
 کاپيتان زن 
مدال افتخار شهرداري پاريس را رد کرد

کش�تي آلمان�ي  کاپيتان ه�اي  از  يک�ي  کلم�پ،   پي�ا 
پناهجوي�ان در  ناج�ي  ن�ادر کش�تي هاي  از  ۳، يک�ي   واچ 
دري�اي مديتران�ه، م�دال افتخ�ار ش�هرداري پاري�س را رد ک�رد. 
شهرداري پاريس ماه ژوئيه گذش��ته دو کاپيتان زن کشتي واچ ۳، کاروال 
راکته و پيا کلم��پ را به دليل تالش هاي فراوان ب��راي نجات پناهجويان 
س��ردرگم در آب هاي مديترانه شايس��ته دريافت مدال افتخار پايتخت 

فرانسه دانسته بود. 
پيا کلمپ در پاس��خ به شهردار پاريس نوشت: » ش��ما براي اينکه من در 
درياي مديترانه به پناهجويان کمک کرده ام، اينجانب را شايسته دريافت 
مدال افتخار دانسته ايد در حالي که همزمان پليس فرانسه در خيابان هاي 
شهر پاريس و ديگر شهرها خواب و خوراک را از پناهجويان ربوده است و 
کيسه خواب و پتوها را نيز از آنها مي گيرد. همزمان پليس در همکاري با 
شما فعاالن حقوق پناهجويان در شهر پاريس را شديدا سرکوب مي کند. 
شما مي خواهيد مدالي به من بدهيد که خودتان در شهري که شهردارش 
هستيد کامالً برخالف آن حرکت مي کنيد و شديدترين سرکوب ها را عليه 
پناهجويان روا مي داريد. پس تعجب نکنيد اگر مدال افتخار ش��هرتان را 

قبول نکنم.«
بيش  از چهار سال است که صدها پناهجو شب و روزشان را در خيابان هاي 
پاريس سپري مي کنند و انتقادات بس��ياري به واسطه مواضع شهرداري 
پاريس متوجه اين نهاد است. برخي منتقدان مي گويند نهاد تحت امر آن 

هيدالگو تنها با پليس در سرکوب پناهجويان همکاري کرده است. 
پيا کلمپ در ادام��ه نامه خود اين ب��ار خطاب به »پاريس« مي نويس��د: 
»پاريس من يک انسان بشردوست نيس��تم، اينجا براي کمک نيامده ام، 
حس همدردي من را به اينجا کشانده است. من به مدال تو نيازي ندارم. 
نيازي ندارم قهرمان خطاب ش��وم. نيازي نداريم تا کسي را »قهرمان« و 
ديگري را »غيرقانوني« بخوانيم. قرار نبود تفاوتي باشد و قرار بود نوع بشر 

با يکديگر برابر باشند.«
به گفته پيا کلمپ جهان امروز به آزادي حقوق برابر نياز دارد. وي مي گويد: 
» زمان آن رس��يده اس��ت تا دس��ت از تزوير و ريا برداريم و براي عدالت 
اجتماعي تالش کنيم. زمان آن رسيده اس��ت که تمام مدال ها در جهت 
احقاق يک انقالب به کار گرفته شوند. زمان آن رسيده است که حق هويت 
و مسکن به تمام شهروندان اين کره خاکي اهدا شود. زمان آزادي انتخاب 

محل زندگي براي همه رسيده است.« 

 مقاله مجله هافينگتون پست 
درباره ارتقاي جايگاه زن با اسالم

پيامبر اسالم)ص( نخستين حامی زنان در تاريخ
اگرچه ما در بيان ظرفيت هاي دين اس�الم و حماي�ت اين دين مبين 
از »زنان« به عنوان اصلي ترين محور خانواده غفل�ت ورزيده ايم اما 
گاهي وقت ها حتي مي توان در بين مقاالت منتش�ر ش�ده در برخي 
نش�ريات غربي رد پاي نقش و بهاي اس�الم به »زن�ان« را پيدا کرد. 
مجله هافينگتون پس��ت هم در مقاله اي از ميان همه بنيانگذاران اديان 
بزرگ - بوديسم، مسيحيت، کنفوسيوس، اس��الم و يهوديت – حضرت 
محمد )ص( را نخستين حامی زنان در تاريخ معرفي کرده است.البته اين 
جمله از واژه فمينيست استفاده کرده است که اين واژه در اين مقاله براي 
کسي است که حقوق زنان را به رسميت شناخته و در دنياي جاهليت به 

