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  مجيد محمد
با يکي از دوس�تان و هم رش�ته تحصيلي ام بارها در 
مورد مسئله بيکاري و تبعات اجتماعي آن در جامعه 
بح�ث کرده اي�م. او »جامع�ه نا ايمن« را متش�کل از 
کس�اني مي داند که بيکارند و مش�کالت مالي دارند. 
به راستي داش�تن کار و فعاليت در مشاغل مختلف، 
بازدارنده چه تبعات منفي اي است؟ اول اينکه عمده 
وقت فرد داراي شغل و درآمد صرف کار او مي شود و 
با هدف به دس�ت آوردن چيزهايي به واسطه درآمد، 
س�عي مي کند ب�ه ط�رز شايس�ته اي کارش را انجام 
دهد. دوم اينکه به خاطر س�ختي هايي که در کارش 
داش�ته اس�ت، پول خود را صرف خود و خانواده اش 
مي کند. س�وم اينکه نقش اجتماعي خوب�ي را براي 
خود در جايگاه کارگ�ر، کارمند، فروش�نده و... رقم 
مي زند. اگرچه مس�ئله اي را که مي خواهم بيان کنم 
ش�امل همه آدم هاي بيکار در جامعه نمي شود اما اگر 
اين موضوع حل نشود مي تواند بسياري از بيکاران را 
تهديد و آنان را تبديل به شهرونداني خطرآفرين کند. 

  دردسرهاي بي پايان جوان بيکار 
وقتي جواني بيکار است برنامه خواب او تغيير مي کند و 
ديگر نيازي نيس��ت صبح زود بيدار شود و زود به خواب 
برود. ب��راي همين نظ��ام خانواده را به ه��م مي زند. پدر 
صبح زود به س��رکار مي رود و برادر و خواهر به مدرسه و 
دانشگاه. حاال وقت پرداختن به خانه و امورات آن توسط 

مادر است. مادر معذب و ناراحت است، چراکه پسر بزرگ 
خانه تا لنگ ظهر مي خوابد و جلوي دست و پاي مادر را 
مي گيرد. به ع��اوه بيکاري او غصه م��ادر و پدرش را دو 
چندان مي کند. او تا پاسي از شب درست وقتي همه در 
خواب هس��تند از بس طي روز خوابيده است با دوستان 
به خوش��گذراني و بطالت مي پردازد. خوشي کردن هم 
بي مايه اش فتير اس��ت. غرورش را شکسته و دستش را 
به س��مت پدر دراز و غصه پدر را دوبرابر مي کند. پدر هم 
از ترس اينکه مبادا مقابلش قرار گيرد و حرمت ها از بين 
برود از ديگر مخارج مي زند و به او اختصاص مي دهد. خدا 

هم نکند که در راه خوشگذراني که واقعاً هم گذراست با 
کساني هم کاس��ه ش��ود که او را به بيراهه بکشانند. يک 
جوان بي��کار وقت و زمين��ه کافي براي مبتا ش��دن به 
تمام بزهکاري هاي اجتماعي و جرائم و مبتا ش��دن به 

اختاالت رواني را دارد. 
  ژان والژان هاي دله دزد

آدم بيکار انگيزه کافي براي دست زدن به کارهاي خاف 
را دارد. وقتي کس��ي بيکار مي ش��ود براي رفع نياز هاي 
خود بايد چه کند؟ چگونه از پس مشکات خود بربيايد؟ 

