
نگاهی دیگر به معترضان دهه ی هشتادی

مریم امیدی

جنبش زن، زندگی،» ، بعضی دیگر «۱۴۰۱انقالب »در نخستین روزهای جنبش اخیر که بعضی  آن را   

می خوانند، بحث تفاوت میان نسل ها به شدت داغ« قیام ژینا»، و برخی دیگر «خیزش مهسا»، برخی «آزادی  

متولدین دهه ی هشتاد به قهرمان بالمنازع جنبش تبدیل شده بودند، و بسیاری از تحلیل گران و کاربران. بود  

 شبکه های اجتماعی آنها را با نسل های پیشین مقایسه می کردند و شجاعت و حق طلبی شان را به رخ متولدین

بعضی دیگر نیز آنها را بچه هایی بی بهره از دانش تاریخی و سیاسی می دانستند که. دهه های قبل تر می کشیدند  

این بحث ها زمانی به اوج رسید که با انتشار اسامی و. به علت ماجراجویی و سطحی نگری به خیابان آمده اند  

اندکی بعد،. تصاویر نخستین جان باختگاِن این جنبش معلوم شد که آنها نوجوانانی متولد دهه ی هشتاد هستند  

 جان باختگان دیگری هم به این فهرست اضافه شدند، متولدین دهه ی هفتاد، دهه ی شصت، دهه ی پنجاه و حتی

.دورتر



 رسانه ها هم از این بحث ها استقبال کردند و بعضی صفات را به این نسل و بعضی صفاِت دیگر را به

 این هم از آن دست دوگانه سازی هایی بود که جذابیت دارند و تقابل به وجود. نسل های پیشین نسبت دادند

 ویرانی طلب،/داخل نشین، استمرارطلب/خارج نشین: مثل بعضی دوقطبی های دیگر. می آورند

خودفروخته/وطن پرست

 ما: »یک دهه ی هشتادی گفت مصاحبه ای در. روی آوردند« دهه ی  هشتادی ها»رسانه ها به مصاحبه  با 

 نه اینکه. دهه  ی هشتادی ها اهل کاِر گروهی هستیم و کالً روحیه ی آزادی خواه داریم، خون گرم و بامعرفت ایم

 ما. چون خودم دهه ی  هشتادی هستم این حرف ها رو بزنم، نه، چون تو دوستام و اطرافم می بینم، می گم

 اما این.« معموالً پشِت هم هستیم و خیلی زود همدیگر رو از طریق وب و شبکه های اجتماعی پیدا  می کنیم

.هل داده شد« پایین تایم الین»بحث هم مثل بسیاری از دیگر بحث ها قبل از اینکه عمیق شود به 

 .در بسیاری از تحلیل ها، چیزی که نادیده گرفته یا کم اهمیت شمرده می شد، توجه به تکثر و تفاوت بود

 بدیهیاتی مثل اینکه دهه  ی هشتادی ها در. بدیهیات کنار گذاشته شدند چون مثل مگسی مزاحم دست و پاگیرند

 تمام نقاط کشور پراکنده اند، و با توجه به خانواده، قومیت، محل زندگی، سنت ها و رسوم پیرامون، تمکن

 مالی، جنسیت و محل تحصیِل خود تجربه های متفاوتی را از سر گذرانده اند و یک دست کردن آنها نوعی

.ساده سازی است

 می توان پرسید آیا سیاسی شدنی عاری از گرایش به مطالعات تاریخی و سیاسی راه به جایی می برد؟ در پِس 

جسارت و شجاعِت نسل جدید چه نکته هایی نهفته است؟

 از دانش و بینش سیاسی بی بهره اند و جنبش های سیاسی و اجتماعی و« بچه ها»بسیاری می گویند که این 

 حتی تاریخ معاصر را نمی شناسند، همواره درگیر مد و تکنولوژی و کی پاپ و ترندهای جهانی بوده اند و