آنها بها داده است. 
در اين مقاله با اش��اره به رهبران اديان بزرگ تصريح شده است: در ميان 
بنيانگذاران اديان بزرگ، کنفوسيوس به سختي از زنان نام برد. در روايات 
انجيل، عيسي صريحاً در مورد وضعيت زنان اظهارنظر نکرد، اگرچه با زنان 
مشهور و با زنان غيريهودي ارتباط داشت. موسي کاماًل مردساالر بود و در 
تورات واقعاً هيچ چيزي وجود ندارد که داللت ب��ر نگراني خاصي درباره 
حقوق زنان داشته باشد اما محمد)ص( اساساً متفاوت بود. او به صراحت 
برابري بنيادين زنان و مردان را به عنوان يک اصل اساسي معنويت واقعي 
شناخت و اقدامات اساسي بسياري براي بهبود عميق جايگاه و نقش زنان 

در عربستان در طول زندگي خود انجام داد. 
در ادامه اين مقاله با عنايت به شرايط اجتماعي پيامبر اسالم تأکيد شده 
است: در حالي که ساير رهبران مذهبي در مورد ظلم و ستم زنان به طرز 
عجيبي سکوت مي کردند، محمد)ص( به طرز چشمگيري حقوق زنان را 
به عنوان يک موضوع اعتقاد مذهبي و سياست دولت مطرح کرد. در طول 
قرن هفتم عربستان، دخترکش��ي امري عادي بود. محمد آن را لغو کرد. 

محمد)ص( مي گويد: تولد دختر »نعمت« است. 
زنان در عربستان در آن زمان اساس��اً به عنوان دارايي تلقي مي شدند و از 
حقوق شهروندي برخوردار نبودند. محمد)ص( حق مالکيت آنها را به آنها 

داد و به آنها حق ازدواج بسيار مهم و ارثي تمديد شد. 
قبل از محمد)ص(، مهريه اي که مردي براي عروسش پرداخت کرده بود، 
به عنوان بخشي از قرارداد بين اين دو مرد، به پدر زن متعلق بود اما او تأکيد 
کرد: زنان بايد به عقد رضايت دهند و مهريه بايد به عروس داده ش��ود، نه 
پدر او. عالوه بر اين، او مي توانست حتي پس از ازدواج مهريه اش را بگيرد. 
همسر مجبور نبود از جهيزيه براي هزينه هاي خانواده استفاده کند. اين 

مسئوليت مرد بود. 
اين مقاله با اشاره به تعيين حقوق وراثت بعد از اسالم تأکيد مي کند: پس از 
اسالم، زنان براي اولين بار در عربستان وارث دارايي و دارايي هاي خانوادگي 

شدند و در آن زمان، اين انقالب تلقي مي شد. 
در ادامه مقاله به رفتار پيامبر با همسرانشان اشاره مي شود و اينکه ايشان در 
انجام امور منزل کمک مي کردند و به خانواده توجه داشتند. ازدواج پيامبر 
با حضرت خديجه و عشق ايشان به يکديگر نيز در مقاله مجله هافينگتون 

پست مورد توجه قرار گرفته است. 
 ازدواج هايي که حضرت محمد)ص( بعد از رحلت حضرت خديجه داشتند 
نيز موضوع ديگر مورد توجه در اين مقاله است که اينگونه به آن پرداخته 
شده است: تقريباً همه همسران پيامبر به جز عايشه بيوه، زنان مطلقه يا 

اسير بودند. 
در اين مقاله به احاديثي از پيامبر درباره سفارشات ايشان به مردان درباره زن 
اشاره شده و آمده است: محمد )ص( در خطبه خداحافظي خود که اندکي 
قبل از درگذشت او ايراد شد، به مردان گفت: شما بر زنانتان حقي داريد و آنها 
بر شما حقي دارند. زنان »شرکا و ياران شما« هستند. همچنين مي گويد: 

بهترين مردان کساني هستند که براي زنان خود بهترين شوهر باشند.
از نگاه نويسنده اين مقاله اصالحات حضرت محمد)ص( آنقدر راديکال بود 
که وضعيت زنان در عربستان و صدر اسالم باالتر از ساير جوامع جهان در 
آن زمان بود. زنان در قرن هفتم عربستان حقوقي داشتند که بيش از هزار 

سال بعد در غرب براي زنان به  وجود آمد.