چگونه بتواند احتياجات خود را برآورده کند؟ 
تصور کنيد اگر بخواهد از راه درست امرار معاش کند، اول 
بايد کار پيدا کند، ولي کار و استخدام وجود ندارد. اگر هم 
باشد آنقدر دوستان، آشنايان، فاميل و غيره در آن اداره يا 
سازمان هستند که بخواهند استخدام شوند که نوبت به 
شما نمي رسد. مي ماني تو و روزنامه هاي کثيراالنتشار که 
شايد در قسمت نيازمندي هايش چيزي پيدا کني. حاال 
روزنامه را باز مي کني)که بدون ارزيابي آگهي شان را چاپ 
مي کنند( آگهي کارمند – فوق ليس��انس مرتبط- حتماً 
مجرد باشد- جنبه داش��ته باش��د- و اگر بگوييم بعد از 
ساعت کار جملگي به کافي شاپ برويم نگويد نه.... تماس 
گرفتي، پس از اينکه کلي منتظر ماندي تا از اشغال بودن 
دربيايد ضمن سام و احوالپرسي که جوابت را غيرممکن 
اس��ت بدهند، مي گويند: حضوري بايد تش��ريف بياريد. 
مي گويي حقوقش چقدر اس��ت؟ مي گويند بس��تگي به 

خودتون داره! دس��ت آخر هم از اين سر ش��هر تا به آن 
سر ش��هر برس��ي پله ها را باال مي روي تا مي گويي براي 
اس��تخدام.... مي گويند گرفتيم تموم شد. . . حاال کارش 

چه بود؟ خدماتي. 
مدت ها گذشته و نتوانسته از راه درس��ت کار پيدا کند. 
تصور کنيد اگر بخواهد از راه نادرس��ت امرارمعاش کند، 
مجبور اس��ت برود مغازه بقالي بگويد يک عدد نوش��ابه 
بدهيد و تا فروشنده رفت بياورد، چيزهايي را به صورت 
قرض بردارد و فرار کند يا مثل ژان والژان دله دزدي کند 

يا سراغ کارهايي برود که عاقبت ندارد. 
  آدم بيکار دشمن مردم مي شود

بيکاري يکي از مؤثرترين عوامل بروز آسيب هاي اجتماعي 
است که پس از آنکه درون خانواده را تهديد کرد جامعه 
را نا ايمن مي کند. افراد بيکار به گونه اي که انگار دستشان 
به کس��ي نرس��يده به جامعه خود حمله مي کنند. مثًا 
چون بيکار است و تحت فشار، سر چهار راه دستفروشي 
مي کند و کسي از او نخرد فحش و ناسزا مي دهد و عصباني 
مي شود. افراد بيکار، ديگران را مي خواهند قرباني کنند 
تا خانواده شان از فقر نجات پيدا کنند. آدم بيکار به مرور 

تبديل به دشمن مردم مي شود. 
وقتي يک فرد نق��ش اجتماعي خود را ب��ه هر طريقي از 
دس��ت داده و از کارمند متش��خص تبديل به يک بيکار 
مي ش��ود و بعد نقش يک خافکار را ب��ه جان مي خرد تا 
امرار معاش کند تبعات بسيار بدتري خانواده و بعد جامعه 
را در بر خواهد گرفت. تا ديروز بيکاري و نداش��تن پول و 
درآمد مشکل بود حاال درآمد از راه ناصحيح است و برايش 
ديگر هيچ چيز مهم نيس��ت و اين تغيير يکباره فرهنگ 
زندگي اش را نابود مي کند. او ديگر آن فرد سابق نيست 
و نگاهش به خانواده اش تغيير بدي پيدا کرده اس��ت. در 
مرام و منش کس��ي که دزدي مي کند و به جامعه و افراد 
آن آسيب مي زند، گل خريدن براي همسر يعني زن ذليل 
بودن و زن يعني کسي که بايد مانند کلفت کار کند براي 
شوهرش. کسي که مواد فروش��ي مي کند تا امرار معاش 
کند ديگر خانواده برايش مهم نيس��ت، چون خودش با 