 به نظر این گروه از تحلیل گران، این. بنابراین اعتراضشان عمقی ندارد و نمی توان روی آن حسابی باز کرد

 جوانان ایدئولوژِی خاصی را دنبال نمی کنند، به مکتب فکرِی مشخصی تعلق خاطر ندارند و دل مشغوِل تاریخ

 و سیاست نبوده اند، و بنابراین اعتراضشان به مسائل سطحی و شخصی محدود می ماند و نمی تواند نظام حاکم

.را از میان بردارد

 تغییر نگرش در آموزش و تربیت، بچه هایی صریح اللهجه بار آورده که رفتارشان حاکی 

 مسئله نه فقط تفاوِت ناگزیِر میان نسلی و نه فقط دسترسِی .از شجاعت و جسارت است

 وسیع به دنیای آزاد و اینترنت، بلکه تغییر در نظام سنتِی ارزش  ها و تغییر نگرش والدین

 .به حقوق کودکان است، و همین است که بالی جان نظام های خودکامه می شود

  نشان۵۷نگاهی به ماه های قبل و بعد از انقالب . در این نگرش چند مسئله نادیده می ماند یا فراموش می شود

 می دهد که ایدئولوژی ها و مکاتب فکری در ایران می توانستند تشکیالتی را به وجود آورند و از طریق آن
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 موضع گیری کنند، کار نظری انجام دهند، هویت یابی کنند، برنامه ای را پیش ببرند و به قدرِت حاکم فشار

 اما نباید از یاد برد که در چند دهه ی اخیر هر نوع سندیکا و تشکیالتی، اعم از سیاسی و اجتماعی،. بیاورند

 دانشجویاِن فعال یا تعلیق و از. صنفی و تحصیلی و جنسیتی، سرکوب و با تهدیدهای امنیتی مواجه شده است

 را،« مای جمعی»فراموش نکنیم که جمهوری اسالمی هیچ نوع . تحصیل محروم یا روانه ی زندان شده اند

 صرفاً معطوف به کارهای خیریه باشد، تحمل نمی کند و در پی سرکوب« جمعیت امام علی»حتی اگر مثل 

 نوجوانان و جوانان امروزی نه در مدرسه و دانشگاه، نه در محله و منطقه و اجتماع،. و تخریِب آن برمی آید

 مجالی برای هویت یابِی جمعی نداشته اند و در نتیجه  اعضای مسئولیت پذیِر جامعه سازوکاری برای بیان

.خواسته هایی فراتر از حقوق شهروندِی فردِی خود پیدا نکرده اند

 فقدان چنین تشکیالتی به معنای غیبت نگاه سیاسی و بینش عمیق یا بی ارزش بودن خواسته های فردِی

 نسل جوانی که سبک زندگی، جنسیت و تمایالت جنسی اش، نحوه ی حضورش در جامعه و. شهروندان نیست

 بسیاری از اعضای. بسیاری از خواسته های شهروندی اش سیاسی شده، چاره ای جز سیاسی شدن نداشته است

 این نسل به لطف دسترسی به جهان آزاد از خالل اینترنت و شبکه های اجتماعِی آنالین، و مشاهده ی

 سبک های زندگِی متفاوت، در قید و بنِد آموزه هایی که از تریبون های رسمی، و از خالل سنت ها و رسوم

 امکانی که نسل قدیم تر به آن دسترسی نداشت و. خانواده و محله و قوم به آنها گوشزد شده، محدود نمانده اند

 شناخِت جهان های دیگر به دلیل محرومیت تکنولوژیک یا سانسور و انزوا در محیطی بسته از آنها سلب شده

 نسل جوان به طور کلی نسبت به حق انتخاب پوشش، حق تصمیم گیری درباره ی سبک زندگی و حق. بود

 نمی توان آنها را با مصلحت و مذهب و ارزش های دیرینه و نگاه از باال. تحصیل، آگاه تر و مطالبه گرتر است

