اﻓﺴﺮدﮔﯽ در زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان اﺳﺖ

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن اﺛﺮﮔﺬاری،ﻣﻌﺎون ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺛﺒﺎت و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ارزشﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،دﮐﺘﺮ ﺳﻮﺳﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ – )اﯾﺴﻨﺎ(ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان »زﻧﺎن«ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻼﻣﺖ دو ﻣﺒﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﮑﺎن زاﯾﺶ ،ﭘﺮورش و روﯾﺶ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن اﺛﺮﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دو ﻧﻮع راﺑﻄﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ و واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان وﺟﻮد دارد ،اﻓﺰود :ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن
اﺛﺮﮔﺬاری ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ .ﺛﺒﺎت و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ارزشﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪه ،ارزﺷﻬﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﯾﺸﻪ ﺻﻌﻮد و ﺳﻘﻮط ﺑﺸﺮ را ﺑﺎﯾﺪ درﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد
اﻧﺪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد راﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ
ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﻤﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺸﻪ دارد و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ … ﭘﺬﯾﺮی ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری وﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎزش ،ﺳﻠﻄﻪﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﺳﺖ .رﯾﺸﻪ ﺻﻌﻮد و ﺳﻘﻮط ﺑﺸﺮ را در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل در ﺑﺎﻓﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮردﻣﻌﺎون ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻟﺤﺎظ روﺣﯽ
و رواﻧﯽ ﺛﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دﻫﺪ ﺗﺎ درﻣﺎن.
ای ﺷﺪه اﻣﺮوز از ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎیوی اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪ
روﺣﯽ و رواﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺷﻮد.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ در زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان اﺳﺖ
دﻫﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ دوﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮدان ﺣﻞ ﻧﻤﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن،
ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ازدواج و در دوران ﮐﻮدﮐﯽﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮزشﻣﻌﺎون ﺑﺮرﺳﯽ

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :در ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺮح رﺣﻤﺖ و ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ
ﻫﺪف آﻣﻮزش زوجﻫﺎی ﺟﻮان در ﺳﻪ ﻓﺎز آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺿﺮورت اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،اﺣﮑﺎم و اﺧﻼق اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﺮان ،اﻟﺒﺮز ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﻓﺎرس ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،اﻧﺪ،ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻃﻼق را داﺷﺘﻪﻫﺎ در اﺳﺘﺎنوی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در راﺳﺘﺎی اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻫﺪف اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ
ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻣﻠﯽ وﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ،دوران
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪل ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ  12ﮐﺎرﮔﺮوه در اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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