
دهههشتادیهاچهمیگویندوچهمیخواهند؟

مهرداد حسامی

z زدنسل دهه ی هشتاد، معروف به نسل . بیش از صد روز از اعتراضات در ایران گذشته است

 حضور پررنگی در این اعتراضات دارد؛ نسلی که پیش از این، به رغم تفاوت هایش، از سوی جامعه و

در یک دهه ی گذشته بارها نشانه هایی از متفاوت بودن این نسل بروز کرده. حکومت جدی گرفته نمی شد  

تهران جمع« آب و آتش»وقتی گروهی نوجوان و جوان در اوایل دهه ی نود برای آب بازی در پارک . است  

را در پشت بام خانه ای در تهران ضبط کردند، همه به یک« هپی»شدند یا وقتی چند نفر موزیک ویدئوی   

.چوب رانده شدند، پلیس وارد شد و چند نفر را دستگیر کرد و گفت ماجرا تمام شده است

  وقتی دوسه هزار دانش آموز در مجتمع تجاری کوروش در غرب تهران۱۳۹۵شش سال پیش، در خرداد 

 جمع شدند تا پایان امتحانات را جشن بگیرند، همه شگفت زده شدند اما حکومت برای متفرق کردن  آن ها به

 هیچ کس نپرسید که این نوجوانان چطور یکدیگر را پیدا کرده اند و چطور در یک روز و. پلیس متوسل شد

...ساعت معین یک جا جمع شده اند و چرا



 در سی ام تیر امسال نیز گروهی از پسران و دختران نوجوان شیرازی بعد از یک فراخوان اینترنتی در

 ده نفر از»بلوار چمران شیراز جمع شدند تا با هم بازی کنند اما لطف هللا شیبانی، فرماندار شیراز، گفت که 

 با بررسی ای که انجام دادیم و بر اساس اقدامات ضابطین قوه ی قضائیه و. عوامل اصلی بازداشت شدند

 بدون تردید این. نیروی مقتدر انتظامی متوجه شدیم که مراسمی که برگزار شده، با طرح و برنامه بوده است

.«حرکات و برنامه ها با قصد شکستن احکام و هنجارهای اجتماعی، دینی و ملی انجام می  شود

تفکرات،»گزارش تحقیقِی مفصلی درباره ی ( شماره ی ششم)در تازه ترین شماره ی خود  کتابتراژدی  

z خواسته ها، تفریح ها و آرزوهای نسل صبح»منتشر کرده است، زیر عنوان « و دهه هشتادی ها در ایران  

ولی خلیلی، گرد آورنده ی این گزارش، ضمن بررسِی روند تاریخی و پژوهش های میدانی«. به خیر ایران  

 درباره ی این نسل، با چند نوجوان و جوان و معلم گفت وگو کرده است که صدای آن ها در البه الی گزارش

آنچه در اینجا آمده، خالصه ی نظرات و دیدگاه های چند تن از این افراد است. شنیده می شود .

 

آیندهایبرایخودنمیبینیم :باران،سالدومدبیرستان

، یک دختر نسل۱۳۸۵باران، متولد   z او. است که در یک خانواده ی طبقه ی متوسط بزرگ شده است  

:درباره ی خود و هم نسلی هایش می گوید

 دهه هشتادی ها مهربون و شجاع هستن و اون چیزی رو که تو ذهنشون هست مطرح می کنن و اگر

 صحبت هاشون دردسری هم ایجاد کنه، به جون می خرن؛ حق طبیعِی هر آدمی هست که حرفش رو بزنه و

ما دهه هشتادی ها اهل کار گروهی هستیم و کالً روحیه ی آزادی خواه داریم، خون گرم و. از چیزی هم نترسه  

نه اینکه چون خودم دهه هشتادی هستم این حرف ها رو بزنم، نه، چون تو دوستام و اطرافم. بامعرفتیم  

ما معموالً پشت هم هستیم و خیلی زود هم همدیگر رو از طریق وب و شبکه های اجتماعی. می بینم، می گم  

.پیدا  می کنیم

 ...او  می گوید بچه های دهه هشتادی اصوالً بیشتر از درس خواندن و هر کار دیگری در یوتیوب و تیک تاک و

.می چرخند و کلیپ های مختلف تماشا  می کنند 

:باران شانزده ساله  می گوید

 به نظرم صددرصد دهه هشتادی ها مثل خودم آینده ای رو اینجا برای خودشون نمی بینن و خیلی هاشون به فکر

همه ی دوست های من کالس زبان  می رن و دارن آلمانی، فرانسه، انگلیسی یا حتی ترکِی. مهاجرت هستن  

.استانبولی و کر ه ای  می خونن که بعد از دیپلم یا لیسانس، پذیرش تحصیلی بگیرن و از ایران برن



 چرا اصالً نباید خودم باشم؟: »مکث  می کند و باز  می گوید.« خودم رو دوست دارم زندگی کنم: »او  می گوید