مریم زاهدی 
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زن وقتي مادر و همس��ر مي ش��ود، دنيايي از تعه��د را به عهده 
مي گيرد و نمي تواند نسبت به شرايط خانواده اش بي تفاوت باشد. 
اين تعهد در زن ايراني به مراتب بيش��تر و قوي تر است تا بدانجا 
که تاريخ روايتگر فداکاري و جانفشاني زنان و مادران اين مرز و 
بوم است. حاال هم شرايط اقتصادي جامعه و شکاف طبقاتي به 
گونه اي پيش رفته که موجب شده بسياري از خانواده ها به راحتي 
نتوانند از عهده تأمين دخل و خرج زندگي شان بربيايند. در اين 
ميان کم نيستند زناني که نه از روي ميل و رغبت و براي مشارکت 
يا پرس��تيژ اجتماعي بلکه تنه��ا به دليل اجباره��اي اقتصادي 
ناگزيرند کار کنن��د و بدين منظور به کارگري در س��خت ترين 
ش��رايط تن مي دهند. خيلي وقت ه��ا کارگاه ه��اي زيرزميني؛ 
محيط هاي کاري غيراس��تانداردي که تحت نظارت وزارت کار 
هم نيستند از نياز زنان و مردان کارگر سوء استفاده مي کنند و با 
حداقل دستمزد بدون اينکه حتي آنها را بيمه کنند،آنها را به کار 
مي گيرند. در اين ميان اغلب اوقات زنان بيش��تر مورد ظلم واقع 
مي شوند و با کمترين حقوق سخت ترين و مردانه ترين کارها را 

انجام مي دهند بي آنکه بيمه و مزايايي داشته باشند. 
   حمايت نسبي قانون کار از زنان کارگر

ماجراي ريزش معدن يورت گلس��تان و کشته شدن ۳5 کارگر 
معدنکاري که خيلي هايشان ثبت نشده بودند بخشي از واقعيت 
کارگاه ه��اي زيرزميني و کارگران��ي را که از حداق��ل مزايا هم 
برخوردار نيس��تند، آش��کار کرد. اما اين حادث��ه پايان ماجراي 

کارگاه ه��اي زيرزميني و کارگران ثبت نش��ده نبود. بر اس��اس 
برآوردهاي��ي که در اي��ن حوزه ص��ورت گرفته اس��ت، بيش از 
۳ميليون کارگر مش��غول  فعاليت و کار هس��تند اما تحت هيچ 
شرايطي اطالعات آنان در جايي ثبت نشده و همچنين فاقد بيمه 
نيز هستند. در اين ميان وضعيت زنان کارگر نسبت به مردان به 
مراتب بدتر است و بيش از نيمي از زنان کارگر بيمه ندارند. اين 
در حالي است که ماده ۳۸ قانون کار، اظهار مي کند براي انجام 
کار مساوي و در شرايط مساوي در يک کارگاه بايد مزد زن و مرد 
به طور مساوي پرداخت شود و تبعيض در تعيين ميزان مزد بر 
اساس س��ن، جنس، نژاد ، قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي 

ممنوع است.  
هر چند ويژگي هاي خ��اص زنان و تفاوت هايي ک��ه ميان زن و 
مرد وجود دارد ايجاب مي کند شرايط اشتغال براي زنان نسبت 
به مردان متفاوت باش��د و اين به عنوان امري بديهي محسوب 
مي ش��ود. قانونگذار هم به اين حد از تفاوت بس��نده نکرده و با 
تعاريف برخي قوانين و مقررات، وضعيت حاکم بر اشتغال زنان را 

داراي چارچوب کرده است.  
به طور مثال طبق قان��ون کار، انج��ام دادن کارهاي خطرناک، 
سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيش از حد مجاز با دست و بدون 
اس��تفاده از وس��ايل مکانيکي، براي کارگران زن ممنوع اس��ت 
و حداکثر ميزان حمل ب��ار براي زنان ۲۰ کيلو اس��ت و حمل و 
جابه جايي بار براي زنان در ط��ول بارداري و همچنين 1۰ هفته 

پس از زايمان ممنوع است. همه اينها اما براي کارگاه هايي است 
که زير بار قانون کار رفته اند و کارگاه هاي زيرزميني که تعدادشان 
هم کم نيست از هيچ قانون و قاعده اي پيروي نمي کنند و حتي 
با شانه خالي کردن از بيمه کارگران موجب مي شوند تا آنها براي 
آينده و از کار افتادگي و حتي هزينه هاي درمان و بيماري هيچ 

