
 
 در ایران جمعیتبحران خاموش 

  *یقاسمصالح 

  اشاره

بجه وا جدیهمر ودبهشما میشو هارانبهوجودامدنرا جملهاد، یجمع
این رن گرددهاآمختلفد ترصهشو رکیشقد تیباتثادها وبهخود
ورییقرا دا دود لولدماند معرض غگو اگو یرتوامری ح   تاساسی،
نییدوشاخممهمد  عآ، وبا و ید  رخ شدجمعدا قرا یدراوا  حول
اآداشتهباشند اادبهان وجهویژهاس ومسئوالنامرباید هررشو یجمع

هاآدرهنگی،اجتماتی،سیاسیواقتصادآراهشجمعیج  هدیدهاواسیب
د امانباشند 

هاوریجد باتنای به  یهبا وجهبهشرایطرنو ی حوالتجمعی د رشو و
هاآ حدیدلهوماصال سیاس  هد با هبرمعظما قالباسالمیهاآ وصیه

ترضجهصو تخالصجههبیچندهاآ کثیر سر،منالبسرواجراآسیاس  
ادانبهججرهالدم اببر ججد د ایججن وشججتا ،همچنججینتهیججهغججانمبلّشججود ججامی
بجراآادجهایشدرد جداو آبرخیرشو هاآدیگر اهاآ واو ا هایدهاختصا به

رنیم معردیمی
                                                            

 (CFSSP)دبیرمررهمنالعات اهبردآجمعی  را شناسا شدتلوماجتماتیو*
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 کاهش جمعیت بحران

ازادشدهبود،9363 حدیدموالیدد رشو رهادسالقاتدهسیاس اجراآبی
ولیبدونهیچ؛شدمتوقفمی9339بایدد سالا قالبمعظم هبربهدرموده

،سفا هد برخجیمجوا د دلیررا شناسی،بیشادبیس سالادامهپیدارردومت
هجمعیج رشو  ابهبحرا یبه گد ترص اینمسئله،همچنان یهادامهدا د

20اداآهجردن(د مجدت) عداددرد جدبجهرردهاس   رخبا و آررمبتال
3/9،بجه9360درد دد سجال0/6چها مشدهاس وادمیهانیکسال، قریباً

دهد رخبا و آادحجّدمیها یره شانمی؛ سیدهاس 9310درد دد سال
سجوآ رامدهاس ورشو باسجرتتیبسجیا بجهدرد د یهپایین9/2جایگهینی

خو دگیوازادسیرراهشجمعی د سهدههایندهد حالحرر اس  سال
بینیرردرهاگر و دشتابانرجاهش جرخپیشم2193سادمانملر یهد سال

 و دراهشجمعی ایرانازادشجده9031با و آررادامهپیدارند،د سال
،د حالیاس رهایران،این میلیون فرخواهد سید31هحدودب9061ود 

دا  شراند جهاناسالمبودهاس  مهد ولد مدن ویناسالمیوداتیه
 هبرحکیمودردا ها قالبد اینبا هدرموده:

اآد سادآ ماییم جلسهبایداینگناهمسئولینرشو  اجبرانرنیمودرهنگ»
 یدوهها  فراد خبگانحوده ادتوتوموضوع ا بیینواهمیج انقمبگذا

رنجد بجامجردموصجداو ااتالمرنیدرهرشو واسالم ااینمسئله هدیدمی
سیماصحب رنیدومکر همبگوییدومسئولینرشو همبایداینموضجوع ا

   9 کرا رنند  وحا یون،رسا یجادا آ هدقطمسئولینجهمهمسئولینرشو 
                                                            

اد9.  هبربیا ات معظم ا قالب ا قالب تالی شو اآ دبیرخا ه گها ش اد د پ  درهنگی
  27/5۳/۹۴۱۹خصوص حوالتجمعیتید  ا یخ
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ادایجن؛سجادآرننجدرهمنبرهاآ بلیغیدا  د،بایدد جامعهد با هاندرهنگ
9«بایدرشو  اخا مرنند جیکبچه،دوبچهجحالتیرهامرودوجوددا د




 های جهانی درباره جمعیت ایران اسالمی پژوهش

 حجوالت هالمللجید بجابهاظها اتچند نادپژوهشگرانبین،د اینبخش
رنندهجمعی د ایران وجه مایید: گران

