
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman پيشتاز زن

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ مارچ ٠٨

  زنان خانه دار و سرپرست خانوار
 ! شھروندان بی حقوق و فراموش شده اند

  )٢٠١۴ مارچبه مناسبت ھشت (

   

آن . کشورھای جھان، جزو محروم ترين و زحمت کش ترين و فداکارترين اقشار جامعه ھستندزنان خانه دار در ھمه 

  . ھا، نه کارگر به حساب می آيند و نه به عنوان بيکار، بيمه بيکاری به ان ھا تعلق می گيرد

کار سخت ترين و کسالت آورترين کارھا را بدون اجر و مزد و بدون ساعت  زنان خانه دار و سرپرست خانوار

بنابراين، زنان خانه . مشخص و نامحدود انجام می دھند و سودھای کالنی به جيب سيستم سرمايه داری سرازير می کنند

  !دار و سرپرست خانوار شھروندان بی حقوق و فرموش شده اند

م خود  ترين حقوق مسلئی است که زنان به طور سيستماتيک سرکوب می شوند و از ابتدائی ايران، يکی از کشورھا

ارگان ھا و عوامل حکومت اسالمی، در ريزترين زوايای زندگی . مانند انتخاب رنگ و مدل لباس شان نيز محرومند

  .خصوصی شھروندان به ويژه زنان، دخالت پليسی می کند و آن ھا را تحت فشارھای عديده ای قرار می دھد

ن نصف جامعه نزديک به ھشتاد ميليونی شھروندان ايران ن است و با وجود اين که زنائياشتغال زنان در ايران بسيار پا

زنان در ايران، حق .  درصد است١۵را تشکيل می دھند اما اشتغال آن ھا در سطح نازلی قرار دارد و به طور ميانگين 

ی او آزادی سفر و انتخاب محل زندگی و انتخاب شغل دلخواه خود را ندارند و پدر و ھمسر و برادران نيز درباره زندگ

  .تصميم می گيرند بدون اين که نظر او را به حساب بياروند

در چنين شرايطی، اگر زنان کارگر شديدا استثمار می گردند اما وضعيت زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار نسبت 

  . به زنان شاغل بسيار اسف بار و دردناک تر است

زنان » خوشبختی«مت اسالمی و رسانه ھای حکومتی، ھمواره از ين حکومسؤولاما با اين وجود، ارگان ھا و مقامات و 

  ! خانه دار ايرانی سخن می گويند

در حال حاضر بر : س سازمان آمار ايران با پيش بينی افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار تا سه سال آينده گفتئير

 به گزارش مھر، .رانی زن است درصد خانوارھای اي١٢، سرپرست ٩٠اساس آخرين سرشماری انجام شده در سال 

 عادل آذر صبح چھارشنبه در ھمايش کارآفرينی و ايجاد اشتغال زنان سرپرست خانوار در دانشگاه ١٣٩٢دی  ١٨

 شد ئی خانوار شناسا۴٨١ ھزار و ١١٠ ميليون و ٢١، ٩٠در سرشماری سال : صنعتی شريف با بيان اين مطلب افزود

 ئیاين در حالی است که در سرشماری ھای ابتدا.  درصد آن ھا زن ھستند١٢  درصد سرپرست ھای آن ھا مرد و٨٨که 
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بينی می  بر اين اساس پيش .  با رشد دو برابری مواجه شديم٩٠ درصد بود اما در سال ۶.۵تعداد زنان سرپرست خانوار 

  . درصد برسد١۵کنيم تا سه سال آينده آمار زنان سرپرست خانوار به 

 ھزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد ۵٠٠س سرشماری ھای انجام شده دو ميليون و بر اسا: او، ادامه داد

وی با بيان اين که آمارھای .  درصد از آن ھا بيکار ھستند٨٢ درصد از آن ھا شاغل و ١٨که در حال حاضر تنھا 

 سال است، ۶۵سال و باالی  ۶۴ تا ٣۵گرفته شده از تعداد زنان سرپرست خانوار بر اساس سه گروه سنی کم تر از 

  .آمارھا حاکی از آن است که بيش تر زنان ميان سال سرپرست خانوار ھستند: تصريح کرد

آذر، اعالم کرد که سيستان و بلوچستان پرجمعيت ترين استان دارای زنان سرپرست خانوار است و خراسان جنوبی و 