دست خودش خانواده هايي را بدبخت مي کند. 
 بدون شک هيچ کس��ي واقعاً از ته دل تمايلي به دروغ و 
دزدي و خاف ندارد و اگر در جبر قرار نمي گيرد اين کار را 
نمي کند. در کجاي دنيا دزدي کردن يک تفريح محسوب 
مي ش��ود؟يا در کجا فروش مواد مخ��در و کار کردن در 
کارهاي خاف از روي عشق و کيف است؟ قاعدتاً هيچ آدم 
متمکني اگر از حداقل اخاق فردي و اجتماعي برخوردار 
باشد سمت بزهکاري نمي رود. انگيزه اول و آخر اين افراد 
نداري و بيکاريست که درآمد نداشته و دست به کارهاي 
خاف چون دزدي و. . . مي زنند، مگر تعداد خيلي اندکي 
که به دنبال لذت جويي از برخي خاف ها هستند مانند 

مصرف مواد مخدر. 
البته از همه اينها که بگذريم هستند آدم هايي که به خاطر 
قدرت ايمان و اخاق در وجودشان تمام مصائب را تحمل 

مي کنند، اما تن به خاف نمي دهند.

اثرات منفي بيکاري تمام افراد جامعه را در بر می گيرد

بیکارهاییکهدشمنمردممیشوند!

افراد بيکار ب�ه گونه اي که انگار دستش�ان 
به کس�ي نرس�يده ب�ه جامعه خ�ود حمله 
مي کنند. وقتي يک فرد نقش اجتماعي خود 
را به هر طريق�ي از دس�ت داده و از کارمند 
متش�خص تبديل به يک بيکار مي ش�ود و 
بعد نقش ي�ک خالفکار را به ج�ان مي خرد 
تا ام�رار معاش کن�د تبعات بس�يار بدتري 
خانواده و بعد جامع�ه را در بر خواهد گرفت

1( براي خودت جواني ش��دي! نش��دي؟ 
ازسربازي آمده اي و مدت هاست وقت خودت 
را تلف کردي دنبال کار استخدامي و دولتي 
هستي. کجا؟ آن هم شرکت نفت. غافل از 
آنکه اگر اين شرکت و ادارات وابسته اش در 
هر اتاق چهار ميز و چهار کارمند بگمارد مگر 
چقدر کار و ظرفي��ت کاري دارد؟ وقتت را 

ارزان از دست نده!
2( سال ها در ش��رکتي کار کردي بيمه اي 
داري قبول. حاال دست بر قضا کارت را به هر 
دليل از دست داده اي. نگفتند ز دزدي بود 
مرد را راستي. . . بلکه گفته اند ز نيرو بود مرد 
را راستي. همت کن يک بازار تهران است و 

يک دنيا ظرفيت کاري!
3( بيايد به هم قول بدهي��م اگر هر اتفاقي 
براي کار و ش��غل م��ا افتاد همانن��د قبل، 
انس��انيت را فراموش نکنيم. اصًا مگر هر 
کس��ي که در لواي قانون زندگي کرد ضرر 
کرد؟ جاي آنکه غرورت را زير پا بگذاري تا 
کارهايي انجام داده و خانواده را از فقر نجات 
بدهي دزدي مي کني؟ خاف مي کني؟ مواد 
رد و بدل کردن هم شد شغل؟ دستفروشي 
آن هم در جاهايي که منع حکومتي و قانوني 
است، شد شغل؟ از باجناقت ياد بگير. همه 
فکر مي کنند هنوز معلم پرورش��ي مدرسه 
است ولي راه پله هاي خانه ها را تميز مي کند 
و اينگونه حال کسب رزق و روزي مي کند. 
4( آيا مگر همين خانواده ات نبود که به تو 
انگيزه داد، انگيزه شغل و درآمد داشتن داد؟ 
حاال فعًا کارت به هم خ��ورده. . . اگر هنوز 
فرزندانت و همسرت که پا به پاي تو اين راه 
پر فراز و نش��يب را طي نموده اند، انگيزه تو 
براي زندگي هستند، دادت را سرشان خالي 
نکن، کم توجه��ي نکن. خبر ن��داري؟ باور 
نميکني؟ خدا برکت دهد زندگي اي را که با 
وجود مشکات مختلف، هنوز و هميشه مرد 
خانواده ميل کافي و اشتياق صد باره دارد به 
خانواده خويش. حتم بدار خدايت تو را روزي 