«چرا این قدر تفاوت بین زندگی تو ایران و جا های دیگه ی دنیا هست؟

:باران، دختر سال دوم دبیرستان، در جواب اینکه چه دغدغه ها و خواسته هایی دارد،  می گوید

 آرزوی من و خیلی از هم نسلی هام فقط زندگی کردنه، یعنی همه ی حدومرزهایی که اذیتمون  می کنه برداشته

کشورهای دیگه( نوجوانان)بشه و پیش پاافتاده ترینش اینه که سرگرمی داشته باشیم، مثل خیلی از تینیجرهای   

 که  می رن بیرون و تو روابطشون راحت هستن، ما هم آزادِی خودمون رو داشته باشیم و دائم مجبور نباشیم

چرا همه ش همه  می خوان جلوی تفکرات آدم رو بگیرن؟ من دوست دارم زندگِی. به کسی جواب بدیم  

.دلخواهم رو داشته باشم

:تعریف او از زندگی دلخواه این است

 بدونم در آینده به جایی که دوست دارم  می تونم برسم و روحم خوشحال هست و حاِل جسمم هم خوبه؛ یعنی

چرا باید یک زندگِی عادی آرزوی آدم بشه؟ چیزی که ما االن اینجا زندگی. دارم خودم رو زندگی  می کنم  

  می کنیم، یک زندگِی عادی نیست، چرا این همه استرس نسبت به همه چی وجود داره؟ چرا هیچ کس نمی تونه

برای آینده اش برنامه ریزی کنه؟

 

سریعهمدیگررادرشبکههایاجتماعیپیدامیکنیم:رادان،دانشآموزسالآخردبیرستان

 رادان، نوجوان سال آخر دبیرستانی که امسال  می خواهد کنکور بدهد، معتقد است که نسل دهه هشتادی این

 او  می گوید نسل ما تافته ی جدابافته نیست و نسل دهه هشتادی تفاوت. روزها زیادی موردتوجه قرار گرفته اند

 ،۵۰ و ۶۰چندانی با نسل دهه ی هفتاد ندارند و مهم ترین چیزی که آن ها را از نسل های قبل، مثل دهه ی 

:او  می گوید. متمایز  می کند، عالقه و وابستگِی شدید آن ها به تکنولوژی، اینترنت و فضای مجازی است

امیدوارم جسارت. خوبه که تو نسل خودم آزادی خواهی  می بینم ولی این خیلی با شناخت کامل و عمیق نیست  

به نظرم دهه هشتادی ها مثل. به هم نسلی هام نباشه اما به نظرم ما دهه هشتادی ها خیلی نمی دونیم چی  می خوایم  

 همه ی نسل ها از آدم های متنوعی شکل گرفتن و بخش مهمی از خصوصیات رفتارِی اون ها هم به تربیت

.خانوادگی شون بر می گرده

 به نظر رادان، نسل دهه هشتادی به علت فناوری و مراجعه ی روزانه به سایت های خارجی عالقه ی زیادی به

:او  می گوید. دارند« زندگی در کشورهای خارجی»و « فرهنگ غرب»

معلمیکیازمدارسممتازدخترانهیکشورمیگویداصلیترینسؤالدانشآموزاناین

«خانمبهنظرشماآیندهچیمیشه؟آخراینوضعیتکشورچیمیشه؟:»است



...بچه های نسل من خیلی خوب بلدن همدیگر رو تو شبکه های اجتماعی سریع پیدا کنن و هر فیلم، کلیپ و  

عاشق سرچ کردن تو فضای وب و چرخیدن تو سایت های.  می ذارن رو که خوششون می آد با هم به اشتراک  

هستن و به همین خاطر هم زبان انگلیسِی... با یک خواننده یا بازیگر و( وصل شدن)خارجی و کانکت شدن   

زمانی که برادرم جوون بوده شاید با هزارویک دردسر آهنگی از مثالً مایکل جکسون.... خیلی هاشون خوبه  

 دستش  می رسیده تا گوش کنه ولی االن به راحتی و تو لحظه یک دهه هشتادی تو گوشِی موبایلش هر آهنگ

.رپی رو که بخواد دانلود  می کنه

 هم هستند و خودش هم یکی از همین« خوره ی بازی های کامپیوتری»رادان  می گوید که بچه های نسل او 

 او البته در ماه های گذشته که برای کنکور درس. پسرهای دهه هشتادِی عاشق بازِی کامپیوتری است

: می خوانَد سمت پلی استیشن نرفته است اما  می گوید

 من خودم تا چند وقت پیش بعضی روزها شاید باور نکنید بیشتر از هشت ساعت پای کنسول و پی اس فور

 بودم و معموالً به صورت آنالین با دوستام فیفا، کاالف دیوتی و فورت نایت بازی  می کردیم و کلی پول برای

 من خیلی ها رو  می شناسم که روزی چند ساعت درگیر بازی های کامپیوتری هستن و. خرید بازی  می دادم

