آمده بودنــد و از تمام
ظرفیتهــای خود بهــره گرفته بودند .حتی با به میان آمــدن خوانندهای زیر
زمینی که احتماالً روی رأی طرفداران او در فضای مجازی حســاب شــده بود،
یــک جریان سیاســی قالبهای تثبیت شــده باورهــای خود را شکســته بود و
این خود نشــانهای از اهمیت واقعه نتیجه این انتخابات بود .باری ،اما آنچه
مــن در میــان جمعیــت دیدم ،یکــی حضور مــردان و زنان کهنســالی بود که
صبورانه چند ســاعتی انتظار را برای رأی دادن تحمل کردند .بسیاری از آنان
با جســمی خســته و ضعیف قاعدتاً میبایســت تحمل این مدت ایستادن یا
نشســتن را نمیداشــتند اما بیگمان مســألهای مهمتر آنان را واداشته بود تا
توگوهای کوتاه متوجه میشــدی
رنــج انتظار را بر خود هموار ســازند .در گف 
توجوی آیندهای بهتــر برای فرزنــدان و نوهها این انگیــزه را به آنان
کــه جســ 
بخشــیده بــود .هنوز هــم خانواده بــرای ما مهمتریــن نهاد اجتماعی اســت،
بســیاری را دیدم که خانوادگی برای رأی دادن آمده بودند .شباهت دیدگاهها
میــان والدیــن و فرزندان شــگفتانگیز بود اما انگار برخالف ســنت رایج این
جوانــان بودنــد که پدرها و مادرها را راه انداختــه بودند .در بحثها میدیدی
کــه والدیــن برای تأیید ســخنان خود در مورد مســائل روز گوشــه چشــمی به
فرزندان جوان خود دارند تا با اشــاره ســر و چشــمی این تأیید را انجام دهند.
موتور انتخابات در این دوره خیلی دیر استارت خورده بود اما انگار این مدت
زمانی طوالنی ســبب تعمیق تصمیمات شــده بــود .این گونه نبــود که افراد
درســت در پای صنــدوق رأی بخواهنــد تصمیم بگیرند که به چه کســی رأی
بدهند ،به نظرم تقریباً همگی کســانی که دیدم تصمیمشــان را از قبل گرفته
بودنــد و آگاهانه رأی میدادند .مســأله جدیدی کــه در این انتخابات اهمیت
خود را نشان داد شبکههای مجازی و ابزارهای ارتباطی هوشمند بود .بسیاری
در صــف با بهرهگیری از تلفن همراههای هوشــمند ،اخبار را لحظه به لحظه
دنبال میکردند و اطالعات خود را به روزرســانی میکردند .دســت اندرکاران
انتخابــات هم کمی بهت زده به نظر میرســیدند با آن کــه تالش میکردند
خونسردی خود را حفظ کنند اما معلوم بود که انتظار این استقبال از انتخابات
وتشــکیل صفهای چند الیه را نداشتند .با این حال نیاز چندانی به مراقبت
و نگرانــی از انبــوه جمعیت نبود ،مردم خــود مراقب و تنظیمگر نظم بودند.
میتوانم گواهــی بدهم که نظم مدنی را امروز در صفهای انتخابات دیدم.
اولویــت دادن بــه کهنســاالن و بیماران ،کمــک و مراقبت از کــودکان ،رعایت
نوبــت و ادب و احتــرام بــا وجــود ســاعتها ایســتادن در صــف و زیــر آفتاب
اردیبهشــت ماه نشــانههای خوبی اســت از ظرفیت مدنی جامعه ایران و جا
دارد که قدرش شناخته شود و بیشتر به این ملت رشید احترام گذاشته شود.
تشــکیل گروههای بحــث چند نفره در صف هــم در نوع خود جالــب بود .در
جایی که من زندگی میکنم یعنی شــهرک اکباتان نوعی همســانی طبقاتی
وجود دارد و همین ســبب اشتراکات بسیار از جمله در انتخاب نامزد ریاست
جمهوری و حتی لیســتی می شــود که در انتخابات شورای شهر قرار است به
آن رأی دهیم .تعدد لیستها و انتشار لیستهای جعلی سبب نگرانی بود اما
انگار تلگرام کار خودش را کرده بود و با اطالع رسانیهایی که انجام شده بود،
رأی دهندگان لیســت واقعی را چه به شــکل کاغذی و چه به شکل دیجیتالی
پیدا کرده بودند.
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حضور چشمگیر رأی اولیها