دوصد چندان دهد. 
5( اين را قب��ول داريم که رش��د جمعيت 
چندين برابر ظرفيت هاي ش��غلي موجود 
بوده و هست اما شمايي که مقام مسئول در 
اقتصاد و مديريت بحران کان »بيکاري« 
هستي کافي است توليدات داخلي را حمايت 
کافي کني! آن وقت ي��ک کارخانه بيش از 
اينها گره گشا خواهد بود. پدربزرگم مي گفت 
در شهرري کارخانه اي بود به نام چيت ري 
داراي سه شيفت کاري بود که 12هزار نفر 
را نان م��ي داد. . . آيا کمک به برپايي چنين 
کارخانه هاي��ي همان رون��ق اقتصادي که 

وعده تان بود، نيست؟
6( نگذاري��د بي��کاري به جانت��ان بيفتد و 
مجبورتان کند از هر راهي که نبايد درآمد 
کس��ب کنيد. کاري کنيد کارستان. چون 
ايراني هستيم، چون غيرت داريم. حساب 
کنيد بايد از هر انگشت شما براي روزهاي 
مبادا هن��ر ببارد. بس��نده ب��ه تعليم هاي 
آکادمي��ک نکنيد. حس��ين س��بزعلي از 
هم خدمتي هاي خوبمان در سربازي با همان 
کچل کردن کم کم آرايشگري ياد گرفت. هم 
اکنون هر از گاهي که ساخت و سازي ندارد 
)مهندس عمران ش��ده است( پاتوقي براي 

آرايشگري دارد و امرار معاش مي کند. 
7( پدرها! به جوان هايت��ان ماهيگيري ياد 
بدهيد. غرورش��ان را بيدار کنيد. چرا از سر 
دلس��وزي بيکاري اش را با پ��ول تو جيبي 
تبديل به وقت گذران��ي مي کنيد؟ برايش 
کاري کنيد همان پ��ول تو جيبي را تبديل 
به يک درآمد پايدار کرده و خريد و فروشي 

برايش مهيا کنيد، حاال هرچند هم اندک. 
8( مردها را هر چه نکش��د اندوه بيکاري و 
ترس از فقر خواهد کشت. شما که ميداني 

چنين اس��ت مرهم باش و کنار ش��وهرت 
کمک ح��ال ب��اش. ح��اال قرارهاي��ت را، 
خريدهايت را، مهماني ات را، کنس��ل کني 

به جايي برنمي خورد. 
9( باور کنيد مي دانم: براي درس خواندن که 
به فان رشته عاقه داري هزينه و پول براي 
شهريه الزم است! براي داشتن پول بايد کار 
کرد. براي داشتن کار بايد تحصيات داشت. 
گيرم که کار هم بدون تحصيات گير آمد. 
وقت براي درس خواندن نداري چون وقت 
تو وقف کارت شده اس��ت. . . . همه اينها را 
مي دانم اما ياد رفيق ش��فيقمان بخير براي 
اينکه بيکاري او را از پ��ا درنياورد. از گلدان 
خانه اش ش��روع کرد. هي قلم��ه زد و هي 
فروخت و هي خدا را شکر کرد. . . و شهريه 
دانش��گاه که هيچ جهاز خواهرش را هم با 

گلخانه بزرگي که اجاره کرد، جور کرد. 
10( يک عده زرنگي مي کنند کار در منزل 
مي کنند. تايپ مي کنند، تعميرات مي کنند، 
نظافت منازل، نگهداري سالمند، خدمات و. 
. . مهم خانواده و بنيان آن اس��ت که همان 
انگيزه و شوق زيس��تن را داده است. اينها 
برکت زندگي را در مقدار پول نمي بينند. در 