پشتوانه اي نداشته باشند. 
  عامل سوءاستفاده کارفرمايان

 عل��ي خدايي، عض��و کارگري ش��وراي عال��ي کار در خصوص 
قوانيني که در رابطه با بيمه کارگ��ران زن و تبعيض هايي که در 
اين خصوص وجود دارد، تأکيد مي کند: » در حوزه قوانين کار و 
مسائل پيرامون آن هيچ گونه تبعيضي مابين زنان و مردان وجود 
ندارد و کارفرما نيز مکلف است تمامي کارگران اعم از زن و مرد 
را بيمه کند، همچني��ن در برخي قوانيني ک��ه در اين خصوص 
وضع ش��ده نيز حمايت هايي براي بانوان کارگ��ر در نظر گرفته 

شده است.«
وي فقدان امنيت ش��غلي براي کارگ��ران و همچنين وضعيت 
نامتوازن اقتصادي را عامل سوءاس��تفاده کارفرمايان مي داند و 
مي افزايد: »اين نکته شايان ذکر است که اين نوع سوءاستفاده ها 
فقط در حوزه زنان کارگر وجود ندارد و به صورت کلي تهديدي 
براي جامعه کارگري محس��وب مي ش��ود، اما چون قشر بانوان 
نس��بت به مردان در فضاي کاري آس��يب پذيرتر هس��تند، اين 
خطرات بيشتر آنان را تهديد مي کند که خود زنگ خطري بزرگ 

براي جامعه کارگري و به  خصوص زنان است.« 
به گفته اي��ن عضو کارگري ش��وراي عال��ي کار، در حال حاضر 
تشکل هايي براي حمايت از زنان کارگر و پيگيري مطالبات آنها 
وجود دارد. به ط��ور نمونه اتحاديه زنان کارگر کش��ور به عنوان 
تشکلي که در پي حمايت از زنان کارگر و احقاق حق آنان است، 
همچنين هيئت مديره هاي مختلف اتحاديه هاي کارگري موجود 
در کشور در اين زمينه حضور دارند. موضوع اصلي تأثيرگذاري 

اين تشکيالت براي حل مشکالت جامعه کارگري کشور است. 
وي معتقد اس��ت: »زماني که نتوانيم تأثيرگذاري الزم را داشته 
باشيم و مطالبات کارگران را به گوش مسئوالن برسانيم و از حق 
آنان در دفاع کنيم، تأس��يس تش��کل هايي که به  صورت دقيق 
به يک مبحث همچون مبح��ث زنان کارگر بپ��ردازد، بي فايده 

است.«
  وقتي زنان کارگر از کار افتاده شوند. . . 

شايد همين فقدان تأثيرگذاري الزم هم موجب شده تا در کنار 
ديگر مسائل و دغدغه ها بيش از نيمي از کارگران زن حتي بيمه 
هم نداشته باشند؛ زناني که وقتي از کار افتاده شوند هيچ دست 
حمايتي  پشتوانه آنها نيس��ت و به دليل فقدان س��از و کارهاي 
قانوني و نظارت براي الزام کارگاه ها به بيمه کردن اين کارگران، 
در آينده نهاده��اي حمايتي بايد بار اين رهاش��دگي را به دوش 
بکش��ند. البته اگر آنها هم بتوانند پاس��خگوي حجم گس��ترده 

مددجويان باشند.

پس از س�ال ها فعالي�ت بنياد ملي م�د و لب�اس همچنان 
لباس هاي مناس�ب پوش�يده و زيبا دغدغه بان�وان جامعه 
اس�ت. واقعيت هاي حاکم بر بازار مد و لباس تأکيد مي کند 
ب�راي تهيه لباس مناس�ب و پوش�يده هم بيش�تر به خرج 
مي افتيد و هم به زحمت مي توانيد نمونه هاي اين البس�ه را 
تهيه کنيد. اين در حالي است که هنوز هم مي توان با 40 هزار 
تومان مانتوهاي جلوباز و ش�لوارهاي س�اپورت تهيه کرد. 
اين ماجرا از نوعي وادادگي فرهنگ�ي در حوزه مد و لباس 
حکايت دارد؛ موضوعي که موجب شده در شرايطي که در 
بسياري از کشورهاي دنيا با جنبش هاي اجتماعي بازگشت 
به عفاف و حجاب مواجهيم و بر همين مبنا برندهاي معروفي 
همچون دولچه و گابانا لباس هاي پوش�يده توليد مي کند، 
زنان محجبه ما در ام القراي جهان اس�الم براي تهيه البسه 
پوشيده و مناسب مجبور باشند هزينه هاي گزافي بپردازند. 
معصومه حکيميان، معاون فرهنگي سازمان بسيج جامعه 
زنان در اين خصوص معتقد است: » ما طي ۳0 سال گذشته 
افرادي را در حوزه مد و لباس ب�ه کار گرفته ايم که به اندازه 
کافي باهوش نبوده  و دانش کافي در اين حوزه نداشته اند.«