تأمل

تقی آزاد ارمکی  /انتخابات دوازدهم ریاســت جمهوری متفاوتتر از ســایر انتخاباتی بود که طی این ســالها تجربه کردهایم .خودم چند ساعتی
در صف ایســتادم و البته چند ســالی بود که در یک مکان مشــخص رأی میدادم شــلوغی امسال اصالً قابل مقایسه با سالهای گذشته نبود .دو
قطبی شدن انتخابات یک تحرکی را در کشور به وجود آورد تا جامعه برای نامزد دلخواه خود پای صندوق رأی بیاید .حتی دیروز شاهد بودیم
آن افرادی که نمیخواستند در انتخابات شرکت کنند هم پای صندوق رأی آمدند .این خودش یک نشانه است و آن اینکه مردم با این حضور
نشان دادند که دلشان با مملکت است و خواهان وضعیت بهتر در زندگیشان هستند .البته رأی اولیها هم امسال حضور بیشتری داشتند چرا
که سخنان نامزدها برایشان بسیار جذاب بود گرچه آنها مطالبات افراد با تجربهتر را ندارند.

آنقــدر جمعیــت زیــاد باشــد وگرنــه
دخترم را در خانه تنها نمیگذاشتم.
بــه دیگــران حق میدهم کــه حاضر
نشــوند جایشــان را بــا مــن عــوض
کننــد ،چــون آنهــا هــم ســاعتهای
زیادی اســت که در صف منتظرند».
خانــم «موالیــی» دانشــجوی ســال
سوم دانشــگاه ،میگوید که مدیریت
دانشــگاهش از ســال  92تغییــرات
محسوســی داشته اســت .مهمترین
علــت آمدنــش را تغییــر فضــای
دانشگاه دانسته و میگوید به همین
خاطر حاضر شدم اصالً در این صف
طوالنــی منتظر بایســتم .کاش کمی
کنترل و رسیدگی به جمعیت بیشتر
بود .چند ســاعت اســت که منتظرم.
صف خیلی کند حرکت میکند».
ëëموجهای تبلیغاتی در صفها
بحثهــا و موجهــای مختلــف
انتخاباتی در میان جمع گرم اســت.
طرفــداران کاندیداهــای مختلف در

صف هم دســت از تالش برای قانع
کــردن افــراد مختلــف بــرای رأی به
کاندیــدای خــود برنمی دارنــد .البته
ایــن صحبتهــا کمتر بــه تغییــر آرا
ختم میشــود ،چراکه اغلب افراد بر
انتخابهای خود مصمم هستند.
ëëمیدان شهدا
وقتی از خانم مسنی که با پسرش
برای رأی دادن آمده میپرسی که به
چه کســی رأی خواهد داد ،پاســخش
چنین است« :به رئیسجمهوری که
بتوانــد به تدریج مشــکالت کشــور را
حل کنــد و وعدههای
عجیــب و غریــب و
نشــدنی ندهــد چون
میدانیــم
همــه
مشــکالت یــک شــبه
حل نمیشــود و باید
بــا جهــان تعامــل
داشت ».در گوشهای
دیگــری از ســالن دو

خانــم میانســال و جــوان در حــال
مشــاجرهاند .یکــی از آنهــا مــدام به
خانــم میانســال میگویــد ،نیــازی
به نوشــتن اســامی پدرهــای کاندیدا
نیســت امــا خانــم میانســال هنــوز
اصرار میکند که باید پایین برگه نام
آنهــا را یادداشــت کنــد .او میگویــد:
«نوشتن نام پدرهای کاندیداها روی
دیوار ســالن کــه بیحکمت نیســت.
ایــن اســامی را نوشــتند پــس باید در
پایین برگه آنها را یادداشت کرد».
ëëمیدان ولیعصر
قــرار گذاشــته
میــدان
بودنــد
ولیعصر ،اول حافظ.
قــرار بــود  11بعــاوه
یــک نفــر باشــند
کــه یــک نفــر هنــوز
نرسیده بود .در طول
مســیر بــه هرکســی
میرســیدند با خنده