.معموالً آنالین بازی  می کنن و حتی از این راه درآمد هم دارن

 یک: »رادان که در یک خانواده ی طبقه ی متوسط بزرگ شده، درباره ی تفریح خود و دوستانش  می گوید

 سلایر. دهه هشتادی راحت  می تونه برای سه تا چهار ماه آینده ی شما برنامه ریزی کنه که چه سلایر هایی ببینید

 بازی)خارجِی محبوب خودم پیکی بالیندرز و سلایر ایرانی هم شهرزاد بود؛ دوستام هم گیم آو ترونز 

.«هست( سیزده دلیل برای اینکه)و ترتین ریزنز وای ( تاج وتخت

 او  می گوید که سلیقه اش با بیشتر دوستان و هم نسلی هایش فرق  می کند چون گاهی کتاب و شعر  می خواند یا

:گاهی موسیقِی سنتی مثل آهنگ های محمدرضا شجریان را گوش  می کند

 بیشتر دوستام اصالً اهل کتاب نیستن، موسیقی رپ مثل علیرضا جی جی گوش  می دن و تفریح بیشترشون

البته من تو نقطه ای نیستم که کسی رو. بیرون و کافه رفتن هست و خیلی وقت ها هم قلیون و سیگار کشیدن  

 قضاوت کنم و زندگِی هرکسی به خودش ربط داره ولی وقتی تو کشورتون هیچ تفریحی برای نوجوون و

بابا ما دهه هشتادی ها رو تو خیلی از پاساژهای معروف و... جوون وجود نداره، قلیون  می شه تفریْح دیگه  

 کافه های شهر هم حتی راه نمی دن، نگهبان های ورودِی پاساژها  می گن زیر بیست سال با خانواده باید باشه یا

با دوستام رفتیم تو یک مجموعه ی( دو تا پسر و دو تا دختر)چند ماه پیش چهارنفری . تو کافه هم همین  

 ورزشی بزرگ که بیلیارد بازی کنیم اما اجازه ندادن، گفتن بیلیاردبازی برای دخترها ممنوعه؛ چطور جلوی

 اختالس چندهزارمیلیاردی رو که هر روز هم عدد هاش  می ره باال نمی گیرن ولی بیلیارد و رفتن به پاساژ

برای یک نوجوان ممنوع هست؟



 

فکرمیکنندحقشونخوردهشده:محمدحسین،دانشجویساکنمارلیککرج

 محمدحسین با سه خواهر و پدر و مادرش در مارلیک کرج زندگی  می کند؛ منطقه ای که هم زمان حاشیه ی

ً  تهران و حاشیه ی کرج به شمار می رود، جایی که در اعتراضات هفته های گذشته روزها و شب های نسبتا

 محمدحسین.  به یکی از بسترهای مهم ناآرامی ها در اطراف پایتخت بدل شد۱۳۹۸آرا می داشته اما در آبان 

:ساله و دانشجو است، درباره ی تفریحات خود و هم محله ای هایش  می گوید۲۳که 

اما اگر وقت آزاد داشته. من خودم همیشه سر کار یا دانشگاه هستم و فرصت چندانی برای تفریح ندارم  

 باشیم، با دوست هام کافه یا بیرون  می ریم و یا بیلیارد بازی  می کنیم یا اینکه زمین اجاره  می کنیم و فوتبال یا

و« ِزیدبازی»بسکتبال  می زنیم اما تو محله ی ما اصوالً تفریح پسرها، دختربازی هست که خودشون  می گن   

.دختربازی رو سوسولی  می دونن یا قلیون کشیدن و دورهمی برای مصرف مواد، به خصوص کشیدن گل  

 بعضی ها هم با خفت گیری، دزدی و یا دعواکردن حال  می کنن و از اینکه بهشون بگن گنده ی محله،

اینجا شرط  بندی هم خیلی دوست دارن، برای فوتبال، برای ورق و گاهی هم کار خالف. خوششون می آد  

.شرط  بندی  می کنن؛ مثالً اینکه یک کیفی رو بزنن یا ماشینی رو خط بندازن و فرار کنن و کارهایی مثل این

 او درباره ی اینکه معموالً چه موسیقی ای بیشتر گوش  می کنند و آیا مثالً بین جوان ها موسیقی سنتی طرفدار

 موسیقی سنتی اصالً طرفدار نداره و حتی کمتر بین جوان ها کسی حتی ابی و: »دارد، با خنده  می گوید

 داریوش هم گوش  می کنه؛ اینجا با آهنگ های رپ خیلی حال  می کنن؛ گروه زدبازی، گروه وانتونز که

 محمدحسین که کارش فروش.« خواننده اش کوروش هست یا بهزاد لیتو و چیزهایی مثل این دوست دارن

 موبایل در فضای وب و شبکه های اجتماعی است و در هفته های گذشته به علت قطع اینترنت درآمدش کم