با نگاهي گذرا ب��ه جامعه مي توان دريافت بخش��ي از رفتارهاي 
اجتماعي نامناس��ب همچون پوشش نامناس��بي که در سطح 
جامعه شاهد آن هس��تيم و اينکه گاهي احساس مي شود نبض 
مد و لباس ما در دست مزون هاي زيرزميني و با الگوهاي غربي 
فقدان ارائه مدل های اس��المی حجاب است. نکته اي که موجب 
ش��ده تا زنان و دختران جوان براي انتخاب لباس مناسب دچار 
چالش شوند و به س��مت مدهايي کشيده شوند که با فرهنگ ما 
همخواني ندارد. حکيميان در گفت وگو با »جوان« تأکيد مي کند: 
» ما يک چتر محدوديتي را در مسئله پوشاک بر سر خودمان باز 
کرده ايم که اصاًل متعلق به ما نبوده اس��ت.« وي با اشاره به تنوع 
فرهنگ قبيله اي و منطقه اي مي افزايد: »پافشاري روي يک رنگ 
و طرح واحد براي آقايان و خانم ها طي س��ال ها نشان از آن دارد 
که محاسبات ما غلط است و افراد هوشمندي دست اندرکار حوزه 

مد و لباس کشور نبوده اند.« از نگاه وي بايد در اين حوزه به دنبال 
نابغه ها رفت تا بتوانند با هوشمندي باال ذائقه ايراني را بشناسند 
و بر اساس آن لباس هاي مناسب و پوشيده طراحي کنند. چنين 
ساز و کاري موجب خواهد شد تا هر تيري که از آن سوي مرزها و از 

سوي دشمن به سمت ما روانه مي شود، به مانع برخورد کند. 
  بي انضباطي اجتماعي به جاي شيک پوشي

اين کارش��ناس حوزه زن و خانواده با تأکيد بر لزوم کار تيمي 
در حوزه طراحي مد و لباس خاطرنش��ان مي کند: »براي آنکه 
توليدات ما در اين حوزه با استقبال مواجه شود بايد يک تيم از 
مردم شناس ها، روانشناس ها، طراحان و متخصصان حوزه پارچه 
و بازاريابي در کنار يکديگر قرار بگيرند اما ما طي اين سال ها در 

حوزه مد و لباس کار گروهي نداشته ايم.«
معاون فرهنگي بسيج جامعه زنان با بيان اينکه فضاي کنوني جامعه ما 
پر از بي انضباطي اجتماعي است، تصريح مي کند: » اين بي انضباطي 
هم در گفتار مردم و هم در رفتار و س��بک پوش��ش و سبک زندگي 
آنها به چش��م مي خورد. ما به غير از اينکه بخواهيم کلمه بي حجابي 
يا بدحجابي را به کار ببريم باي��د بگوييم دچار نوعي بي انضباطي در 
پوشش شده ايم و اين بي انضباطي در تمام محيط هاي عمومي و حتي 

در دانشگاه ها و مراکز آموزشي ما خود را نشان مي دهد.«
وي معتقد اس��ت:  » ما در پوشش بس��ياري از زنان و دختران 
و حتي مردانمان در س��طح شهري شيک پوش��ي نمي بينيم و 
هيچ گونه تناس��بي به لحاظ زيبايي، طرح و رن��گ در لباس و 

تکريم فرهنگ ملي در آنها وجود ندارد اين در حالي اس��ت که 
مقام معظم رهبري اخيراً فرموده اند حجاب پيش از آنکه اسالمي 
باشد ميراث ملي است و زنان ايراني نماد پوشش و رفتار عفيف 
بودند و ايشان در جمعي که خدمتشان رفته بودند تأکيد جدي 