ایرانیان مقیم خارج از کشور هم شگفتی آفریدند

اولین عکسها از صفهای طویل رأی دهنگان خارج از ایران روی شبکههای
اجتماعــی در فضــای مجــازی مخابــره شــد .هرچنــد تمــام نظرســنجیها از
مشــارکت بینظیر ایرانیــان در انتخابات دوازدهمین رئیس جمهوری کشــور
خبر میداد .با این وجود واکنش افراد به عکسهای مخابره شده از کشورهای
مختلف جهان تعجب بسیاری را برانگیخت .یکی از شهروندان ایرانی ساکن
پاریس در این باره نوشت« :بعد از یک ساعت ،این صف کوتاه نشد که بلندتر
هم شد .در گوشه و اطراف بحث زبان مادرى هم شنیده میشود ».یکی دیگر
از خانمهای ایرانی ســاکن پاریس هم نوشت« :از پله هاى مترو تا دم سفارت
گــروه گروه ایرانى به این صف مى پیوندند .براســاس گزارشهای رســیده در
پرتغــال ســه صندوق بیشــتر وجود نــدارد ولــی ایرانیها به طور بیســابقهای
خــود را از نواحــی مختلــف برای رأی دادن به لیســبون رســانده و در ســاختن
#حماســه  -اردیبهشت شــریک شدهاند .عکســی که «علی پهلوان» خواننده
گروه آریان هم از ســیدنی اســترالیا منتشــر میکند نشــان از صف طوالنی رأی
دهنــدگان در ســاعت  8و نیم شــب دارد .او که ســاعت  9صبــح رأیاش را به
صنــدوق آرا ریختــه بود نوشــت« :ما که رأیمــون رو دادیم ۹ ،صبح ســیدنی.

میگفتند که ما یــک نفر کم داریم و
دعــوت میکردند که  12نفره شــوند.
بعضیها میگفتند که رأی دادهاند.
تــوی راه بــه ســه خانــم چــادری
میرســند .میگوینــد« :انشــاءاهلل
روحانــی ».امــا آنهــا خیلــی جــدی
میگویند« :رئیسی».
صــف مردمــی کــه از صبــح برای
رأی دادن آمدهانــد از دبســتان بــه
خیابــان «شــاداب» بیــن «ویــا» و
«قرنی» کشیده است .پیرزن خودش
را آرام آرام بــه صــف میرســاند
و میگویــد« :چــرا اینقــدر شــلوغ
اســت ».برمیگــردد بــه یکــی دیگــر
میگوید چهارســال قبل اومدم اینجا
هیچکــس نبــود خیلــی ســریع رأی
دادم .یکــی از آقایان برایش صندلی
مــیآورد .همــه لبخنــد میزننــد.
جمعــی از خبرنــگاران حــوزه میراث
فرهنگــی هم حاضر هســتند .یکی از
آنها میگوید که ما بیشتر از  11بعالوه

به امید روزی که شــرایط بهتری را شــاهد باشــیم ».ساعت  8صبح و در هوای
بارانی ،تعداد زیادی از ایرانیان مقیم ایتالیا از شهرهای اطراف برای رأی دادن
به میالن آمدهاند .دانشــجویان و ایرانیان ساکن تورینو هم به «میالن» آمدند
و زیر عکسی که از خود منتشر کردند عالمت پیروزی را نشان دادند و نوشتند:
«همه رأی میدهیم ».ایرانیان ســاکن فلورانس هم با انتشــار عکســی از خود
نوشــتند که با اتوبوس از فلورانس ایتالیا به سمت رم میروند برای رأی دادن
در انتخابات .عکسهایی از شــهرهایی در چین ،کرهجنوبی ،قبرس شــمالی،
پایتختهای مختلف کشورهای اروپایی و شهرهایی از استرالیا و نیوزیلند هم
در شــبکههای اجتماعی دســت به دســت میشد .یک شــهروند ایرانی هم با
انتشــار عکســی از بوداپست نوشــت« :من ته این صفهای طوالنی بیسابقه
جلو ســفارتها تو چشــمهای تک تک این آدمها یک روزنــه کوچیک امید از
برگشتن به کشور خودمون میبینم ».حضور بیسابقه شهروندان ایرانی مقیم
ق رأی با وجود بارش شدید باران هم
ترکیه در استانبول و آنکارا هم پای صندو 
از جمله خبرهایی اســت که واکنشهای زیادی در پی داشت .بسیاری حضور
ایرانیها در پی صندوق رأی در آنکارا را بیسابقه خواندند.