 درصد از زنان سرپرست ٩.۵کردستان با داشتن . دارندخراسان رضوی به ترتيب در رده استان ھای دوم و سوم قرار 

  . ھا در تعداد جمعيت زنان سرپرست خانوار است  درصد کم ترين استان٢/١٠ درصد و قزوين ١٠خانوار، بويراحمد 

س سازمان آمار ايران اکثريت زنان سرپرست خانوار استان سيستان و بلوچستان و ھرمزگان بی سواد و يا ئيبه گفته ر

در اين ميان وضعيت زنان . واد ھستند که اين خود می تواند برای تربيت فرزندان شان تبعاتی در پی داشته باشدکم س

 .سرپرست خانوار در استان تھران به مراتب بھتر است

 درصد بی ۴۴ سال، ٣۵ درصد بی سواد در سنين کم تر از ١١در ميان جمعيت زنان سرپرست خانوار : وی، ادامه داد

 ١٩ درصد زنان سرپرست خانوار بی سواد و ۵۵ ديده می شود، اما در مجموع بايد گفت که ۶۴ تا ٣۵ سنين سواد در

 سال در ٣۵ درصد زنان سرپرست خانوار در سن زير ١٣او، با بيان اين که .  را دارندئیدرصد تنھا سواد ابتدا

 .انوار اکثريت آن ھا مھاجرپذيرندبه دليل نبود شغل برای زنان سرپرست خ: جستجوی کار ھستند، تصريح کرد

 درصد از زنان سرپرست ٣۵: س سازمان آمار ايران، درباره داليل سرپرست شدن زنان در خانواده توضيح دادئير

 درصدشان به دليل فوت ھمسر که دليل ٢٠ درصد باقی مانده، ۶۵از . خانوار به رغم داشتن ھمسر سرپرست ھستند

 ٢۶ھم چنين .  زنان را مجبور کرده تا به عنوان سرپرست خانوار معرفی شوندعمده اش تصادفات جاده ای است،

  .درصد زنان سرپرست خانوار مطلقه ھستند

به گفته او، کم ترين درآمد زنان سرپرست خانوار مربوط به استان سيستان و بلوجستان است که در آمار بدست آمده 

 ھزار تومان است که اين ميزان درآمد برای گرداندن يک ٣٠٠درآمد يک زنان سرپرست خانوار در سال سه ميليون و 

ھم چنين باالترين درآمد زنان سرپرست خانوار در طول يک سال . خانواده با چندين فرزرند در طول سال فاجعه است

  . ھزار تومان است۵٠٠ ميليون و ١۴مربوط به استان تھران است که درآمد اعالم شده 

:  ھزار تومان است، گفت٩٠٠ ميليون و ٩ور متوسط درآمد زنان سرپرست خانوار در سال، آذر، با بيان اين که به ط

 درصد زنان سرپرست خانوار در دھک ھای يک، دو و سه قرار دارند که اين آمار بسيار نگران کننده ۵٠بيش از 

 .ن استئيو ميزان درآمد پايشان باال   زنان سرپرست خانوار دھک اول بی سواد بوده و جمعيت خانواده٨١است؛ چراکه 

 درصد بيماری جسمی، ٧ درصد زنان سرپرست خانوار معلول، ٨ھم چنين : س سازمان آمار ايران، تصريح کردئير

 درصد زنان سرپرست خانوار ۴۶ضمن آن که .  درصد از آن ھا از کار افتاده ھستند٣٠ درصد بيماری روانی و ١۴/۵

  .ھستند... امداد، بھزيستی، بنياد شھيد، شھرداری وتحت پوشش نھادھای حمايتی شامل کميته 

 توجه و حمايت بيش تری از قشر زنان سرپرست خانوار شده، اما متاسفانه در ٧٠آذر، در پايان با بيان اين که در دھه 

زايش  کند برای جلوگيری از اف مرکز آمار ايران پيشنھاد می:  فعاليت ھا بيش تر جنبه شعاری داشته است، گفت٨٠دھه 

زنان سرپرست خانوار سياست گذاری ھای ويژه انجام شود، ھم چنين به بيمه زنان سرپرست خانوار، ترويج بيمه عمر، 

تحت پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار، برنامه ريزی برای حمايت مادی و معنوی از فرزندان آنان و کنترل 