 این نسل برای تأکید بر حِق انتخاِب خود نه الزم است که امتحان تاریخ و سیاست بدهد،. به پایین ساکت کرد

 نه ضروری است که عضو تشکلی باشد، نه خود را متعلق به مکتب فکرِی خاصی بداند و نه عضوی از

 اگر بدون مطالعه ی تاریخ و سیاست، در سیاست دخالت می کند به دلیل این است که. یک مای جمعی باشد

.شرایط زندگی آنها را سیاسی کرده است

 افزون بر این، نظام ارزشِی حاکم بر بسیاری از خانواده ها از پدرساالری فاصله گرفته و نحوه ی تربیت و

 اگر در گذشته بچه را کتک می زدند تا تربیت شود،. تعامل با بچه ها در خانواده ها و مدارس تغییر کرده است

 اگر در خانه پدر حرِف اول را می زد و در مدرسه معلم و ناظم و مدیر، و اگر فرزندان مطیع بی چون و

 چرای والدین و بزرگ ترها بار می آمدند، حاال بسیاری از بچه ها بیش از پیش در این دو مکان حق اظهار

 به آنها آموزش داده می شود که. نظر پیدا کرده اند و بابت صراحت و بیان خواسته های خود تشویق می شوند

 حق انتقاد برای. دارند و حق دارند که درباره ی امور ناخوشایند با صدای بلند حرف بزنند« نه گفتن»حق 

 کودکان و نوجوانان محفوظ است و آنان در مقایسه با با نسل های پیشین، از همان کودکی نسبت به حقوق

.خود آگاه ترند



 بسیاری از والدین و کادر آموزش روحیه ی انتقادی و پرسش درباره ی همه چیز را در بچه ها تقویت می کنند

 و این روحیه نمی تواند به همان سن و سال و همان مکان  محدود بماند، و همراه آنها رشد می کند و پیش

 حق انتخاب: اکنون بسیاری از والدین به حق انتخاب برای فرزندانشان از همان سنین پایین قائل اند. می آید

 این. اینکه چه بپوشند، با چه چیزی بازی کنند، چه کسی را به دوستی برگزینند و چه عالیقی را دنبال کنند

 امر به همان سنین کودکی محدود نمی ماند، در بچه ها نهادینه می شود و می بالد و در موقعیت های مختلف

 این تغییر نگرش در آموزش و تربیت، بچه هایی صریح اللهجه بار آورده که رفتارشان حاکی. بروز می کند

.از شجاعت و جسارت است

 پس مسئله نه فقط تفاوِت ناگزیِر میان نسلی و نه فقط دسترسِی وسیع به دنیای آزاد و اینترنت، بلکه تغییر در

 نظام سنتِی ارزش  ها و تغییر نگرش والدین به حقوق کودکان است، و همین است که بالی جان نظام های

 کودکاِن دیروز و جواناِن امروز حق زندگی و آزادی را، آن گونه که خود انتخاب کرده اند،. خودکامه می شود

 اگر تا دیروز والدین بچه ها را. فریاد می زنند و نمی پذیرند که این حق به بهانه های واهی از آنها گرفته شود

 از ریسمان سیاه و سفید می ترساندند، امروز بسیاری از پدر و مادرها از حق انتخاِب فرزندان حمایت

 اگر تا. می کنند و بچه ها با دانش و دلگرمی به حمایت خانواده، شهامتی بیش از نسل های پیشین یافته اند

 دیروز معدود جوانانی بودند که با مطالعه و عالقه به سیاست، پیرو مکتب فکری و سیاسِی خاصی می شدند

 و مبارزه می کردند، امروز بسیاری از جوانان این سرزمین به لطف شناخت حقوق فردی و اجتماعی،

 سیاسی شده اند و بدون تعلق خاطر به مکاتب و ایدئولوژی های گوناگون، حِق خود را فریاد می زنند و تن به

.دیکتاتور باید از همین بترسد و می ترسد. اجبار نمی دهند

سایت آسو 
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