حال بودن آن درآمد مي دانند. 
11( ام��ا بدا به ح��ال آن عده که ت��ا بيکار 
مي شوند زمين و زمان را دشنام داده و کينه 
عجيبي از همه دارند. حس��ادت مي کنند. 
جس��ارت مي کنند. کيفي مملو از مدارک 
پيدا مي کنند به خاطر مقدار پست و ناچيزي 
پول درونش را برداشته کيف و مدارک را از 
بين مي برند... اين شرافتمندانه نيست. راه 
چاره ش��ما دزدي از مغازه ها و غيره نيست. 
راه چاره تان گرايش به کارهاي خاف داراي 

سوددهي حرام و غيرقانوني نيست. 
12( آيا تا به حال به اين فک��ر کرده اي که 
استعدادت در چيست، سراغ همان بروي؟ 
آيا تا به ح��ال فکر کرده اي نگ��ذارم بنيان 
خانواده ام به خاطر من و ندانم کاري هايم از 

بين برود و زن و بچه ام آواره نشوند. 
13( خودتان را نبازيد. انگيزه داشته باشيد. 
شما از پسر کريم آقا که کمتر نيستي؟يک 
فنر سه متري دارد و لوله بازکني راه انداخته 
)چقدر هم برچس��ب مي زند روي در خانه 
ما...( و کل��ي درآمد دارد. تو باش��ي البد به 

شأنت برمي خورد؟
14( عزيزاني که خداي نکرده بيکار هستيد 
يا شده ايد. عبارت »چه شد که اينگونه شد؟« 
را بي خيال ش��ويد. بگويي��د: »چه کنم که 

خانواده ام را نجات بخش باشم؟«
15( علم بهتر اس��ت يا ثروت؟ هيچ کدام. 
غيرت، همت، ايمان به خدايي که هست از 

همه چيز واجب تر است. 
16(کار به جايي رسيده است که به اندازه هر 
تولد نوزاد يک بيکار انگار به کشور ما اضافه 
مي شود. خب ما تا اينجاي ماجرا مردم را مورد 
عنايت قرار داديم. اکنون متوليان اقتصادي! 
دوس��تان عزيز دولت��ي! برادران مس��ئول! 
مديران خدوم! مي دانيم ظرفيت هاي شغلي 
از رشد جمعيت پايين تر است! مي دانيم اگر 
قرار است کسي سر کار برود خب دوستان و 
آشنايان و باجناق ها و وابستگان و گسستگان 
و همه آنها که در راه رسيدن شما به منصب و 
ميزتان زحمت کشيده اند، واجب تر هستند! 
مي دانيم اين جمعيت نيازمند شغل هستند، 
اما بي مايه فتير اس��ت آقا. يک جوان فرض 
کنيم پشيمان شود از داشتن دکتراي خود، 
مدرکش را قاب کند برود اق��دام کند براي 
يادگرفتن آرايش��گري، کفاشي، خياطي و 
هزار ش��غل ديگر. باز هم نيازمند پول است 
که بايد از راه حال و درست به دست بيايد. 
کمکش کنيد ت��ا خداي ناکرده ب��ه خود و 

زندگي اش آسيب نزند. 

روايت هايي بر مدار بيکاري و بي عاري

 دکترايت را قاب کن
 برو پيشه اي پيشه کن!

بي پرده با شما 

  مجيد محمد
» آقا فک�ر نمي کني اي�ن هم�ه آدم اخراج ک�ردن چه ضرري ب�ه جان و ت�ن بنياد 
خانواده ها خواهد زد؟ ش�ما درآمد يک فرد را به حداقل برسان اما غرورش را پيش 
خانواده اش نش�کن.« اين روايت کوتاه و تکراري از حکايت بي�کار کردن ها و بيکار 
ش�دن ها در جامعه ماس�ت اما ماجرا به همين جا ختم نمي ش�ود. با ش�ما که بيکار 
مي کني يا بيکار مي ش�وي، دس�تي در کار داري يا اخراج کردن و همه کساني که بر 
مدار بيکاري و بي�کاران مي چرخند بي پرده س�خني مي توان گفت به اي�ن قرار. . . 