 و حمايت از اين زنان ئیست تا نھادی مستقل برای شناساضمن آن که ضروری ا. تصادفات جاده ای بيشتر توجه شود
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تشکيل شود تا بتوان آمار دقيقی از وضعيت زنان سرپرست خانوار به دست آورد و اقدامات فرھنگی و آموزشی بيش 

 .تری روی آن ھا انجام شود

ت از چشم جامعه دور  بی شمار است اما اين ھمه مشکالزنان سرپرست خانوارمشکالت و معضالت زنان خانه دار و 

  .می ماند و به چھارچوب خانه محدود می گردد و کم تر به جامعه کشيده می شود

 به گوش می رسد که خواھان پرداخت دستمزد به زنان خانه دار در مقابل کاری که در ئیالبته برخی مواقع زمزمه ھا

، بلکه موقعيت اقتصادی زنان را بھبود می بخشد و ظاھرا نه تنھا اين خواست اشکالی ندارد. خانه انجام می دھند، ھستند

اما اگر کمی اين گرايش را خراش بدھيم می بينيم که اين خواست . آنان را در مقابل مرد و يا مردان خانه قوی تر می کند

ور بدون اين که بخواھد و يا نخواھد زن را در چارچوب خانه محبوس و ايزوله می کند و کار خسته کننده و کسالت آ

  .خانگی را ابدی می سازد

به باور من، زنان خانه دار برای اين که از چھارچوب خانه رھا شوند و در جامعه حضور داشته باشند بھتر است از 

به عبارت ديگر، کسی که جويای کار است و ھر موقع کاری پيدا شود سر کار می رود . بيمه بيکاری برخوردار گردند

در حالی که اگر به زنان خانه دار دستمزد پرداخت شود آن ھا .  زندگی بيمه بيکاری می گيرداما تا آن موقع برای گذران

  .از جامعه ايزوله شده و در چارچوب خانه می مانند

 مطرح است که چه بايد کرد تا زنان خانه دار وارد عرصه ھای اجتماعی و سياسی و سؤالدر چنين شرايطی، اين 

  ! را در تحوالت جامعه ايفا کنند و نظاره گر و فراموش شده نباشند؟فرھنگی جامعه شوند و نقش خود

ن ئيمتاسفانه بسياری از زنان خانه دار، به دليل اين که در جامعه حضور فعالی ندارند آگاھی اجتماعی و سياسی شان پا

اليت ھای فرھنگی و اين ھم نه تقصير زن خانه دار، بلکه تقصير جامعه است که نتوانسته امکانات تحصيل و فع. است

، بيرون »خانه« زنان خانه دار از زندانی به نام ئیبنابراين، شرط نخست رھا. سياسی و اجتماعی برای او فراھم سازد

آمدن آن ھا از خانه و حضور در جمع ھای اجتماعی و سياسی و فرھنگی و در يک کالم باال بردن سطح آگاھی و دانش 

 از ھرگونه ئیشرط مھم و اساسی پاره کردن زنجير اسارت زنان خانه دار، و يا رھابنابراين، يک . اجتماعی شان است

  .تبعيض، ستم و سرکوب، باال بردن سطح آگاھی و دانش اجتماعی آنان و حضور فعال شان در تحوالت جامعه است

 حمايت فعالين فرھنگی، برای اين که زنان خانه دار به آن جايگاه انسانی و اجتماعی و آزادی خود برسند به ھمکاری و

سياسی و اجتماعی که در راستای برابری انسان ھا بدون توجه به مليت و جنسيت و باورھای انسان ھا مبارزه می کنند 

زنان آگاه و مبارز جنبش کارگری می توانند برای بيرون کشيدن زنان خانه دار از کنج خانه ھا موثر واقع . نياز دارند

  .گردند

ه زن خانه دار ايزوله می گردند و نمی توانند در تحوالت اجتماعی و سياسی و فرھنگی شرکت کنند به عالوه بر اين ک

کار مداوم خانگی، زيست و زندگی و بھداشت و . انواع و اقسام بيماری ھای جسمی و روانی نيز دچار می گردند

  . و روانی قرار می دھدسالمتی زنان را در معرض انواع خطرات بيماری ھا مانند ناراحتی ھای روحی

اما بر اساس .  زنان خانه دار در مقايسه با زنان شاغل، بيش تر در معرض انواع خشونت ھای خانگی قرار می گيرند

