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"كتاب حاضر سیاستهای اقتصادی «نولیبرالیسم» است .محوریت عمده مطالب کتااب
جنسیت و جهانی سازی در آسیای جنوب شرقی است .بدین منظور نویسنده با مطالعه
و برر سی م یدانی و ضعیت اقت صادی اجت ماعی و سیا سی سه ک شور تایوان ا ندونزی
و فیلی پین به تحل یل سیا ستهای اقت صادی نولیبرالی سم در قا لب جهانی سازی
ّی خود را بر اثر نیروی کار
پرداخته است .وی از بعد جنسیتی نیز تحلیل های کم
ز نان در نرخ ر شد و ن یز باروری متمر کز ساخته و تأثیر ا شتغال ز نان را بر
شاخص کیفی زندگی بررسی کرده است".
ا ین ك تاب به شیوهاي جد ید به ب یان م سائل بار سنگین ز نان شاغل پرداخ ته و
با آ موزش روش هاي منا سب ای جاد م یل به م شاركت در هم سران ز نان شاغل را
پیشنهاد و اطالعات مفید و موثر براي زندگي زناشوئي در امور خانه و خانواده
را ارائه مي نماید.
زماني كه دریابید قوانین زندگي تكدرآمد -كه براي زندگي دو درآمد نامتناسب
شما را در اح ساس گ ناه زن شاغل قرار ميد هد
مينما ید -چگو نه با ظرا فت
ميتوان ید از آن گ ناه ر ها شوید .ح تي ا گر هیچ تغی یري در ز ندگيتان پد ید
نیاورید آگاهي جدیدتان به تنهایي از فشار روحي ناشي از بار سنگین ميكاهد
و به شوهر و فرز ندانتان هم سر و مادري سرزندهتر ارزا ني خوا هد دا شت .در
ضمن اطال عات جد یدتان م قدار ز یادي از خ شم و برافروخت گي نا شي از ف شار
مادر تان را از م یان مي برد .شما درخواه ید یا فت كه چرا هم سرتان چ نان به
كارهاي خانه و فرزندان رسیدگي نميكند و اگر بخواهید چگونه ميتوانید این
وضع را تغییر دهید!
این كتاب به شما نشان ميدهد كه براي دستیابي به این هدف به چه ویژگي هایي
نیاز دارید .اما اگر بخواهید فقط با انتقال مقدار كمي از مسوولیتهاي خانه
شما با
به هم سرتان و ضعیت "آ شپزخانه من" و "خا نه من" را ح فظ كن ید
به كارگیري روش هاي ا ین ك تاب ت صمیم ميگ یرد كه در ا مور خانواده و هم سرتان
ت عادلي پد ید آور ید كه برای تان آرامشب خش ا ست درميیاب ید كه ا ین و ضعیت و
جر یان جد ید ع شق فرز ندانتان را ن سبت به شما ا فزایش ميد هد و به ز ندگي
حس هم كاري و ع شق فراوان تر اع طا ميك ند .همچ نین
زنا شویيتان شور و شوق
درميیابید كه همان زندگي كامل یعني زندگي زناشویي فرزندان حرفه یا شغل
را كه مردان درآن وا حد از بر خوردارن مم كن ا ست براي ز نان ن یز به ا ندازه
واقعي و نشاط آفرین باشد.

برنامههاي اجرائي ارائه شده این كتاب به این قشر كمك ميكند تا با حضوري
آ شكار در جام عه گ سترده ب یرون از خا نه لیاقت هاي ذا تي خویش را ع یان و
فراگ یر نما ید و ال گویي منا سب و سازنده براي فرز ندان خود با شند .شیوههاي
ارا ئه شده در ا ین ك تاب حك مي قط عي به شمار نميآی ند بل كه ميتوان ند
برانگیزا نده روش ها و سلیقههاي فردي تان با شند .با ید تو جه دا شت كه ای جاد
تغییرات و تفویض وظایف به دیگران گرچه اكنون در بسیاري از خانواده ها امري
طبیعي به نظر ميرسد در بسیاري دیگر تازه و نو است .پس صبورانه و گام به
گام پیش رو ید و به توفیق هاي ا ندك ارج نه ید و مط مئن با شید كه م سیري تازه
گشوده ميشود.