بيکاری

آيا تا به حال فک��ر کرده ايد اگ��ر در خان��واده اي مرد و 
سرپرس��ت آن خانواده دچار بحران بيکاري ش��ود چه 
مي شود؟ مرد ها همواره بار سنگيني بر دوش دارند. حتي 
اگر تمام اعضاي خانواده کار کنند و تمام درآمد خود را 
به پدرشان بدهند باز از غصه هاي پدر کاسته نمي شود. 
اصًا همين که دستش را به سوي حتي همسرش دراز 
کند براي غصه اش کافيست. حاال تصور کنيد مرد خانه 
بيکار شده باشد. انگار تمام مشکات روحي رواني با هم 
قرار گذاشته اند تا سراغش بيايند. هنوز دو روز نگذشته 
20 سال پير مي ش��ود، اين به همين جا ختم نمي شود. 
ماجراي بيماري و مرگ تدريجي بنياد خانواده دقيقاً از 
شکستن غرور پدر خانواده آغاز مي شود. همسرش براي 
اينکه کاري کرده باشد دنبال کار مي گردد و چون بيمه 
نمي خواهد و به حقوق اندک راضي اس��ت در شرکتي 

خصوصي به عنوان منشي استخدام مي شود. 
 حاال هر چقدر هم پ��در خانواده با خ��ودش کنار بيايد 
مگر غصه او را ول مي کند. اين بار غيرت و تعصب و هزار 
جور فکر و خيال به س��راغش مي آيد. اکنون همس��رم 
کجاست و چه مي کند؟ با چه کساني همکار است؟ نکند 
با همکارانش در تلگرام چت کند؟! نکند اينستاگرامش 
را پيدا کنند و عکس هاي خصوصي اش را اليک کنند... 
همسرش صبح زود بلند مي شود و خود را مرتب مي کند 
تا راهي کار ش��ود. مرد خانه به او پرخاش مي کند: »اين 
چه کاريه ک��ه اينق��در آراي��ش الزم داره؟« و خانم در 
پاس��خ مي گويد: » مگه توخرجي منو ميدي؟ طلبکارم 

هستي؟شرکته خب، گفتن آراسته بياييد مهمان خارجي 
داريم.« توجه و محبت مرد به زن کم مي شود. اداره خانه 
طور ديگري مي ش��ود. خانم هم فکر مي کند چون کار 
مي کند و پول درمي آورد هر چه کند جاي هيچ چون و 
چرايي نيست. اين يک تصوير ساده از هزاران تصويري 
است که بنيان خانواده را متزلزل مي کند. حاال اگر مرد 
خانه بيکار ش��د و اجازه هم نداد همسرش کمک حال 
خانواده باش��د و فقر کل خانواده را در بر گرفت چه؟ کم 
کم پاي خاف به خانواده باز مي شود و رفع نياز ها بهانه اي 
مي ش��ود براي خاف کردن. مرد خان��ه وقتي مي بيند 
دخترش از او چيز هايي را مي خواهد که نمي تواند مهيا 
کند، همسرش دوست دارد موهايش را رنگ کند، لباسي 
بخرد يا براي آشپزخانه اش وسيله اي اضافه کند و شرمنده 
اوست، پسرش سرباز است دم به دقيقه زنگ مي زند پول 
ندارم اينجا چيزي از بوفه پادگان بخرم و بخورم، الجرم 
مرد خانه کار هم که پيدا نکرده است، هيچ کس هم که 
دست او را نمي گيرد، مي رود و خاف مي کند. اگرچه اين 
صحيح نيست که تحت هرگونه فشاري انسان از فضايل 
اخاقي و انساني خود دور ش��ود و حتي بيکاري دليلي 
بر هنجارش��کني و انجام عمل خاف نيست! اما پدرها 
با عبارت »راه چاره اي ن��دارم« خود را توجيه مي کنند. 
اما بايد گفت هميشه راهي هس��ت و شايد اگر قدري از 
توقعات خود و خانواده کم کنيم و هر کاري را عار ندانيم 
و دست از تاش برنداريم مي توان دوران هاي بحراني را با 

اندکي صرفه جويي و سازگاري از سر گذراند. 