 کتاب خوندن برای: »شده، درباره ی عالقه به کتاب خواندن در بین بچه های محله های حاشیه ی تهران  می گوید

 من خودم. خیلی از نوجوون ها و جوون های اینجا غریبه و حتی دیدم که کتاب دسِت کسی ببینن مسخره کنن

 وقتی برای درس خوندن کتابخونه  می رفتم، معموالً کمتر کسی رو  می دیدم و اگر کسی هم بود، بیشتر مثل

.«خودم برای کنکور درس  می خوند

:محمدحسین در پاسخ به اینکه چقدر با چهره های سیاسی آشنایی دارد،  می گوید

 بعد از اعتراضات اخیر در سایت های مختلف مطالعاتی داشتم و اسم افرادی رو  می دونم اما اینکه مطالعه ی

من بیشتر خبرها رو از. سیاسی داشته باشم و افراد را دقیق بشناسم یا احزاب رو بشناسم، نه شناختی ندارم  

 بی بی سی و اینترنشنال روی گوشی موبایلم دنبال  می کنم و بیشتر اون هایی رو  می شناسم که مهمان این

.شبکه ها  می شن

:به مناطق حاشیه نشین هم رسیده« تب مهاجرت»او  می گوید 



...بیشتر جوون های اینجا از آینده بریدن؛ اکثر کسایی که من تو مارلیک، مالرد، شهریار، سرآسیاب و  

چند سال پیش که یک دوره آلمان مرزش رو برای مهاجرها. می شناسم، دوست ندارن اینجا موندگار باشن   

مثالً یک پسر جوونی از الت های معروف اینجا. باز کرده بود، چند تا از بچه های مارلیک با قاچاق بر رفتن  

بود، اون هم حتی رفت آلمان و االن کسایی که باهاش در ارتباط هستن،  می گن... بود که اهل دعوا و مواد و  

.اون جا وضعش خوب شده

 من آدم هایی رو  می شناسم مثل خواهر خودم و شوهرش که هرچی داشتن، فروختن و پولش رو: »او  می گوید

 دادن به قاچاق برها تا یک جوری از مرز ردشون کنن و برسوننشون آلمان ولی پولشون رو خوردن و االن با

.«افسردگِی بیشتر اینجا موندن

:محمدحسین حل مشکالت اقتصادی رو دغدغه ی اصلی خودش  می داند

 آرزوی خیلی از جوون های مناطق حاشیه مثل خودم اینه که یک شغل خوب و با امنیت باال داشته باشیم و

 بدونیم وقتی برای یک چیزی تالش  می کنیم بهش  می رسیم، نه اینکه آخرش بفهمیم رابطه حرف اول رو

حداقل حقوق هر جوونی این هست که بتونه ازدواج کنه، یک خونه ی کوچیک داشته.  می زده و نه ضابطه  

چرا باید ازدواج کردن برای. باشه و هر روز نگران این نباشه که چطوری هزینه های زندگی ش رو بده  

 خیلی ها مثل من آرزو بشه؟ خانواده های زیادی رو تو محله ی خودمون  می شناسم که تو هزینه های

خب چرا باید این جوری باشه؟. روزمره شون موندن، چند ماهه گوشت نخوردن

:او  می گوید

 بیشتر جوون ها و خانواده ها تو مارلیک، مالرد و این مناطق حس  می کنن رها شدن، حقشون خورده شده؛

 همه ش  می گن چرا زیر پای یکی ماشین یک میلیاردی افتاده ولی ما یک موتور یا پراید هم نداریم؟ چرا یکی

 راست راست تو شهر راه  می ره و براش پول  می افته ولی برای ما از این خبرها نیست؟ به نظرم به خاطر

 همین سؤال ها بود که بعد از اینکه بنزین گرون شد، تو منطقه ی ما کلی بانک آتیش زدن و فروشگاه ها رو

.خالی کردن

من سه تا خواهر دارم، یکی از اون ها همیشه. به جز حل مشکالت اقتصادی خواسته م اینه که آدم ها آزاد باشن  

 روسری سرش هست ولی دو تای دیگه دوست دارن راحت لباس بپوشن؛ آرزوی من اینه که روزی بشه که

.سه تا خواهرام تو خیابون با هم بتونن آزادانه راه برن و هیچ کسی هم کاری شون نداشته باشه

 

موسیقیورقصهندیورپبلوچیحرفاولرومیزنه:روشنا،فعالمدنیدرزاهدان



 روشنا ساکن زاهدان است، شهر مرکزی استان سیستان و بلوچستان که هفته های خونین و بسیار ملتهبی را

 او به عنوان یک فعال مدنی با گروهی از دوستانش برای کودکان حاشیه ی. در دو ماه گذشته شاهد بوده است