تحقيقات صورت گرفته و آمارھای اعالم شده از سوی سازمان ھای مربوطه به خصوص سازمان بھزيستی، زنان خانه 

به عقيده . نواعی از خشونت ھای روحی، روانی و فيزيکی قرار می گيرددار بيش تر از زنان شاغل در معرض ا

  کارشناسان و محققين، زنان شاغل در تمام ابعاد کيفيت زندگی به جز عملکرد جسمانی، وضعيت بھتری از زنان خانه

  .دار دارند

ر مقايسه با زنان خانه دار، زنان شاغل، به دليل دور بودن از فضای خانه و مشارکت در انواع فعاليت ھای اجتماعی د

  .در سالمت روان و نشاط بيش تری برخوردارند
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ھا و اختالالت روانی اگرچه يكی از  بيماری . برای مثال، افسردگی در بين زنان خانه دار بيش تر از زنان شاغل است

ر جامعه ما دو برابر مردان  ھای شايع در بين ھمه افراد و در ھمه جوامع است، اما سھم زنان از اين بيماری د بيماری

  .است

سرطان پستان، يکی از بيماری ھای شايع در ايران است اما نه خانواده و نه جامعه و حکومت، اھميتی به اين بيماری 

و زنان مبتال به اين بيماری ھولناک را به حال خود رھا می کنند تا به . کشنده و در عين حال قابل معالجه زنان نمی دھند

  .م درد بکشند، ذره ذره آب شوند تا سرانجام جان خود را از دست بدھندطور مداو

 بر اين که تأکيد؛ با »شفقنا زندگی«دکتر حبيب هللا محمودزاده، يک فوق تخصص جراحی پستان، در گفتگو با خبرنگار 

گی نادرست، در واقع سبک زند: روند ابتال به سرطان پستان در کشور نسبت به گذشته رو به افزايش است، گفت

 نامناسب، وضعيت محيطی، دور شدن از زندگی ھای طبيعی و صنعتی شدن، آلودگی ئیاسترس ھای باال، عادات غذا

  .ھوا و برخی ريزفاکتورھای ناشناخته از جمله مھم ترين داليل افزايش آمار مبتاليان به سرطان پستان در ايران است

 فرھنگ و آگاھی ھای عمومی مردم در خصوص سرطان  البته برخی عوامل نظير افزايش: در ادامه، تصريح کردوی 

 ئیپستان، مراجعه زودرس و اجرای طرح غربالگری اين بيماری در برخی مناطق کشور که منجر به مرجعه و شناسا

يان به اين بيماری باشد و عاملی که در گذشته اين بيماری در مراحل اوليه بيماری، از ديگر داليل افزايش آمار مبتال

  .کمتر مورد توجه جامعه بود

ساليانه :  ھزار نفر در ايران به سرطان مبتال می شوند خاطر نشان کرد٧٠دکتر محمود زاده، با بيان اين که ساليانه 

وند که از اين بين ھفت  ھزار نفر در ايران به غير از سرطان پوست به يکی از انواع سرطان مبتال می ش٧٠حدود 

 زن يک نفر به سرطان ٨ھزار نفر از اين ميزان بيماران سرطان پستان ھستند، در واقع در کشورھای غربی از ھر 

  .پستان مبتال می شوند که متاسفانه به داليل ذکر شده اين آمار در ايران بيش تر از کشورھای غربی و توسعه يافته است

البته تاکنون تفکيک و پژوھشی در بين مبتاليان به اين بيماری در بين زنان :  ادامه داداين فوق تخصص جراحی پستان،

شاغل شھرھای مختلف در کشور صورت نگرفته است به طوری که بر اساس بررسی ھای صورت گرفته در سطح 

  .شھر تھران، زنان شاغل پايتخت بيش تر از زنان خانه دار به اين بيماری دچار می شوند

در حال حاضر :  بر اين که بازسازی پستان در تمامی نقاط کشور امکان پذير نيست تصريح کردتأکيد چنين با وی ھم

کار بازسازی پستان توسط جراحان سرطان و پالستيک به صورت مشترک انجام می شود و جراحان ما به دليل آموزش 

  . قادر به انجام آن نيستندئیھای ناکافی در دوران تحصيل به تنھا

اين استاد دانشگاه علوم پزشکی تھران، در پايان با اشاره به اين که بيماران سرطان پستان ھيچ حمايتی از سوی خانواده 