هنودشدید رینسقوطد  رخبا و آد یکیادرشو هاآد حجال وسجعه،»
دادناس  ایران حج حکومج د حال خ،پیشادا کهترو مندشدهباشد

صدادسجنحبجا و آخجود اراسجتهاسج ود 31، وحا ی ،بهلو رامر
جایگهینی،قاد بهحفظجمعیج خجودد ارنونباسنحبا و آرمترادحّد

                                                            
 د دیدا را گها ان ظاماسالمی5۴/50/۹۴۱۹د  ا یخ هبرمعظما قالببیا اتاد 9
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9«لولدمان یه یس  
اآباتنجوانمد مقاله2111وپنامژوونسالد بیس ،پرودسو مایکررو 

 ویسد:بااشا هبهجمعی باالآجوا اند رشو می،«بحرانجمعیتیایران»
راِ  سبتاًسّنبا ااواسطاینقرن،اینجوا ان،سالمندخواهندشدوجمعی »
،شده،وجودخواهدداشج  د واقجع ضعیفاآبا وابطشدیداًد جامعه،رم

الحقیقیو مجهو ادایجنؤ سد سد د ادمدت،اینده،بسیا  ا یکبه ظرمی
2«شو د؟لهامادهمیئنمساس رهچگو ه خبگانحارم،براآای




 م0131تا  3961از سال  ،در ایران (TFR) نمودار سقوط نرخ باروری

اآبجا با مقیمد ررهجنوبی یهد مقالهادمحققانایرا ی،درترداوههساما یان
                                                            

،های بزرگ کاهش جمعیت و بازسازی سیاست قدرتمقدمهبخش خس رتاب   : 9
 م 25۹2اتردیلیپال گمن،منتشرشدهد سال

2  اترپرودسو مایکررو (Iran’s demographic crisis)«بحرانجمعی ایران»مقاله   : ،
(Dr. Michael Cook)،م 255۱منتشرشدهد سال
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 ویسد:می«بحرانخاموشبا و آایران»تنوان
برخیادپیامدهاآ غییراتجمعیتجیایجران ا، یکوالسِاِبرشتاتواپو واشاه»

بنجدآ،ایجراند رجاهشایجنلبقجها جد د بندآرردههاآایندهدستهبراآسال
،ایجرانم2131سالبا و آ  به خس  اد میانرشو هاآاسالمیدا د د 

مگر؛د جهاناسالمخواهدداش  اساله20ج90رمتریند صدادجمعی 
9«رردن،اینجریان امتوقفرند اینکهدول بتوا دبا وقفود واقعمعکوس

اآبجاتنجواند مقالجه، یکوالسِاِبرشتات،ادمحققانا ستیتواینترپرایهامریکجا
راهشبا و آد جهاناسالم؛ غییرآدجاحشرجهد رمجال عاجبرسجی»

گوید:می«اس متوجهان شده
31ا گیجهومعجادلحیرت،سالگذشجته31با و آد ایرانلیراهش رخ»

 رینویکججیادسججریع،د صججدبججودهاسجج  ایججنمیججهانبججهگفتججهِاِبرشججتات
چشمگیر ریناما هاآرجاهشبجا و آد  جا یخبشجربجودهاسج  بجهگفتجه

، رخبا و آایرانبجهرمتجراددودایمجاند هجردنم2111ابرشتات، اسال
 یادبراآججایگهینیجمعیج رنجو ی رادسنحمو دادتهبودرهپایینراهشی

د ایران،د شجهرهاآ هجرانواصجفهان،رهرنداس  ِاِبرشتاتخالر شانمی
2 راس   رخبا و آ سب به مامیایاالتامریکاپایین

مشاو ا شدامنی ملیجیمیرا  ر، وی جمهو اسجب،ایجاالت،برژینسکی

                                                            
9:      ایران»مقاله با و آ خاموش بحران »(Iran's silent fertility crisis)داوهه درتر اتر ،

 م 25۹۴منتشرشدهد سال،(Dr. Faezeh Samanian)ساما یان
 غییرآداحشرهد رمال عابرسیمتوجه؛راهشبا و آد جهاناسالم»مقاله    :2

 Fertility decline in the Muslim world: a veritable sea-change, still curiously)«ان شدهاس 
unnoticed)ِاِبرشتات  یکوالس پرودسو  اتر ،(Dr. Nicholas Eberstadt) سال، د  منتشرشده