.شهر زاهدان کارگاه های آموزشی برگزار  می کنند

:روشنا هم درباره ی تفریحات دهه هشتادی ها در زاهدان  می گوید

بهنظرمایننسلدوتازندگیروهمزمانتجربهمیکنن؛یکیهمینزندگِیواقعیهویکی

رورویگوششونمیذارنوموبایلیاتبلترو(گوشی)وقتیهدست.همزندگیمجازی

دستشونمیگیرن،انگارواردیکجهاندیگهمیشنکههمیشهباهیجانازشحرف

میزننوبراشونپرازرنگوجزئیاتجذابهکهدرزندگیواقعیاصالًتجربهش

نمیکنن

یک سری اون هایی هستن که تو خود زاهدان: نوجوون ها و جوون های اینجا رو باید به دو دسته تقسیم کرد  

 زندگی  می کنن و تقریباً  می شه گفت تفریحاتشون درست شبیه بچه های تهران و شهرهای بزرگ دیگه س؛ مثالً

.یکی از دوست هام فیلمی از بچه ش نشونم داد که ساز  می زد و فیلمش رو گذاشته بود تو پیج اینستاگرامش  

 خیلی از نوجوون ها و جوون های زاهدانی تو شبکه های اجتماعی فعال هستن، به انواع بازی های کامپیوتری

اما ماجرای بچه های محله های. دسترسی دارن، کافه  می رن، سیگار و قلیان و چیزهای دیگه  می کشن  

 حاشیه نشین زاهدان مثل شیرآباد خیلی تفاوت داره؛ درسته از شیرآباد تا بهترین نقطه ی شهر زاهدان، یعنی

 خیابون دانشگاه، بیست دقیقه بیشتر راه نیست ولی کالً دو تا جهان متفاوت هستن؛ تقریباً بچه های شیرآباد

بیشتر پسرها که حتی شناسنامه هم ندارن، تو تعمیرگاه های ماشین. هیچ تفریحی جز کارکردن ندارن  

.کارگری  می کنن یا سوخت بر هستن و دخترها هم از همون بچگی سوزن دوزی  می کنن

 به گفته ی او، بین نوجوانان بلوچ حاشیه ی زاهدان که اکثرشان به گوشی موبایل دسترسی ندارند، تیله بازی یا

 می خوانند، طرفداران زیادی دارد و سرگرمِی اصلِی آخرهفته  ی جوانان پسر هم«  تشله بازی»آنچه آن ها 

 او در پاسخ به این پرسش که دختران حاشیه ی شهر. کورس گذاشتن با موتور یا ماشین در جاده ی کالته است

 روشنا در جواب این سؤال هم که«. هیچ چی: »چه سرگر می  و تفریحی دارند، کمی مکث  می کند و  می گوید

 اینجا بین نوجوون ها و جوون ها: »دهه هشتادی ها در زاهدان چه موسیقی هایی گوش  می دهند،  می گوید

.«موسیقی و رقص های هندی و رپ بلوچی حرف اول رو  می زنه

 

منصدایخودمهستم:سالهازتهران۲۵یگانه،

 یگانه که به گفته ی خودش در اعتراضات تهران حضور داشته است، در پاسخ به این سؤال که چقدر

:چهره های سیاسی را  می شناسد و درباره ی تاریخ تحوالت سیاسی ایران چقدر مطالعه کرده است،  می گوید



البته  می دونم خاتمی،  هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد. من شخصیت های سیاسی رو اصالً نمی شناسم  

  افتاده۱۳۷۸ و ۱۳۸۸رئیس جمهور بودن یا میرحسین موسوی االن در حصره و مثالً اتفاقاتی در سال های 

 اما اینکه جزئیات خاصی بدونم، مثل اینکه االن چه فعاالن سیاسی در زندان ها هستن یا افراد سیاسِی زیادی

 رو بشناسم، نه اصالً این جوری نیست و البته به نظرم ضرورتی هم نداره؛ مگه ذهن من ویکی پدیاس؟ نسل

 من اصالً دنباله ُروی فرد خاصی نیست و از هیچ کس بت نمی سازه و چشم وگوش بسته طرفدار فرد خاصی

من فکر  می کنم ساختار جامعه ی مطلوب  می تونه. من صدای خودم هستم و دوستم صدای خودش. نمی شه  

بیت کوین پول بدون پشتوانه هست و در واقع در تأیید خیلی آدم. شبیه مدل بیت کوین و فلسفه ی اون باشه  

ساختار جامعه هم  می تونه مثل بیت کوین یک اتفاق جمعی باشه که در تأیید همه. هست که اعتبار  می گیره  

.شکل  می گیره و در واقع همه صدای اون هستن

:یگانه فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی است؛ او  می گوید

 شاید یک سال پیش خیلی جدی به مهاجرت فکر  می کردم ولی حاال فایلش رو در ذهنم بستم و به آینده ی ایران

بعضی از دوست های من. مهاجرت هم کار ساده ای نیست؛ به جز پول، کلی داستان دیگه هم داره... امیدوارم  

