ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دﭼﺎر ﮐﻢ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﻔﺮط ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺮ آﺳﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد در اﯾﺮان
ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
 ،ﺗﻘﯽ آزاد ارﻣﮑﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ)اﯾﺴﻨﺎ( ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان »اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻮل آﺳﯿﺐ
در ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آن را ﺗﻌﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺖ و ﺗﺤﻮﻻت در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دل ﺧﺎﻧﻮاده رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﮐﻨﺸﮕﺮ
ﻓﻌﺎل در ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺗﺎﺑﻌﯽ در ﺑﺎب ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان
ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮد ﭘﯿﺸﮕﺎم و ﺣﺎدﺛﻪ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻧﻬﺎد دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
آزاد ارﻣﮑﯽ اﻓﺰود :آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻣﻘﺪاری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ دارد
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .در واﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻓﺮاﻧﻬﺎدی و ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻓﺮاﻧﻬﺎدی ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ را ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺑﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آﺳﯿﺐ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ را ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ.
آزاد ارﻣﮑﯽ اداﻣﻪ داد :ﭘﺮ آﺳﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد در اﯾﺮان ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺎﻧﻮاده را ﺷﻨﺎﺧﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻤﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻫﺴﺘﻪای ﺷﺪهاﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ دارد از درون ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد و دﭼﺎر ﮔﺴﺴﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽاش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮاﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.
آزاد ارﻣﮑﯽ اﻓﺰود :ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻻن ﻫﺴﺘﻪای ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوز ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮوﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر ﺧﻼءﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﭼﺎر ﮐﻢ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﻔﺮط در درون ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﺣﺮف ﻧﺰدن و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﮑﺮدن ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ،
ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی و ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺣﺘﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻋﻮا و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮاده از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﻃﻼق ،اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد.
آزاد ارﻣﮑﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوری و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮد ﻣﺪرن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺎره و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  80درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی دارﻧﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮد ﻣﺪرن در ﺧﺎﻧﻮاده روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻓﺮزﻧﺪ دار ﻧﺸﺪن از ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ ازﻋﻠﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ،ﺑﺤﺮان در ﺑﺎب ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﺮد ﻣﺪرن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺮد ﻣﺪرن و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﺮد ﻣﺪرن ﺑﺎﺷﺪ.
آزاد ارﻣﮑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺎدران و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎدر ﺧﺴﺘﻪ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺨﻦ از ﻋﺸﻖ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﯿﺪری ﻣﻌﺎون رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺗﻌﺎون،
اﺟﺘﻤﺎع در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎور را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎدﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﺣﻮزه
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻬﺪﯾﺪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮان ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دارد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در اﯾﻦ دو ﺣﻮزه اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﭘﯿﺎﻣﺪ اﻧﺒﺎﺷﺘﯽ،
داد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽاش ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آن ﺟﻬﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺣﯿﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ آن دارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪﺷﻮد و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﻣﯽدر دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﭼﻪ ﺗﺤﻮﻻت و
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﺲ از آن ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻓﻬﻢ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ آﻧﺮا ﺑﺤﺮان و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ آﻧﺮا ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺿﻤﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﺎدﻟﻪ اداﻣﻪ داد :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮوﺳﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ
آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮون ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ از درون ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ
ﺳﻮاﻻت ﺑﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺧﻮد را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﻢ.
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