بر اين وجه حجاب داشته اند.«
  بازگشت غرب به فطرت عفت 

حکيميان با اشاره به خيزش هاي جامعه غرب و امريکا در مقابله 
با پروژه هاي صهيونيستي مي افزايد: » تا ۸۰ سال قبل که اينقدر 
عميق و عجيب مردم کشور امريکا قرباني پروژه هاي صهيونيسم 
نشده بودند، خوردن مشروب در اين کشور ممنوع بود و زنداني 
داش��ت. جرم اختالالت جنس��ي و اخالقي در حد اعدام بود اما 
شبکه هاي صهيونيستي اين ساختار را در جامعه امريکا شکستند. 
در حال حاضر هم براي قانون نيم بندي که در امريکا وجود دارد 
پليس امنيت اخالقي در اين کش��ور با تخطي از قوانين برخورد 
مي کند. البته در ۲5 س��ال اخير و باالخص 1۰ سال اخير دهها 
جنبش در امريکا براي بازگشت به خويشتن راه افتاده که يکي 
از جدي ترين اين جنبش ها، جنبش دختران خويشتندار است؛ 
دختراني که حفظ عفت دخترانه شعارش��ان اس��ت.« به گفته 
وي دهها جنبش ديگر نيز در اين ب��اره به راه افتاده و کتاب هاي 
متعددي نوشته شده است تا بازگشت به فطرت را در دنياي غرب 
شاهد باشيم. حکيميان تأکيد مي کند: » هر ملتي براي خودش 
هويتي دارد و وقتي مي بينند که دار و ندار هويت اجتماعي شان 
را ديگران برايشان تعيين مي کنند به آنها بر مي خورد. بر همين 
اساس هم سختگيري هاي خاصي در اين جامعه براي رفتارهاي 
اجتماعي افراد وجود دارد. به طور مثال پيژامه پوشيدن در خيابان 

ممنوع است و جريمه دارد.«
وي تصريح مي کند: »حاال که غرب بعد از ۸۰ – 7۰ سال متوجه 
شده راه را اشتباه رفته بر ماس��ت که با استفاده از هوش ايراني و 

غيرت ديني مان اين مسير را بشناسيم و از آن بازگرديم.«
بنا به تأکيد وي، عفت نداي فطرت اس��ت و ربطي به مرزهاي 

جغرافيايي و ديني ندارد. 

نيمي از زنان کارگر بيمه ندارند

عفت نداي فطرت است

در حوزه قوانين کار و مسائل پيرامون آن هيچ گونه تبعيضي مابين زنان و مردان وجود ندارد اما کارگاه های زيرزمينی زير بار بيمه زنان کارگر نمی روند

طي ۳0 سال گذشته افرادي را در حوزه مد و لباس به کار گرفته ايم که به اندازه کافي باهوش و عالم نبوده اند

خيلي وقت ها کارگاه هاي زيرزميني؛ 
محيط هاي کاري غيراستانداردي که 
تحت نظارت وزارت کار هم نيستند از 
نياز زنان و مردان کارگر سوء استفاده 
مي کنن�د و با حداقل دس�تمزد بدون 
اينکه حتي آنها را بيمه کنند،آنها را به 
کار مي گيرند. در اين ميان اغلب اوقات 
زنان بيشتر مورد ظلم واقع مي شوند 
و ب�ا کمترين حق�وق س�خت ترين و 
مردانه ترين کاره�ا را انجام مي دهند 

بي آنکه بيمه و مزايايي داشته باشند

دستانش را که در دست بگيري هيچ شباهتي به دستان يک زن ندارد؛ کارهاي 
سخت و گاهي مردانه دس�تان اين زنان کارگر را ش�بيه مردان کرده است. آنها 
ناگزيرند سر کار بيايند تا بتوانند چرخ هاي زندگي شان را بچرخانند. زنان کارگر 
بعضي هايشان تنها نان آور خانه اند و نام زن سرپرس�ت خانوار را مي پذيرند اما 

برخي هايشان هم در کنار مادري، همسر هس�تند؛ همسر مرداني که به تنهايي 
توان کش�يدن بار زندگي را ندارند و درمانده ش�دن از جور کردن دخل و خرج 
زندگي آنان را واداش�ته تا روي کارگري زنانش�ان حس�اب باز کنند. با اين همه 
اما کارگراني که در شرايط سخت کار مي کنند اغلب از حداقل مزاياي کاري هم 

بي بهره اند. طبق آمار حدود ۳ميليون کارگر در کش�ور فاق�د هر گونه اطالعات 
ثبت ش�ده هس�تند. در اين ميان وضعيت زنان کارگر از مردان هم بدتر اس�ت. 
به گونه اي که به ط�ور ميانگين از ه�ر 10 زن کارگر تنها حدود چه�ار يا پنج نفر 
بيمه شده اند و مابقي آنان يعني بيش از نيمي از کارگران زن فاقد بيمه هستند. 
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