.که رفتن، االن  می بینم که مشکالت خودشون رو دارن و اون ها هم غر  می زنن

 یگانه که موهای قهوه ای کوتاه دارد و روسری روی سرش نیست، درباره ی آرزوها و دغدغه هایش،

: می گوید

 دوست دارم کشورم ارتباطات بین المللِی گسترده ای داشته باشه، مسئوالنش روی هیچ چیزی تعصب خاص

آرزوم اینه که با پوششی که دوست دارم تو میدان ولی عصر. نداشته باشن و همه به عقاید هم احترام بذارن  

 با دوستام به سمت تجریش راه برم و از برندهایی که جهانی هستن خرید کنم و دیگه گرفتن یک کفش نایک

 از فروشگاهش تو تهران برام عقده نشه و مجبور نباشم از آنالین شاپ های ترکیه خرید کنم و به این فحش بدم

.که چرا باید پولم رو بریزم تو جیب دولت ترکیه

 شروین حاجی پور که« بهار آمد»یگانه سیگارش را روشن و صدای ضبط ماشین را بلند  می کند؛ آهنگ 

 اون: »می شناسند، پخش  می شود...«  برای» و یک نسل زدی است و همه او را با آهنگ ۱۳۷۶متولد 

 ولی/ انگار دور از باوره / دارن کنسرت می ذارن رو استیج میالد / روزو می بینم که همه بچه های هیپ پاپ 

/ ...«این قصه قشنگ می شه اون روز می آد / می دونم آخرش 

 

مابیشتررپگوشمیدیم:سحر،پانزدهسالهازتهران

:سحر به عنوان یک دهه هشتادی می گوید



 ما معموالً بیشتر موسیقی های رپ گوش  می دیم، به خصوص وقتی دور هم جمع  می شیم یا تو پارتی و

 مهمونی هستیم؛ گروه هایی مثل زدبازی یا وانتونز خیلی طرفدار دارن و خواننده های مشهوری هم که

 موزیک هاشون رو گوش  می کنیم یاس، هیچکس، سورنا، شروین حاجی پور، پوریا پوتک هستن؛ تتلو و

بین خارجی ها هم بی تی اس. ساسی مانکن هم خیلی ها دوست دارن که من خودم زیاد باهاشون حال نمی کنم  

.خب خیلی محبوبه و امینم

:او که در یکی از مناطق متوسط تهران زندگی  می کند، درباره ی اینکه اهل کتاب خواندن است،  می گوید

ما دهه هشتادی ها اهل هنر هم. من کتاب  می خونم، پادکست های روان شناسی و کتاب صوتی هم گوش  می کنم  

 هستیم و خیلی هامون دوست داریم ساز بزنیم، نقاشی بکشیم اما خب معموالً کالس هاش گرون هست و تو

مثالً موسیقی تو مدرسه ممنوعه. مدرسه هم امکانات یادگیری این چیزها نه تنها وجود نداره که حتی ممنوعه  

.و یکی نیست بگه چرا

 سحر  می گوید که چند نفر از دوستانش باشگاه بدن سازی  می روند و خودش هم عالقه ی زیادی به شناکردن

:دارد و در جواب اینکه چقدر سلایر  می بینند،  می گوید

دخترها هم بیشتر سبک الو. بچه های دهه هشتادی معموالً بیشتر از درس خوندن دنبال فیلم و سلایر دیدن هستن  

و( سرخوشی)من خودم و دوست هام سلایر یوفوریا . عاشقانه رو  می پسندن-یا همون عاشقانه یا روان شناسی  

رو خیلی دوست داریم که البته نمی دونم شما می تونید درباره شون بنویسید( آموزش جنسی)سکس اجیوکیشن   

(با خنده)یا نه  .

:سحر درباره ی عالقه ی دخترها به بازی های کامپیوتری  می گوید

 بین ما دهه هشتادی ها بیشتر پسرها اهل بازی های کامپیوتری هستند ولی خب بین دخترها هم گیمرهای خفن

من خودم اهل بازی های کامپیوتری نیستم ولی. کم نیستن که حتی وقتی با پسرها تو َکل  می افتن  می برنشون  

بازی  می کنم و قشنگ حس  می کنم انرژی م( بازی کامپیوترِی بوکس واقعی)گاهی با پسردایی هام ریل باکس   

.تخلیه  می شه

 

توایننسلخشموعصبانیتزیاداست :معلمتاریخدبیرستاندخترانهدرتهران

 او تعریف. معلم تاریخ یکی از دبیرستان های دخترانه ی تهران هم از روزهای پرتنش کالس درسش  می گوید

  می کند که وسط درس و کالس دانش آموز از روی صندلی خود بلند  می شود و خیلی رک به او  می گوید که

:او  می گوید. است« ترسو»



 من چهارده ساله که تو مدرسه درس  می دم، معلم تاریخ بهترین مدرسه های تهران، چه نمونه و تیزهوشان،

