
 

 زندگی سبک نمایش برای فیسبوک در ای صفحه که هستند ”تهرانی دارهای مایه بچه“ خود این و! آنجلس لس نه است تهران اینجا

 و گسترده بازتاب «تهرانی پولدارهای بچه» اینترنتی صفحه اندازی راه. اند کرده منتشر و ثبت رغبت و رضا با این و اند ساخته شان

است داشته دنبال به کشور رد را آمیزی انتقاد عمدتا   . 

 که است شده داده نمایش تهران شمال در ویالهایی همراه به تومان میلیارد یک باالی گرانقیمت های ماشین از تصاویری صفحه این در

اند کرده فروشی فخر آن داشتن به اموالی چنین دارندگان . 

 نوع هر بر را فضا باید و است ای پدیده چنین اصلی عامل گذشته سال چند رانتی شرایط که اند کرده عنوان کارشناسان برخی

نباشیم شهر سطح در تجمالتی مانور چنین شاهد تا بست خواری رانت . 

اند کرده عصبانیت ابراز یا کرده انتقاد بشدت است شده ایجاد کشور در طبقاتی فاصله چنین اینکه از هم کاربران برخی  



 
 

 

 
  !تماشای فیلم در استخر خانگی

 
خیلی بد شد، ببخشید. نیستتماشای فیلم در استخر متاسفانه این عکس   
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  !پول، پول می آورد و…برج! برج که نه ..کاخ های عمودی در آسمان! آسمان مال مایه دارها است

 

 
  !سلفی گرفتن هم جزو واجبات فرهنگ بچه مایه داری است! باید همه چیز را ثبت کرد و پز داد
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  !سلفی در استخر ویال
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آن ماشین های میلیاردی دوهزار و چهارده مثل پورشه و بنز و … که خبرهایش را می خوانیدو البد آب دهان قورت می دهید،  از گمرک 

  !یکراست می آید اینجا! بچه مایه دارها عاشق ماشین آخرین سیستم هستند

 

 
  !بلوار شهید اندرزگو پاتوق ماشین بازی بچه مایه دارها

 

 
  !اینجا بارسلون نیست، لندن نیست، کاخ قیصر نیست، تهران است
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 !سوویچ )با لحن ارسطو عامل در پایتخت بخوانید( اتوموبیل یک بچه مایه دار که از راه دور روشن می شود
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  !ساعت مارک دار یکی از شاخص های بچه مایه دار بودن است

 

http://iransun.net/join


 

 

http://iransun.net/join


 
  !استاندارد اروپایی یا یوروپین استاندارد یکی از واجبات بچه مایه داری است
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اینستاگرام شکل گرفت و عده ایی بچه  در یکی از صفحات خارجی ۲۱۰۲ایده ایجاد پیج بچه پولدار ها برا اولین بار در سال 

خانه و ماشین های لوکس خود و قرار دادنشان در آن پیج تا به  پولدار با عکس گرفتن از وسایل و لوازم شخصی و

ایجاد صفحه ایی در  حاال عده ایی از دختر و پسر های پولدار تهرانی به تقلید از آنها با. بپردازند  خودنمایی و فخر فروشی

… هایشان و  لوکس پارتی های خانگی ، خوشگذرانی گرام و قرار دادن تصاویری از وسائل گران قیمت ماشین هایاینستا

 . دست زدند

» : یکی از کاربران شبکه اجتماعی به این صفحه در فیسبوک واکنش نشان داده و گفته است پیِج رسمی « دارهای تهران پول

را بزنند توی صورت کسانی که … های میلیاردی و  ماشین ارت خودشان وهای حق بزنند که چی مثلن؟ که عقده. بزنند

 تهوع! آفرین. شما هم در قلِب تهراِن عاصی جکوزی و فیالن دارید و بقیه ندارند! بله بله. شان است شان گروی نهِ  هشت

رود می ها باال و پایین چه در گلوی آدم بعد از دیدن این عکس ست عاجز؛ از بیان آن عبارتی .» 

دارند تو جوجه از کجا  آخه لعنتی توی کشوری که بیشتر مردمش مشکل اقتصادی»  :کاربر اجتماعی دیگری نوشته است

میگیری پول میاری که با ماشین چند میلیاردیت عکس میزاری ژستم …» 
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  !جگر روی صندوق بنز

 

 
  !پدران در حال مذاکره و بیزنس..پسران در حال حال
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 !گذر موقت
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  !جوالن آخرین مدل های اتومبیل های گران قیمت با گذر موقت
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  !سلفی و باز هم سلفی و دیگر هیچ
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از این صفحه آنالین نوشته  المانیتور در گزارشی. های خارجی نیز قرار گرفته است این صفحه البته مورد توجه رسانه

مشاهده می کنید، ممکن است تصور کنید به تصاویری از ثروتمندان  در اولین نگاه، وقتی عکس ها را در اینستاگرام»  :است

 ممکن است منطقه را صحیح تشخیص داده. برخورده اید و یا شاید هم امارات متحده عربی کشورهای عرب خلیج فارس

است باور کردنی نباشد، اما  ممکن.باه تشخیص دادید چراکه آن کشور ایران است نه یک کشور عربباشید اما کشور را اشت