م 25۹2
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اسجتری ژو  جالاآبا شریهوالد مصاحبهم2111تحدهامریکا یهد سالم
اآایجرانسیسجاتهسجته دسجتا هتلیجه پجیشاددکررردنبهحملجه»گوید:می

چجوندمجان،اما هجاآ؛مدت اا اجامدهیجداجتنابرنیدویکبادآلوال ی
«.به فعحکوم رنو ی یس ،جمعیتیو غییر سرد ایران

ایا اهیزیرادبجهجاآاینپرسشمنر اس :،بیانشدبا وجهبها چهحال،
هاآادهایش رخ شدجمعی وجوددا داجراد او دنسریعوصحیحسیاس 

وایادمانان رسجیدهاسج ؟اناداینخنربه گ هایییاد رهبتواند سایه
داشجتهایجنامجرحیجا یبهرآ وجهوهم بیشت،نرهمردم، خبگانومسئوال

ند؟باش

 پایان پویایی جمعیت در ایران

 داد:اتبا ت، ریناتا وپیامدهاآراهش رخ شدجمعی رشو برخیادمهم

 . عدم رشد و توسعه اقتصادی 1

 لیه وسعهاقتصادآ،وجود یروهاآجوان،دعالورا امداس  رین یاداّومهم
ما دگیوتامرمهمیبراآتقب،راهشمحسوس رخ شدجمعی  و،اداین

تدم وسعهرشو اس  

 نشاطی جمعیت  . پیری و بی2

شجودواد شجاطوباراهشو شدمنفیجمعیج ،جمعیج جامعجهپیجرمجی
سرد دگیالدمبرخو دا  خواهدبود 

 های اخالقی و تربیتی  . آسیب3

هجارجمعیتیخا وادهرنیمرهاد رریبدقروپ میهایی وجهبهاسیبمعمواًلما
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اآرهمتوججههاآاخالقیو ربیتیاداسیب،همد ایندمینهوایدبهوجودمی
بجههجمشجویمودرد دآاسج ،زادجرمیویژه کجمعی ،بههاآرمخا واده

دیجرایم؛ا رجمعی وججوددا د، وججه جدهاآپ منادعودوایدآرهد خا واده
 وا جدموججببجروداآاسج رجهمجیدرد جدآ،خجودمقولجه رریب داهو ک

مشکالتدراوا یشود 

 . انقطاع نسل بشر4

ادجملهاتا  شدمنفیوراهشجمعی ،پیرآود  تیاه،حررج بجهسجوآ
هاآبرگردتهادمعجا ف جابقجرانوا قناع سربشراس ؛دیرابراساساموده

هاآاددوامو شکیرخا واده،دادوولدوادمهم ریندلسفه،یکیبی اهر
 شکیراجتماتاتبشرآاس  

 پذیری و ارتباطات اجتماعی . اختالل در جامعه5

ادرننجد،درد دد دگیمیهاآ کیارمهاییرهد خا وادهلب، حقیقات،بچه
 هستندبااختاللمواجهوا  بالاتاجتماتیپذیرآجامعه

 معضالت روانی و گسست خویشاوندی .6

،هجاآاجتمجاتیخویشجاو دآ بجودنادموهب منجد سراینجدهبجهدلیجربهره
،بجامشجکالتهجاداییویاها،تموهاها،خالهبراد ان،خواهران،تمههمچون:

اآمواجهخواهدشد  وحیج وا یتدیده

 . هنجارشدن فرهنگ اروپایی7

دامهیابد،مردمایرانبه  سیاددرهنگا وپجاییچنا چه و دراهشجمعی ا
خواهندبود د دگیبدوندرد دبهد بال
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 نگهداری سالمندان   . افزایش تصاعدی هزینه8

سجالمندانخا جهوجود و د،درد دآمی کوآهابهسد جوامعیرهخا واده
شود می بدیریکضرو تبه

 فرهنگی کشور مقصد. مهاجرپذیری اجباری و گسست 9

درهنگجی جوانبجه ضجادّمی،ادجملهپیامدهاآمنفجیمهاجرپجذیرآاجبجا آ
سجیرمهجاجرتا بجاع،هاآگذشتهنورشو مقصداشا هررد د سالامهاجر

