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ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺧﻀﺮﺣﯿﺪری
در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ ﺑﯿﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺣﺮف زده ﺷﺪه ﯾﺎ اﺻﻼ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﯿﮑﺎر ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎری ﻫﺮ ﺳﺎل اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎاﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﻌﻒ و
آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎری را ﺣﺪود  ۲۱درﺻﺪ اﻋﻼم
ﮐﺮد ،آﻣﺎری ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ آن را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آﻣﺎر واﻗﻌﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ،۶۹۳۱ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﮑﺎران ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۰۰۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد .
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﺮان ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
ﺑﯿﮑﺎری در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۰۶درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﺻﺪر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدﭘﺮداز!
ﺳﻮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻣﺮدﺳﺎﻻری در ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﮔﺎه ورای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮدی در اﻃﺮاف ﻣﺮدان اﺳﺖ.
ﻣﺮدﺳﺎﻻری از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﺮﻓﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎﻻر ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد -در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮدان -ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﻗﺮار دادن ﻣﺮدان در ﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﯿﺲ و ﯾﮕﺎﻧﻪ« ﻧﺎنآور »ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎری را ﻫﻢ ﺑﺮ دوش آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎه ﺣﺘﺎ ﻣﺮدان را زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد ﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻢ و ﻧﺎﻣﻮس
ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ اول( ،ﺧﺸﻦ»ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ«
ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯽﭘﻮل ﺷﺪن ،اﻏﻠﺐ او را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه را ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ از ﭘﺎ درآورد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ای ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮدان ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر و اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .ﻧﮑﺘﻪ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن اﻏﻠﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻣﺮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن ﻣﺮدان از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻃﻼق و ازﻫﻢﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﻓﺮض ﭘﺬﯾﺮش
ﻧﻘﺶ داﺋﻤﯽ ﻧﺎنآورِ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﮑﻼت و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ،درک و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪن و ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان.

از ﺟﻤﻠﻪ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق و
وﻇﺎﯾﻒ .زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﺣﺘﺎ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد و
ﺧﺎﻧﻮادهاﻧﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮدان ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻪ ﻣﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎری ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی ،زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻪ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮدازی ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ روزی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺮدان و اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در دورهﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﺮدان ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎردﻫﯽ وزارت ﮐﺎر ﮐﻪ  ۱۱ﻫﺰار ﻣﺮد در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺮدان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه )ﺣﺪود  ۴۲درﺻﺪ(
ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺮاﺣﻠﯽ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۳۱درﺻﺪ از ﻣﺮدان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ﻫﺮ ﭼﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺰان و ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﻢ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ ،دو ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪی و
ﻣﻬﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺮدان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﮑﺎری ﺧﻄﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را در ﻣﺮدان ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ۵۴ .درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺣﺘﺎ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن
ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ دادن ﺳﻼﻣﺖ روان ﺧﻮد ﻫﻢ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و از دﺳﺖ دادن اﺣﺴﺎس ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رﻓﺘﺎر
ﻏﯿﺮﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻫﻤﺪﻻﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهﺷﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻮان ﺑﯿﮑﺎر!
اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﯿﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮔﺬارد و ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۰۴درﺻﺪ از ﺑﯿﮑﺎران ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮی را
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺘﻪ ،درس ﺧﻮاﻧﺪه و ﺣﺎﻻ ﺑﯿﮑﺎر ﯾﺎ ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪن ،رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن
 ۵۱ﺗﺎ  ۹۲ﺳﺎﻟﻪ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۲درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﮑﺎری در ﮐﻨﺎر ﺗﻮرم از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
آﯾﺎ ﺟﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ درﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮیِ ﻓﺮد ﺑﯿﮑﺎر ،ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎری ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ؟
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺪری ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎنآور ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ در
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺎاﻣﻦ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ ﭼﻪ رﻓﺘﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ؟
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎم اول ﺑﺎﺷﺪ .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﻗﻊ و ﻏﺮﻏﺮ و
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻓﺮد ﺑﯿﮑﺎر ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ او در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﯾﮏ دوره ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ و او ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
از ﻃﺮﻓﯽ اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده درآﻣﺪی دارﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ زدن و ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻀﻮی
در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺪر -ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ زدن و ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﻧﯿﺶ و ﮐﻨﺎﯾﻪ و ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اززﻧﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﯿﮑﺎریِ دورهای اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ درﮔﯿﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان -ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده
ﭼﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪای ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﻣﻨﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﭼﻬﺎردﯾﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢاش.