متاسفانه يک تصور غلطی که در بين مردم جامعه ما وجود دارد اين است : و اجتماع دريافت نمی کنند، خاطر نشان کرد

اھی می ميرد اين در حالی است بسياری از اين بيماران سال ھای طوالنی که فکر می کنند فرد سرطانی بعد از مدت کوت

 سال بعد از عمل ھم زندگی می کنند بنابراين الزم است روش ھای پيشگيری از سرطان پستان در کشور به ٢٠يعنی 

ر و طور جدی پيگيری شود و بيماران نيز از روش ھای حمايت ھای روحی و روانی خانواده، اجتماع، محيط کا

  .ھمسران خود برخوردار باشند

، با بيان اين که درد ھای روماتولوژی نظير »شفقنا زندگی«س مرکز تحقيقات روماتولوژی، در گفتگو با ئيھم چنين ر 

در واقع برخالف تصور عموم، : زانو درد و کمر درد در بين زنان خانه دار بيش تر از زنان شاغل رواج دارد، گفت

زو مشاغل سخت و زيان آور به شمار می رود و اين افراد به دليل ايستادن ھای طوالنی مدت در کار زنان در منزل ج

محيط ھای آشپزخانه برای تھيه غذا و شستن ظروف و ھم چنين انجام ساير فعاليت ھا در نظافت منزل باعث شده آن ھا 

  .بيش تر از زنان شاغل به کمر درد و زانو درد مبتال شوند
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 جمشيديان فوق تخصص بيماری ھای روماتولوژی، در اين گفتگو، کمردرد و آرتروز را مھم ترين دکتر احمد رضا

در واقع دردھای ناشی از آرتروز و کمر درد از مشکالت بسيار رايج : مشکالت رايج در بين زنان بر شمرد و افزود

اتولوژی را اين افراد تشکيل می دھند و در بين زنان ايرانی است که متاسفانه بسياری از مراجعان به کلينيک ھای روم

  .البته اين مشکل ھم در بين زنان شاغل و ھم در بين زنان خانه دار ديده می شود

:  بر اين که زنان خانه دار بيش تر از زنان شاغل از مشکل کمر درد رنج می برند، تصريح کردتأکيدوی، در ادامه با 

ری که در محيط منزل دارند بيش تر دچار کمر درد می شوند و در واقع خانم ھای خانه دار به دليل نوع و سختی کا

برخالف تصور عموم کار زنان در منزل جزو مشاغل سخت و زيان آور به شمار می رود و اين افراد به دليل ايستادن 

ا در نظافت ھای طوالنی مدت در محيط ھای آشپزخانه برای تھيه غذا و شستن ظروف و ھم چنين انجام ساير فعاليت ھ

  .منزل باعث شده آن ھا بيش تر از زنان شاغل به کمر درد مبتال شوند

 درصد از افراد جامعه ٢۵ بر اين که بيش از تأکيدس مرکز تحقيقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تھران، با ئير

 ٢۵قات، مشخص شد بيش از بر اساس مطالعات صورت گرفته در اين مرکز تحقي:  ھستند اظھار کرد به کمر درد مبتال

  . درصد اين افراد را زنان خانه دار تشکيل می دھند۵٠درصد افراد جامعه به کمر درد مبتال ھستند که 

به گفته دکتر جمشيديان، البته زنان شاغل نيز به دليل غير استاندار بودن محيط کار، نظير شکل صندلی ھا، نشستن ھای 

ير، باال رفتن بيش از حد از پله ھا و عدم تحرک به کمر درد مبتال می شوند طوالنی مدت روی صندلی، ميزھای تحر

اما ميزان آن در مقايسه با زنان خانه دار کمتر است و الزم است افراد شاغل از نشستن ھای طوالنی مدت روی صندلی 

  . داشته باشندپرھيز کنند و سعی کنند ھر از چند گاھی با حرکات کششی و حتی ورزش انعطاف پذيری بيشتری

 درصد تھرانی ھای از دردھای استخوانی و مفصلی رنج ۴٠اين استاد دانشگاه علوم پزشکی تھران، با اشاره بر اين که 

ای جامع نگر درصدد تشخيص و کنترل بيماری رماتيسم در  اين مرکز با در نظر گرفتن برنامه : می برند اظھار کرد

ھای مردم مختلف و معاينه آن ھا   نفر از متخصصان به خانه ١٠٠٠٠دود سطح شھر تھران برآمد که با فرستادن ح