رشو هاآهمسایهبهایرانرهد بعضیاد واحیبه غییجروگسسج درهنگجی
تیر امنلوبید پیداشتهاس    ،شدهمنار

 . کاهش جمعیت بخش کشاورزی و تأثیر بر رونق اقتصادی کشور11

ورننججدهمججوادزججذاییرشججو اسجج بخججشرشججاو دآومنججابعلبیعججی،  مین
امیهد حقیق ،براآاسجتقاللوامنیج ملجیرشجو مخجالرهان،دیدناسیب
اس  

 شدن نیروی دفاعی کشور ضعیف .11

اد یروهاآ وا منجدبجراآددجاعادشدن عدراهشجمعی جوان،بهمعناآرم
اقتدا ،امنی و مامی ا ضیرشو اسج وایجنموضجوعبجراآرشجو آبجا

هاآ ظامجمهو آاسالمیایرانرههموا هد معرض هدیدهاآدهایندهویژگی
 ظامسلنهوجهاناستکبا اس ،بسیا خنرساداس  

 کشور  کاهش جمعیت جوان و نخبه .12

رنجد  یروآجواند پیشرد تلمیرشو  قشیاساسیایفجامی،دبدون ردی
هرا دادهجمعی ودهندرشو ها اجوا ان شکیرمیبسیا آادجمعی  خبه

ججوان خبجهراسجتهادلبقه، ود،بهصو تلبیعیسالمندآپیشمیوآبهس



   113  بحران خاموش جمعيت در ایران

شود می

 سونامی سالمندی جمعیت ایران

 و دسالمندآجمعی ،نندرهلیسالیانایندهرمنالعاتجمعیتیاتباتمی
،ایرانباسرت وشدتبیشترآ داومخواهدداش ود اینده جهچنجداندو 

شجدرجهشجروعرجاهش وخواهدهایرانباپدیدهسالمندآقنعیجمعی  وب
بود اد وابعانخواهد یه عدادجمعی رررشو 




اینجکایناس رههم،هاآ حوالتسالمندآپژوهشمر یکیاد تایجقابر 

بیشادسهبرابرمیا گین رخ شدجمعی ، رخ شدجمعی سالمندانرشو 
یعنید گخنرسجالمندآجمعیج د ایجرانبجهصجدا،رشو اس واینرّر

سجو امیسجالمندآ»اآ حج تنجواندودآمنتظرپدیدهاس وبایدبهد امده
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حدودبیس سالاینجده،حاریاداناس رهلّی،همیناما هاباشیم «ایران
رشو ،شجا هدهبجه سب  رخ شدجمعی سالمندانبه رخ شدجمعی رّر

شد یکخواهد
براآدهمبهترمفهومسو امیسالمندآجمعی ایرانوبراساسمقایسه قشجه

مرجهایجران نهجایابید میم2101و2190هاآ ودیعسالمندآجهاند سال
هبج؛شجدسجالمند بجدیرخواهجدآادیکرشو جوانبهرشو ،سال30لی

6 نهجا،سجال61سجالمندانبجاالآم2190رهد سجالد حالی،تبا تدیگر
ولید  تیاهسرت پدیجدهسجالمندآ؛ا دد صدجمعی ایران ا شکیرداده

و سالمندخواهدرشد صدجمعی رّر33حدودم2101جمعی ،د سال
وپویجاییاقتصجادآ ادناو ا جهاینکهایرانهنجودمسجیرپیشجرد باوجودبودو
 وجهیادجمعی خود اد چرخجهرجا و ولیجدادد صدقابر،اس  پیموده

داد دس خواهد


هاآاما آموجوداد حجوالتجمعیج د جهجان،ایجراند سجدهبرپایهداده
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یجمعیج  اد بجینهمجه رینسیر غییراتمیا هسجنّسریعم2101 ا9101
بجهخجوداختصجاص،یادتجهیادتهورمتجر وسجعهاتماد وسعه،رشو هاآجهان

الالتا یرهد جدولدوقبه قجرادصجندوقجمعیج با وجهبهاس  داده
1/29یبجامیا جهسجنّم9101خوا یم،رشو ماند سجالسادمانملرمتحدمی

م،2101ولجید سجال؛اسج  رینرشو هاآجهانبجودهیکیادجوان،سال
یباال رادمیا هسنّ،سال3/00یبامیا هسنّ،یعنی نهاد حدودسیسالاینده