از هر شهر دیگری در خاورمیانه در تهران فروش  اکونومیست گزارش داده است که شرکت خودروسازی پورشه بیش

ان ثروتمند شبیه به ثروتمندان روسیه اروپا معتقد است که این گروه از ایرانی یک مشاور اقتصادی اتحادیه. داشته است 

طبقه خاصی در ایران  دهنده زندگی پسران و دختران  این تصاویر نشان: هولی داگرز در ادامه این گزارش نوشته «.هستند

های عجیب  های غربی پر از کلیشه شرایطی است که رسانه های ایران نامید و این در درصدی ها را یک توان آن است که می

ب از زندگی در ایران استو غری پایان است  ها البته بی  فهرست این کلیشه . . 
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 ماشین بازی

!  
  در حالی که موقعیت واقعی بسیاری از تصاویر موجود در حساب کاربری با نام

@richkidsoftehran  

برخی از مواد خوراکی با برندهای ایرانی در کنار  در اینستاگرام به دلیل عکاسی در فضاهای داخلی قابل تشخیص نیست،

 های  تواند به سادگی نماهایی از خیابان می کسی که با ایران آشنا باشد، . گرفته است های غربی قرار ترین مشروب گران

خودروهای . درا در این تصاویر ببین فرشته ، الهیه ، فرمانیه ، زعفرانیه ویالی های مجلل لواسان و البته در شمال ایران

کند های فارسی در این تصاویر خودنمایی می است، با پالک گرانبهای وارداتی که مخصوص مناطق خاصی از تهران . 
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 ! آخی نازی
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  !مستقیم: چالوس! ویالی بابا اینا
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یکی از کاربران به فینگلیش نوشته است: »ما این صفحه را ایجاد کردیم تا نشان دهیم زندگی در ایران همیشه بد نیست«. 

 هرچند این حساب  های 

 اینستاگرام واقعی هستند، ایده آن ها کپی شده از صفحات غربی و به ویژه صفحه بچه پولدار های اینستاگرام

 (Rich Kids of Instagram) 

 .است که در سال ۲۱۰۲ به موفقیت رسید و حتی به شکل یک کتاب نیز در آمد 

این تصاویر نشان دهنده زندگی افرادی خاص و در شرایطی است که عموم مردم در فشار تحریم  های سخت اقتصادی غرب 

هستند، به نظر می رسد، به  رغم مشکالت اقتصادی و تورم وحشتناک ایران در سال های اخیر، ثروت نزد عده ای که در 

بازار سیاه و فساد اقتصادی دستی دارند، همواره در حال افزایش بوده است. برخی از تحلیلگران اروپایی، این طبقه خاص 

در ایران را با الیگارش های روسیه مقایسه می کنند که در پایان دوران شوروی از راه فساد به ثروت های افسانه ای دست 

 .یافتند
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 خزرشهر

 
 و این ها دختران مایه دار تهرانی! 
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وار دیدن این تصاویر شاید حرص شما را دربیاورد و شاید هم من رو به ارسال این ایمیل پاپاراتزی 

از زندگی اینان متهم کنید ولی باید پذیرفت اینان اگرچه درصد ناچیزی از جامعه تهران و ایران را 

و چقدر خوب که نمایان شده اند تا برای آنان که خود را . تشکیل میدهند ولی واقعی و وجود دارند

ببینید که یک  به خواب زده اند تلنگری باشد تا شکاف و فاصله طبقاتی را به عینه احساس کنند

میلیارد دالر را ناعادالنه ، ناشیانه و شاید هم عامدانه توزیع ثروت  ۰۸۸مدیر ناالیق چطور میتواند 

. کند که اینچنین مملکت را گند بکشد که نتوان تا سالها درستش کرد  

 

دست و … در حالیکه عده ای بیشماری از مردم با گرانی و بیکاری و بیماری و خشکسالی و 
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باید . نرم میکنند عده ای اندک نمیدانند با ثروت افسانه ای شان چگونه استفاده کنند پنجه

پذیرفت تا زمانی که تحریم است رانت و ویژه خواری و دور زدن قانون وجود دارد تا زمانیکه تحریم 

است رقابتی وجود ندارد تا زمانیکه تحریم است فساد است تا زمانیکه تحریم است شکاف عمیق 

و عمیق تر میشود غر زدن شما به رئیس جمهور بی فایده است ویرانه ای که باقی مانده تر 

ابدا با این شرایط موجود آباد نمیشود باور کنید اگر تحریم ها نبود شاید این خوشگذرانان . است

ولی عده بیشماری از مردم نیز رفاه به مراتب باالتری داشتند ایمان و . همچنان وجود داشتند

اد قوی تری داشتند و امید و اشتیاق زندگی شان، ما را از بحران جمعیتی آینده نیز دور اعتق

بعد از مدیر ناکاربلد ، تحریم بالی خانمانسوز مردم ضعیف و طبقه متوسط است و ابزاری . میکرد

.است برای پایان نیافتن ثروت افسانه ای حامیان ادامه تحریم و فالکت مردم  

  

 