   درصد از اين افراد از دردھای استخوانی و مفصل شکايت دارند و يکی از شايع ترين اين بيماری۴٠مشخص شد که 

  .ھا که مردم از آن رنج می برند آرتروز زانو است

در واقع زنان خانه دار يا به دليل چاقی ناشی از عدم تحرک و : اين استاد دانشگاه علوم پزشکی تھران، يادآور شد

دگی غضروف مفاصل می شوند و البته ئينشستن طوالنی مدت و يا به دليل انجام کارھای غير استاندارد بيش تر دچار سا

ن به اين زنان شاغل نيز گاھی مواقع به دليل خستگی ھای طوالنی مدت، و انجام کار در منزل عالوه بر کار بيرو

بيماری مبتال می شوند و به ھمين دليل زانو درد جز شايع ترين علت مراجعات به کلينيک ھای روماتولوژی در ايران 

  .به شمار می رود

ھمين نمونه ھا، نشان می دھد که زنان خانه دار، در اثر فشار کار خانه، به سرعت فرسوده شده و به انواع و اقسام 

آن ھا ھم چنين به دليل اين که اغلب در چھارچوب خانه محبوس ھستند به بيماری . ی گردندبيماری ھای جسمی دچار م

  .ھای روانی نيز مبتال می شوند

 از سوی اطرافيان، عدم اراده در تصميم گيری ھا، ئیدر واقع كار مداوم و تكراری و کسالت آور در کنج خانه، بی اعتنا

 برآورده کردن نيازھای آن ھا، نداشتن تفريحات سالم، نبود تضمين ھای نگھداری کودکان و احساس ضعف، استرس 

، عمو، پدر، ئیمالی، برآورده نشدن انتظارات از زندگی مشترک، تحمل فشارھای دايمی مردان خانه مانند برادر، دا

 تر در دار را بيش زنان خانه   ھای شغلی يا تحصيلی و غيره  شوھر و فاميل ھای شوھر، در دسترس نبودن فرصت

  . دھد  ھای روحی و روانی قرار می معرض انواع بيماری
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عموما به دليل فرھنگ مردساالری و تفکرات مذھبی و حقوقی که به طور مطلق جامعه و حکومت بر مردان جامعه 

يفه داده است ھمگی دست به دست ھم داده اند تفکری را به وجود آورده اند که اغلب ھمسران، کار در محيط خانه را وظ

از اين رو، حتی زنان شاغل نيز مجبور ھستند عالوه بر کار در بيرون از منزل و تحمل انواع فشارھا و . زن می دانند

چنين شرايطی، .  ناشی از مشاغل خارج از منزل، فشارھای ناشی از کار در منزل را نيز تحمل کنندئیاسترس ھا

و ھم خانه دار وارد می کند که در بسياری از مواقع زندگی فشارھای روانی و جسمی زيادی را ھم برای زنان شاغل 

 قرار داده و در نھايت منجر به درگيری و تشنج، طالق، خودکشی، اعتياد، تأثيرخصوصی آن ھا را نيز تحت 

  .ھمسرکشی، فرار از خانه و غيره در بين خانواده ھا می شود

ز حد در خانه و استرس رسيدگی به امور منزل و فرزندان، روانشناسان اجتماعی، بر اين عقيده اند که فعاليت بيش ا

 تواند به تامين   دھد از اين رو، بيرون آمدن آن ھا از چھارديواری خانه، می زنان خانه دار را تحت فشار شديد قرار می

  .سالمت و بھداشت روانی زنان خانه دار کمک کند

در اين .  سالم و شاداب و متنوع استئیرگروی داشتن فضادر واقع تضمين سالمت روحی و روانی زنان خانه دار، د

زمينه بايد به طور مداوم و در جھت استفاده زنان خانه دار از امکانات موجود فرھنگ سازی کرد، و با توجه به اين که 

ی و در حاکميت جمھوری اسالمی و قوانين و تفکرات مذھبی و مردساالر، نقش زنان در فعاليت ھای اجتماعی و سياس

فرھنگی محدودتر است بايد فعالين جنبش ھای اجتماعی برابری طلب مانند جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش 

 و فعالين عرصه ھای فرھنگی، با ھمه محدوديت ھا و سختی ھا بيش از بيش موظفند از ھر روزنه ای و ئیدانشجو