لو باال رادمتوسجطیادتهوهمینیادته،رشو هاآرمتر وسعهرشو هاآ وسعه
همانرابوسیادسالمندآاس ،گرد واینجهانقرا خواهدیرّرمیا هسنّ

رند ساد ا هدیدمی مدنرهجمعی ایراناسالمِی

 های نوآورانه جهانی برای افزایش فرزندآوری ایده

معضرامرودینبسیا آادرشجو هاآ،راهش رخبا و آوپیرشدنجمعی 
خصوصرشو هاآصنعتیاس وبراساساتالمسادمانملر،بیشادهب،د یا
د ایناابجهبر امهجامعادهایشدرد داو آدا  د ،د صدرشو هاآجهان00

پردادیم هاآ واو ا هجها یجه ادهایشدرد داو آمیبیانبرخیایده

 ـ سنگاپور:

هایهاوایدهسیاس ،د سنگاپو باهدف رویجدرد داو آوادهایشجمعی 
اآمختلفیبجاهاآ سا هرمپین،هاآاخیرا خاذشد د د سالخالقانهجالبی

د دگی؛درد دان»،«سهدرد دیابیشتر،اگر وا ش ادا ید»:همچونیشعا های
و«د دگیشاداس ،اگجرشجماپجد یجامجاد باشجید»،«پوچاس ،بدونا ها

شجکر،« وا یدبهدرد د انبدهید،خواهریابراد اس اآرهمیبهترینهدیه»
بجام2192دیگجرد سجالی،دولج سجنگاپو د اقجدامرایجنبجتالوه گرد  
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دوسجتا همجردمبه رزیباحساساتولجن«شبملی»ا دادآرمپینیبه ام اه
اگوس (پرداخ  6براآادهایشجمعی رشو شاند شبملیاینرشو )

با ماد عناعبااجراآیکخوا نده پ هیهشدرهبجا ماهنگی،د همین استا
دادن مجادینپجرچمجاآ کانهخواهدبدوستا ه،ادهمسرانمیشعا هاآولن

سنگاپو د شبملیاینرشو ، عناعبخو  د،دهجانخجود اخوشجبورننجدو
  بیاو  دبراآایندهسنگاپو درد د

 


گوست 9  د نعناع برای ترویج فرزندآوریبا نما ،شب ملی سنگاپور ،آ

 ـ فنالند:

پیشادوضجعحمجر،د دنال د،دول د اقدامیدرهنگی،براآهرماد با دا 
رنجدرجهحجاوآلبجاس،اآبهتنجوانخوشجامدگوییبجه جودادهدیجهمجیبسته

ل ولداس  هاآاّو یادماد ورود د هفتهبادآولوادممو داسباب
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 آمدگوییدولتفنالندبهنوزادانبسته خوش

 ـ روسیه:

دال امریکجاییبجراآدرد جد1211اآمعادلجایههم2116 وسیه یهد سال
هاد ایندمینه،باخالقیتیدرهنگیهمجراهدومد  ظرگرد   اهکا دیگر وس

ژووجنرجه92دول  وسیهاتالمرجردد جا یرجهد  ودم2113بود د سال
اس ،درد جدخجود ابجهد یجابیاو  جد،ادججوایهآ« ودملی وسیه»مقا نبا

،همچونیخچال،ماشینووجه قدبرخجو دا خواهنجدشجد د همجین اسجتا
مجاهقبجراد ودملجی1اًسپتامبررهدقیق92دول  وسیهمقر رردهبودره ود

ان ود اباخجا واده، وسیهاس ، ود عنیراتالمشود امردانود انشازر
خودسپرآرنند 
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 های مختلف روسیهدر پارک« نیمکت آشتی همسران»

گذا آرردود  ام«سالخا واده» اد اینرشو بهتنوانم2116سال،پو ین
رجردنتجالفی جردیجکهجاآدرهنگجیمختلفجید  اسجتاآ هبر امه،اینسال

لجین ودهمسرانبهیکدیگرو رویجدرد داو آبیشترلراحجیواججراشجد اّو
گذا آشجدرجهبجا ام« ودخا واده،تش،وودادا آ» عنیراینسالبهتنوان

ا دادآرمپین رویجهاآمختلفید سر اسر وسیههمراهگش  پیرو اهبر امه
هاآ بلیغا یمختلفیبااینهجدفد  وسیه،بر امهاددوامو کریمخا وادهد 