.چه غیرانتفاعی و حتی مدرسه های اسالمی بودم ولی هیچ وقت این همه تنش در کالس های درسم نداشتم  

 دانش آموز وسط درس از جاش پا  می شه و  می گه خانم این چیزهایی که  می گید رو دوست نداریم و  می خوایم

.درباره ی ماجراهای االن حرف بزنیم؛ ما اعتراض داریم؛ ما حرف داریم

:او خاطره ای از یکی از کالس های درسش در سال گذشته تعریف  می کند

بهنظرمبخشمهمیازجسارت،ریسکپذیریوکنجکاویایکهدهههشتادیهادارن،از

همینبازیهایکامپیوتریمیآدچوندائمتواینبازیهایادمیگیرنکهازیکمرحله

بهمرحلهیبعدبرنوتازهتوشرایطجدیدببیننچهخبرهستوچهتصمیمیباید

بگیرنوچطوریبایدازاولبازیکنن؛همینچیزهاییکهدرزندگیفردیشونو

.رفتارهاشوندرجامعهتواعتراضاتاخیرهممیبینیم

 تو کالس داشتم درباره ی جنگ حرف  می زدم و به بچه ها گفتم یک صحنه ی فرضی جنگ را تو ذهنتون در

بعد پرسیدم به نظر شما سربازبودن خوبه یا اطالعات عملیات؟ شما ترجیح  می دید کدوم نقش. نظر بگیرید  

 رو تو جنگ داشته باشید؟ اولش بیشتر دخترها گفتن دوست دارن سرباز باشن، بجنگن و از حقوق و

 هویتشون دفاع کنن ولی بعد که حدود یک ساعت گفت وگو کردیم، کالس به این نتیجه رسید که الزم نیست

 همه سرباز باشن و اساساً از قبل باید یک سری اطالعات عملیات باشن و آخر کالس هم خیلی از بچه ها

. می گفتن دوست دارن یک جایی نقش اطالعات عملیات رو بازی کنن و یک جایی هم سرباز باشن

:این معلم تاریخ درباره ی خصوصیات دانش آموزان دهه هشتادی اش  می گوید

 بچه های جسور و دوست داشتنی ای هستن و عالقه دارم روی دوست داشتنی خیلی تأکید کنم، بیشترشون خیلی

این بچه ها به شدت مشتاق شنیدن و بحث و گفت وگو هستن و این به نظر. مهربون، روراست و صادق ان  

من به جز حدود شصت دانش آموز دهه هشتادی، خودم یک دختر متولد. نقطه ی طالیِی شخصیتشون هست  

دانش آموزهای دهه هشتادی خیلی باهوش، رک و.  هم دارم و هر روز با این بچه ها زندگی  می کنم۱۳۸۵  

 خیلی وقت ها خودمحور و البته عاشق تکنولوژی هستن و ذهن های پیچیده ای دارن و قوه ی تحلیلشون هم باال

تو این نسل خشم و عصبانیت هم زیاد  می بینیم که به نظر بیشتر. هست و اصوالً مطالبه گر تربیت  شدن  

این ها عاشق این هستن که نظر بدن ولی متأسفانه در. به خاطر بی توجهی به اون ها و جدی نگرفتنشون هست  

االن جوری شده که خیلی از دانش آموزهای ما. مدارس ما، جامعه و حتی خانواده ها این فضا وجود نداره  

 مدرسه رو مقابل خودشون  می بینن و فکر  می کنن مدرسه نماد شرایط موجود کشور هست که باید باهاش

 مبارزه کنن و در طرف مقابل هم اصوالً مدیر و ناظم مدرسه هم که مدیریت بحران رو آموزش ندیدن،

.به جای گفت وگو با این بچه ها با کوچک ترین اتفاقی به پلیس زنگ  می زنن و این شرایط رو بدتر کرده



:این معلم چند بار عذرخواهی  می کند و  می گوید

 البته این بچه ها ادبیات خاص خودشون رو دارن و معموالً فحش زیاد می دن، حتی وقتی  می خوان از هم

مثالً وقتی  می خوان به هم بگن چقدر مهربون هستی،. تعریف کنن با حرف های زشت این کار رو  می کنن  

تو کالس یکی از مدارس سطح یک. خوبی یا ذوق کسی رو دارن، از پدرسگ یا توله سگ استفاده  می کنن  

 تهران که اصوالً همه ی بچه ها قبولی دانشگاه های خوب مثل شریف و تهران هستن خوِد بچه ها برای

.فحش دادن جریمه گذاشته بودن و همیشه هم کشوی جریمه ها پر از پول بود

 به گفته ی او، این نسل برخالف دهه هفتادی ها و به خصوص دهه شصتی ها هیجان چندانی نسبت به رفتن به

 یکی از شواهد این. دانشگاه ندارند و بیشتر عالقه  دارند که مهارت کسب کنند و زودتر درآمد داشته باشند