خيل��ي از اف��راد جامعه وقت��ي کاري مناس��ب پيدا 
نمي کنند يا از کار بيکار مي ش��وند ش��ايد به سمت 
کارهاي خاف به معن��اي عرفي راي��ج نروند و مثًا 
دزد و قاچاقچي و موادفروش نشوند، اما واقعيت اين 
اس��ت که خاف و بزه فقط اينها نيست. خاف هاي 
ظريفي هم هس��ت که اثرات آن بسيار مخرب است. 
خيلي ها دست به کارهايي مي زنند که کار نيست و در 
حقيقت به بيکاري دامن مي زند يا بهتر است بگوييم 

سياهکاري مي کنند. 
يک عده مي رون��د راه پله هاي خانه ه��اي ديگران را 
تميز مي کنند و جاي تحسين دارد که برايشان مهم 
نيست کار چه باش��د اما باز خاف مي کنند. چگونه؟ 
مي گويند: شما راه پله ات را به ما بسپار. ما از همه کمتر 
مي گيريم و با اين کار خ��ود در حقيقت نان عده اي 

ديگر را آجر و باز توليد بيکاري مي کنند. 
يک عده مي روند اجناس��ي را ارزان تر)چون فاس��د، 
تاريخ گذشته و غيراستاندارد است( از همه جا خريده 
)به صورت اماني( و ارزان تر از همه جا مي فروش��ند. 
مثًا به دستفروشي مي پردازند. سد معبر مي کنند، 
قانونگريزي مي کنند، مداخله در کار کسبه مي کنند 
و چون ماليات ن��داده و اجاره مغازه ه��م نمي دهند 

مغازه دارها را ورشکسته مي کنند. 
خيلي از آنها ارزان فروشي مي کنند و مردم هم غافل 

از اينکه هيچ ارزاني بي علت نيس��ت، به همان دليل 
که چقدر ارزان اس��ت خريد کرده و در نهايت رونق 
و چرخه اقتصادي مملکت آس��يب مي بيند و باز هم 
مغازه دارها بيکار مي شوند و بيکاري، باز بيکار توليد 

مي کند. 
يک عده که هيچ تخصص��ي ندارند مي روند کارهاي 
تخصصي مي کنن��د. هرچه ان��دک بلد هس��تند را 
مي گويند تخصص و کارت ويزي��ت مي زنند: تمامي 
کارهاي جوشکاري، تأسيس��اتي، نصب کولر، تعمير 
يخچال، نظافت منازل، باربري اث��اث منزل. معموالً 
هم کارش��ان بي کيفيت و خرابکاري است و باز يک 
عده فني و متخصص را بيکار مي کنند و بيکاري، باز 

بيکار توليد مي کند. 
اما مهم تر از همه آن اس��ت که بس��يارند کساني که 
غيرت داشته و غرور خود را زير پا نمي گذارند و به قول 
آن بزرگوار معروف همت بلن��ددار که مردان روزگار 
از همت بلند به جايي رسيده اند. نرخ بيکاري و تورم 
اقتصادي و ناتواني مديريت کان کشور که مجموعاً 
دس��ت دولت وقت خواهد بود، به کنار. کاري به اين 
کارها نداشته همت مي کنند و به هر کار حالي حتي 
اگر نظافت و کارگري ساختمان باشد تن مي دهند و 
با حداقل هاي زندگي مي سازند، چراکه روزي دست 

خداست. از تو حرکت، از خدا برکت. 

آنان بيکار نيستند اما سياهکاري مي کنند پدر بيکار، همسر و فرزندش را بيمار مي کند
خالف هاي ظريف به اسم اشتغال تأثير مخرب بيکاري بر سالمت خانواده 
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