بکشانند؛ به آن ھا آگاھی بدھند که محکوم نيستند تمام فرصتی استفاده کنند و زنان خانه دار را به حرکت ھای اجتماعی 

آن ھا انسانند و مانند ھمه انسان ھا، حق دارند که در ھمه . عمرشان را در چھارديواری و در کنج خانه ھا بگذارنند

  . حرکت ھای اجتماعی، فرھنگ و سياسی حضور يابند

خانم ھای خانه دار انجام داد افزايش آگاھی خانم ھای به اين ترتيب، در حال حاضر دست کم کاری که می توان برای 

خانه دار ھم در مورد حقوق انسانی و اجتماعی شان و ھم عوارض آن کار و فعاليتی که در خانه انجام می دھد، ممکن 

  . است چه آسيب ھای جسمی را برای وی ايجاد کند

معات اجتماعی برنامه ريزی شده در محل، رسانه ھای نويسنده معتقد است که بی ترديد اين آموزش ھا بايد از طريق تج

 که می توانند با خانم ھای خانه دار ارتباط رودر رو داشته ئیاجتماعی، خانه ھای بھداشت، خانه ھای محله و مکان ھا

 و باشند به آن ھا ارائه شود تا زنان با داشتن اطالعات کافی، بتوانند کار خود در خانه را در يک وضعيت سالم تر

 ھا زنان خانه دار را به حقوق شان در ئیالبته کاری که بايد کرد اين است که در اين گردھما. مطمئن تری انجام دھند

  .جامعه آشنا کرد

 دھد که آن ھا تغييريکی از اين مطالبات کنونی جامعه ايران، بايد بتواند نگاه به زن خانه دار را در جامعه را آن چنان 

نی، به عنوان نيروی کار ثبت شوند تا بتواند از مزايای قانون کار موجود نظير مزايای بيمه به طور رسمی و قانو

بنابراين، الزم است فعالين جنبش زنان، جنبش کارگر و . بيکاری و بيمه بازنشستگی و از کار افتادگی استفاده کنند

ر اين زمينه به احقاق حقوق زنان خانه دار  و به طور کلی بخش آگاه، برابری طلبان و عدالت جويان، دئیجنبش دانشجو

  .بپردازند و آنان را از کنج کسالت آور خانه بيرون بکشند

گرچه شرايط موجود جامعه و در حاکميت جمھوری اسالمی مافوق جامعه و آزادی ستيز، زن ستيز، کودک آزار، 

 ای برای بھبود وضعيت زنان به سرکوبگر و آدم کش، به طور منسجم و ھمه جانبه نمی توان راھکار و برنامه

اعتماد . خصوص زنان کارگر و خانه دار در کشور، ارائه داد اما بايد تالش کرد توقع زنان از خود و جامعه را باال برد

  .به نفسی آنان را تقويت کرد و به آسيب ھای اجتماعی و شغلی و کار خانگی آن ھا پرداخت
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بانند مشكل اقتصادی و ھم آپارتايد يدار و سرپرست خانوار با آن دست به گر كه زنان خانه ین مشكالتيمھم ترنھايتا 

زنان . اين شرايط بيش تر زنان را به نھادھای خيريه وابسته کرده و حرمت انسانی آن ھا را می شکنند. جنسی است

ازھای يه و نحتاج روزانين مسكن، مايسرپرست خانوار در جامعه ما، در معرض فشارھای اقتصادی مربوط به تام

ن، حکومت اسالمی را بايد يبنابرا. ين نھادھای خيريه قرار دارندمسؤولفرزندان خود، ھمواره در معرض سوء استفاده 

وادار کرد به ھمه زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار بيمه بيکاری مکفی بپردازد و آنان را به در نھادھای خيريه 

  .نفرستند

گاه اجتماعی و درآمد مالی ي که بيش تر مطالعات علمی نشان می دھد كه زنان شاغل به خاطر جا کردتأکيددر پايان بايد 

حتا آن ھا، . و استقالل، اعتماد به نفس بيش تری دارند و از نظر سالمت روانی و سطح آگاھی از زنان خانه دار باالترند

  .ت می كنندي ھم تربزندگی شاداب تر و کم دغدغه ای دارند و فرزندان بھتر و مستقل تری

  ٢٠١۴ مارچ ششم -  ١٣٩٢ ]حوت[پنج شنبه پانزدھم اسفند

 

 