 ماجرا  می تواند فعالیت گسترده ی جوانان و نوجوان کشور در تولید رمزارزها، فعالیت در بازار ارزهای

 دیجیتال، کریپتوکارنسی و دنیای بالک ِچین باشد که بر تفکرات آن ها هم که به پیچیدگی عالقه دارند، تأثیرات

.چشمگیری داشته است

 

ایننسلدوتازندگیروهمزمانتجربهمیکنند:معلمدبیرستاندخترانهدرتهران

خانم به نظر: »معلم یکی از مدارس ممتاز دخترانه ی کشور می گوید اصلی ترین سؤال دانش آموزان این است  

»شما آینده چی می شه؟ آخر این وضعیت کشور چی می شه؟

:این معلم درگیرِی تعدادی از دانش آموزانش با مشکالت روحی و افسردگی را تأیید  می کند و  می گوید

 استرس و افسردگی چیزی هست که همیشه دخترها ازش حرف  می زنن و من  می دونم که تعدادی از اون ها

امروز ما در مدارس بسیار خوب تهران هم  می بینیم که دختران... قرص های آرام بخش مصرف  می کنن  

 دبیرستانی در حیاط مدرسه سیگار  می کشن و وقتی با مشاوران مدارس حرف بزنید متوجه  می شید که

.دانش آموزانی هستن که موادمخدر، به خصوص گل  می کشن

 را( نوشته ی مت هیگ)انسانها این معلم می گوید که در کالس درس او بسیاری از دختران دبیرستانی کتاب

:که محتوای داستانی و روان شناسی دارد، خوانده اند

 بیشتر دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان عالقه ی چندانی به کتاب خوندن ندارن و اگر هم کتابی دست

عالقه و سرگرمِی اصلِی این بچه ها، به خصوص وقتی... بگیرن، بیشتر رمان های سبک روان شناسی هست  

.و از همه مهم تر گروه مشهور بی تی اس هست( کی پاپ)نوجوون تر هستن، گوش  دادن به موسیقی های کره ای   

 خیلی از دانش آموزهای دختر راهنمایی و دبیرستان که االن بهشون  می گن متوسطه ی اول و دوم خودشون

 یا طرفدار و سرباز این گروه  می دونن و شبیه اعضای این گروه پنج نفره که پسر )ARMY( رو آرمی



، مدل های موهاشون رو شبیه اون ها  می زنن و سعی  می کنن(لباس های هودی)هستن لباس  می پوشن   

شاید عجیب باشه ولی االن یکی از دغدغه های دخترهای نوجوون نسل دهه هشتادی مثل. اون ها برقصن مثل   

، یکی از اعضا بی تی اس که چند ماه دیگه سی ساله«جین»دختر خودم که چهارده ساله هست، اینه که وقتی   

. می شه، بره سربازی، کی جاش رو  می گیره یا چه اتفاقی برای گروهشون  می افته

:واژه ای است که این معلم برای حضور نوجوان و جوانان در فضای وب به کار می برد« زندگی موازی»

 به نظرم این نسل دو تا زندگی رو هم زمان تجربه می کنن؛ یکی همین زندگِی واقعیه و یکی هم زندگی

رو روی گوششون می ذارن و موبایل یا تبلت رو دستشون می گیرن، انگار( گوشی)وقتی هدست . مجازی  

 وارد یک جهان دیگه می شن که همیشه با هیجان ازش حرف می زنن و براشون پر از رنگ و جزئیات

 جذابه که در زندگی واقعی اصالً تجربه ش نمی کنن؛ بچه هایی که عاشق شبکه های اجتماعی، به خصوص

 اینستاگرام و یوتیوب و این روزها تیک تاک هستن، که به نظرم خودش یک کلوِپ سرگرمِی بی نهایت هست

.و این بچه ها از چرخ زدن توش سیر نمی شن

 به گفته ی او، تقریباً همه ی دانش آموزانش گوشِی هوشمند دارند و حتی سر کالس با استفاده از اپلیکیشن ها

.را سفارش می دهند... انواع خوراکی ها و

 این معلم معتقد است که برای جذب دهه هشتادی ها به کالس و درس باید برای آن ها بازی های ذهنی طراحی

 او  می گوید که اثرات بازی های کامپیوتری را در رفتار روزمره و تصمیمات نسل دهه هشتادی  می توان. کرد

:دید

 به نظرم بخش مهمی از جسارت، ریسک پذیری و کنجکاوی ای که دهه هشتادی ها دارن، از همین بازی های

 کامپیوتری  می آد چون دائم تو این بازی ها یاد  می گیرن که از یک مرحله به مرحله ی بعد برن و تازه تو

 شرایط جدید ببینن چه خبر هست و چه تصمیمی باید بگیرن و چطوری باید از اول بازی کنن؛ همین

.چیزهایی که در زندگی فردی شون و رفتارهاشون در جامعه تو اعتراضات اخیر هم  می بینیم
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