یک شدیم .درباره لیست شورا حرف
میزننــد .یکی از آنهــا میگوید حیف
دلم میخواســت که با لباس بنفش
بیایــم اما دیگــران میگفتنــد که این
کار ممنــوع اســت .بیشــتر دربــاره
لیســت شورا ســؤال میپرسند .مردم
محلــه بیشــتر ارمنی هســتند .یکی از
حاضــران میگوید مــن نمیخواهم
به یکی دو نفر در لیســت رأی بدهم.
البته ارمنیهــا آمدهاند تا به نماینده
خودشــان رأی بدهنــد .لیســت را
میگیرنــد ،یک نفــر را خــط میزنند
و اســم نماینــده اقلیــت خودشــان را
اضافــه میکنــد .یکــی از خبرنــگاران
هم دربــاره نماینده آنها اطالعاتی را
به دســت مــیآورد و میگوید من به
آنها رأی میدهم.
ëëمناطق کم مشارکت
البتــه در تعــدادی از مناطــق
همچنان صفهای رأیگیری ســاکت
و خلــوت اســت .آقــای شــبان ســاکن
منطقــه «فــاح» تهــران میگویــد
مسجد روبری خانهشان بسیار خلوت
اســت و محلیهای اطرافشــان هم
در ساعتهای پایانی برای رأیگیری
میرونــد« :مســجد محلــه مــا حــوزه
انتخابیه اســت .من جمعیت زیادی
را اینجــا ندیدم.مــدارس هــم تقریبــاً
خلوت است».
ëëمنطقه سردار جنگل
در یکــی از غربیتریــن مناطــق
تهران و در منطقه «ســردار جنگل»،
جمعیــت زیــادی در خیابــان
«چمــران» صف کشــیدهاند .چندین
زن هــم در گوشــهای از خیابــان
گــرم صحبــت راجــع بــه عملکــرد
کاندیداهــای مختلف هســتند .خانم
ناظمــی  59ســاله اســت و بــه اتفاق
دخترش ندا که  26ساله و کارشناس
ارشــد مهندســی صنایــع اســت
میخواهنــد بــه آقای «رئیســی» رأی
دهنــد« .افزایــش یارانــه» و «حقوق
بازنشســتهها» از مهمتریــن دالیلــی
اســت کــه باعــث شــده آنهــا آقــای
«رئیســی» را بــه عنــوان کاندیــدای
اصلح انتخاب کنند :در گوشه دیگری
از خیابــان زوجــی کــه هــر دو هیــأت
علمــی یکــی از دانشــگاههای تهران
هستند ،میگویند ،به آقای روحانی و
لیست امید رأی خواهند داد.
ëëشهر ری
شــهر ری یکــی دیگــر از مناطــق
شــلوغ حوزههــای انتخاباتــی اســت.
در مدرســه «شــهید باهنــر» جایــی
در حوالــی خیابان «شــهید غیوری»
صــف طوالنــی ای بــرای رأیگیــری
شــکل گرفتــه اســت .در داخل صف
برخی میگویند بــه روحانی و برخی
میگویند به رئیسی رأی میدهند.
ëëبازار سلفی داغ است
بازار ســلفی گرفتــن با شناســنامه
و دو انگشــت به نشــانه پیــروزی گرم
اســت .دختــر جوانــی بــه دوســتانش
میگویــد کــه هــر دو انگشــت را روی
اســتامپ بزنیــد تابــرای اینســتاگرام
عکــس بگیــرم .بعد از پر کــردن برگه
رأی میخواهنــد از برگــه عکــس
بگیرنــد که ناظــران تذکر میدهند که
ایــن کار را نکنیــد .البتــه برخــی قبــل
از تذکــر ناظــران عکــس را گرفتهاند.
بــا گذشــت زمــان صــف طوالنیتــر
میشــود .گروهــی از جوانــان لبخنــد
زنان از مدرســه بیــرون میآینــد و به
ســربازی که کنار در ایستاده میگویند
که شما به «کدام نامزد» رأی دادین؟
ســرباز لبخنــد میزنــد و میگویــد:
«موفــق باشــید ».زن کهنســالی از
خیابــان میگذرد و میگویــد چرا این
صــف امســال اینقــدر شــلوغ اســت.
دختر جوانی میگوید یعنی شما رأی
ندادیــن .میگوید« :کجــای کارید من
ساعت  8رأی دادم ».یکی از دخترها
شــیطنت میکنــد و میگویــد« :به ...
رأی دادی ».میخنــدد و میگویــد:
«پس به بابام رأی دادم؟»
ëëفتــح اینســتاگرام بــا انگشــتهای
جوهری
مردم پس از رأی دادن از انگشتان
جوهریشــان عکــس میگیرنــد و
عکــس مهر شــرکت در انتخابات که
در شناسنامهشــان درج شــده را در
اینســتاگرام منتشــر میکننــد .تعداد
زیــاد رأی اولیهــا کــه عمومــاً عضــو
این شــبکه اجتماعی هم هســتند بر
جذابیت این کار افزوده است .جهان
روز گذشــته به تماشای بلوغ سیاسی
این مردم نازنین نشست.

