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 (سبک و فرهنگ زندگی)نقش و جایگاه جوانان در پيشرفت 

 

  سليمه ایزدي

 

البتره  . سررعت زيرادي شرروع شرد     توجه به جاري شدن سياست هايي در سطح جامعه با كاهش جمعيت با 980سال  از

اينطور بيان مي كنند كه تعرداد جمعيرت در يرك كشرور      رده،كبرخي از جامعه شناسان با ديد متفاوتي به اين قضيه نگاه 

ميليرون نفرجمعيرت    99كه  هستندكشورهايي . بلكه بايد در يك جمعيت تعادل وجود داشته باشد ،اهميت چنداني ندارد

يرن روال  اگرر ا  ايرران امرا در  . در تعرادل اسرت   براهم  دارند اما تعادل جمعيتي دارند، يعني تعداد جوانان و افراد سالخورده

تري جوانران بايرد    آبطوريكه در سال هراي  . خواهد يافتادامه پيدا كند نرخ سالمندي روز به روز افزايش كاهش جمعيت، 

يعني اگر امروزه بحث جوانان و تمام دغدغه هراي آنهرا    .جامعه كنند انبخش زيادي از وقت و هزينه خود را صرف سالمند

سرال   89در چند سال آينده يعنري تقريبرا   (  داران را به خود اختصاص دادهو موضوع اصلي كشور و سياستم) وجود دارد 

از ديدگاه جامعه شناسي هر خانواده بايد حرداقل دو  . خواهد بود چالش جدي كشورديگر، بحث سالمندان و مشكالت آنها 

با توجه به مرگ زند باشد، فر  يعني اينكه در كشور ما اگر حداقل نرخ رشد هر خانواده اي  ؛نفر جانشين خود داشته باشد

فرزند، نررخ    پس با دارا بودن  .ميانگين كل خانواده دو نفر مي شودو ميري طبيعي اي كه در آن خانواده اتفاق مي افتد، 

تبليغرات گسرترده ي آنهرا در    مد كنيم متوجه آرفت و  در مناطق سني نشين كشورماناگر كمي  .جايگزيني صفرمي شود

امرا امرروزه   . سرني بودنرد  % 82شيعه و % 02مگال در كشور ما روستايي وجود دارد كه قبال . هيم شدداشتن فرزند زياد خوا

فرزنرد ترغيرب مري     3در كشوري مگل اسرائيل مادران به داشرتن حرداقل   . ن را سني ها تشكيل مي دهندآجمعيت % 30

وقتري  . در گوش ساكنان زمزمره مري شرود   بهتر زندگي ، فرزند كمتر جمله يدر نوار غزه و فلسطين اين  اما هر روزشوند 

اسرائيل در چند سال گذشته شكل گرفت كشوري كوچك بود، در حاليكه اگرر االن بره نقشره ي فلسرطين اشرغال شرده       

دشمن برنامه ريزي كرد اگرر   .سال رشد كرده اند 09نگاهي بيندازيم مي بينيم كه چگونه صهيونيست ها در طي قريب به 

 انان مسلط شويم با توجه به قشر جواني كه اكگر كشورهاي مسلمان دارند نمي تروانيم ايرن كرار ر   منابع مسلمار بخواهيم ب

ميل و حوصله به داشتن بچه نيز كمتر خواهد  ،طبيعتا با افزايش سن ازدواج. و بايد راه ديگري را پيش بگيريم انجام دهيم

كره ايرن    .نع ازدواج براي جوانان كراهش مري يابرد   با رفع موا كاهش جمعيت به نظر خيلي از كارشناسان اين مشكل. شد

 .مشكل داليل مختلفي دارد؛ كه قسمتي از آن به خرود مرردم و قسرمتي هرم بره دولرت و سياسرتمداران برر مري گرردد          

هاي نادرست و غلطي كه نه ريشه در فرهنگ و نه در مذهب ما دارد و فقط بر اثر غفلت ما، در جامعه ريشره كررده    فرهنگ

البتره هنگرامي كره     .دومحسوب شر  مانخطر بزرگي براي امنيت ملي كشور مشكالتاينطور ممكن است  ندهاست و در آي

بحث افزايش جمعيت توسط رهبر معظم انقالب مطرح مي شود، منظور اين نيست كه همه ي خرانواده هرا برا هرر سرطح      
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با خانواده هايي هست كه قردرت  بت در اينجا روي صحبلكه  .فرهنگ و هر سطح اقتصادي، فرزندان بيشتري داشته باشند

 .داما نسبت به اين موضوع بي توجه هستنفرزندان بيشتري دارند،  بااليي در تربيت

 

 رهنگ، صهيونيستفكاهش جميت،  :هاي كليديه واژ
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