بجر وآ،بجراآمثجال؛خجو دهاودضاهاآخیابا یومتروبهچشجممجی سا ه
شجودرجهد بیلبو دهاآبه گید شهرهاآ وسیه صاویررودرجا یدیجدهمجی

بجهرودرجان،مجاسردمین»:شعا واحدآ وشتهشدهاس ،باالآاینبیلبو دها
«شما یاددا د 

 ـ دانمارک:

د صد06،لب،یکبر سیاما آد دا ما  ،همسراندا ما رید مسادرت
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د مسجادرت،د صجدد جاندا مجا ری91بیشتر ابنهد اشوییدا  دوبجیشاد
رمپینجیادلجرفیجکشجرر م2190د سال،شو د برایناساسابستنمی

رجهبجاهجدف شجوی،همسجرانبجهدرد جددا شجدند ا دادآشدمسادر ی اه
ررد اینرمپینرجهمسادرت، و هاآمسادر ی ابا خفیفویژهبها هاا اوهمی

رنججد،بججراآدعالیجج مججی«درد ججددا شججوید،بججهخججالردا مججا  »بججاشججعا 
دودآهاآایندهره مایردا  ددرد دا شان ابهمسادرتبفرستند ابهماد به گ

دا شو د، و هایی ابا خفیفویژهقجرا دادهاسج  همسجرا یرجهبتوا نجد وه
 یجاد جودادسالادلوادممو د3 ا،دا شدنخودد مسادرت ااتباترنندبچه
،بعداد ولجددرد دشجان،تالوهبراین صو ت ایگانبرخو دا خواهندشدهب

شد ها هاا اوهخواهدسفردیگرآباامکا اتالدمبراآرود ب

 ـ کره جنوبی:

درهنگیوخالقا هدول ررهجنوبیبجراآادجهایش جرخبجا و آ،هاآاداقدام
م2191اختصاصیک ودد ماهبراآخا وادهاس  د اینلر رجهد سجال

گجذا آ جام« ودخجا واده»هاآهرماهبهتنجوانرلیدخو د،سومینچها شنبه
ادا اتو هادهاآدولتیرا رنجانخجود ادود جرمجرخم،نشدهاس رهد ا

،هامعتقد داینرا اآرنند ابیشتروق خود اد خا وادهسپرآرنند ررهمی
بهلو زیرمستقیمبرادهایشدرد جداو آو سجیدگیبهتجربجه ربیج درد جدان
  تیرگذا بودهاس  اددیگر اهکا هاآدول ررهبراآادهایشجمعیج ،ا اوجه

هاآمربوطخدمات ایگانبراآههینهد مان اداییو ابا و آوا اوهمرخصی
بهامو خا وادگیبودهاس  
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 روز خانواده است ،سومین چهارشنبه هر ماهجنوبی در کره

 ـ ژاپن:

درد جدبجهاداآهجردن،ججهورشجو هاآدا اآ02/9ژاپن یهبا جرخبجا و آ
هاد اقدامیجالجببجراآ رزیجب ریناهنگ شدجمعی اس  ژاپنیپایین

پرداختنجد ایجن وبجات« وبجات جوداد»بهساخ ،هابهداشتندرد دخا واده
قلقلجکان ااگجر شجودا اممجی،وقتی کا شبدهندورندخندد،گریهمیمی

ادتد ساد دگانایجناشهمبعدادگریه اهمیخنددوحتیاببینیمی،بدهند
هجاآژاپنجی ابجهداشجتن جودادخا وادهاختراع،امیدوا  دمشاهدهاین، وبات

واقعی رزیبرند 


 هابهفرزندآوریغیب خانوادهروبات نوزاد ژاپنی برای تر 
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 سخن پایانی

بهبحرا یدراگیر بدیرشدهاس رهبسیا آ،مشکرراهشدرد داو آد د یا
بجراآ، سجدرننجد بجه ظجرمجیوپناه جرممجیادرشو هاآجهانبااندس 

سادآواصال  گرشادجرادبجهباگفتمانباید،امدنبهمعضالتجمعیتی،یدا
به،وخوشبختید د دگیوبادسادآمفهومحضو دند اجتماعمفهوم ودی،

هاآهمسوبادرهنگوباو هاآبومیجامعهخوددس یابیم ایده





