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تقریبا تمام زنان اكثریت عمر خود را به كار كردن سپری می نمایند.
زنان در مزرعه كار مینماید ،غذا تهیه میکنند ،آب می آورند ،هیزم جمع آوری
مینمایند ،پاك کاری میكنند و از اطفال و دیگر اعضای خانواده مواظبت مینمایند.
بسیاری زنان کار مینمایند تا پول عاید کرده و خانوادۀ خود را تقویت نمایند .هنوز
بیشتر کار های زنان نادیده گرفته شده یا مورد توجه قرار نمیگیرد ،زیرا به اندازۀ کار
مردان به آن اهمیت داده نمیشود.
كارها ایرا كه زنان انجام میدهند و شرایط ایكه در آن کار مینمایند ،میتواند
مشكالت صحی را ایجاد کند – که اغلب این مشکالت نیز نادیده گرفته میشوند .این
فصل بغضی از این مشکالت ،اسباب آنها و طرق تداوی آنها را تشریح میدارد .اما
بدون تغییر شرایط کار زنان ،این مشکالت واقعا ً حل شده نمیتواند .زنان باید با
یکدیگر کار نمایند تا این تغییرات بوقوع پیوندد.

 زمانيكه يك زن كار منزل را
جهت پاا کااری و تغاخی واانواد
انجام داد و در عالوتا ً جهت کسب
عوايد برای کمک باه واانواد کاار
ميکناااد ر درحقيقااات دو واي ااااه را
انجام ميدهد.

یكنوع كار كه بعضي خانم ها انجام میدهند – مقاربت جنسی بخاطر کسب عاید ویا تن فروشی میباشد – شامل یکتعداد
خطرات خاص و جدی صحی میباشد ،لذا ما یك فصل کامل را در این كتاب به آن اختصاص داده ایم" .كارگران جنسي" از
صفحه  143آغازمیشود.
كاركنان صحي و كسانیكه از افراد مریض مواظبت مینمایند ،در خطرمصاب شدن به امراض از طریق سرایت حین تداوی
مریضان قرار دارند .طرز وقایۀ این مشكالت درصفحات  432و  242به بحث گرفته شده است.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

کار 293

آتش و دود
پخت و پز

موااتت از سووتگي ها

بیشتر زنان ساعات زیادی را جهت تهیۀ غذا سپری مینمایند .این عمل آنها را در
معرض خطر مشكالت صحی ایكه از سبب دود و آتش به وجود میاید قرار میدهد.

آتش:
تیل خاك  ،دیگر تیل ها و گاز سوخت سبب انفجار ،آتش سوزی و سوختگی ها
میگردند .برای استفادۀ بیشتر مصوون از آنها:
 نگذارید كه مواد سوخت به تماس جلد آمده ویا روی زمین پراگنده شود .در
صورت وقوع چنین حالت فورا آن محل را بشوئید.
 اشیاء ایرا که احتمال سوختن آن موجود باشد از بخاری و آتش دور نگهدارید.
این عمل از انتشار آتش و تخریب زیاد جلوگیری مینماید .مواد سوخت اضافی را در
یك محل مصوون دور تر از محل پخت و پز نگهداری كنید (و در نزدیكی آن گوگرد
ویا سگرت را روشن ننمائید).
 داش یا اجاق گاز را در محلی كه هوا آزادانه عبور نماید بگذارید و همیشه در
اثنای روشن نمودن آن محتاط باشید.

دود:
 اط ااال کو ااک كااه بيشااتر روز
واود را بااه بااازی در نزيااك دود اجااا
ميگخرانناادر در وياار بيشااتر اماارار
ريزشر سرفهر سينه وبغال و انتاناات
شش رار دارند.

 زنااان در مضاارر وياار بيشااتر
ابتال به اين مشكالت صحي نساتت باه
مااردان مااي باشااندر زياارا زنااان و اات
بيشتری را در تن س هاوای دود آلاود
ميگخرانند.

زنان ایكه با مواد سوخت مولد دود زیاد غذا تهیه میکنند  -مانند چوب  ،ذغال  ،بته
ها و فضله حیوانی – اغلب دچار مشكالت صحی میباشند.
این مواد درصورتیكه در داخل اتاق استفاده شوند سبب مشكالت صحی بیشتر می
گردند ،و اگرمواد سوخت حاوی مواد كیمیاوی  -مانند حشره كش یا كود كیمیاوی -
باشند دود تولید شده به مراتب مضر تر می باشد.
تنفس دود پخت وپز سبب سرفه دوام دار ،سرماخوردگی  ،سینه و بغل  ،دلبدی و
سردردی می گردد .تنفس دود ذغال سبب سرطان شش ،دهن و گلو میگردد.
در زنان حامله دود پخت و پز سبب گنسیت  ،ضعیفی  ،دلبدی و سردردی می
گردد .چون در زمان حاملگی بدن خانم توانایی كمتر برای مقابله علیه انتان را دارد،
بیشتر امکان دارد که دچار یكی از مشكالت ریوی فوق گردد .برعالوه دود نشو و
نمای طفل را بطی ساخته و شاید سبب كاهش وزن طفل و تولد قبل از وقت گردد.
جلوگيری ازمشكالت صحی ناشی از دود:
برای كاهش مقدار دود در فضا ایكه از آن تنفس می نمائید ،نكات ذیل را مدنظر
داشته باشید:
پخت و پز را در محلی انجام دهيد كه هوا آزادانه حرکت نمايد .اگر در خارج از
اتاق آشپزی نموده نتوانید ،خود را
مطمئن بسازید كه حد اقل دو مجرا برای
خروج دود از اتاق موجود میباشد.
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آشپزی را به نوبت با ديگرزنان انجاام دهياد :درینن صنورت هنر خنانم مقندار كمنی
دود را تنفس خواهد کرد.
روش ها ايرا دريابيد که تهيه غخا و ت کمتری بگيرد (اما غاخا واوب پختاه شاود .
بدین طریق دود کمتری را تنفس خواهید کرد و همچنان منواد سنوخت کمتنری مصنر
میشود .غذا بسیار زودتر و کامل تر پخته خواهد شد ،اگر شما:

از داش ها يا اجا هائی كه دود كم توليد می نمايند است اد نمائيد:
این عمل بهترین روش برای جلوگیری از مشكالت صحی ناشی از دود پخت و پنز
میباشنند .اجنناق هننا ایکننه مننواد سننوخت کمتننر دزم داشننته و دود کمتننر تولینند کنننند ،ممکننن
اسننت در محننل شننما یافننت شننوند ،همچنننان اینهننا را میتوانینند بننه آسننانی از مننواد محلننی
خودتان بسازید .صفحۀ بعدی را جهت رهنمائی ببینید.

 دود نشان ميدهاد كاه ماواد
سااووت ياااي مااي گاارددر زياارا
مواد سووت و تی کامل نسوزدر
دود توليااااد مااااي نمايااااد .يااااافتن
طرياااا هاااای پخاااتن باااا دود کااام
ميتواند مصرف پول شما را نياز
کم سازد.

درشرايط ذيل داش كمتر دود توليد مي نمايد:
 در صورت داشتن یك پوشش محافظوي ( عایق ) در بین آتش و جدار خارجی اجاق.
موادیكننه مقنندار زینناد هننوا را حننبس منني نمایننند  -مانننند خاكسننتر ،سنننم پننا ،مرجننان هننای مننرده ویننا ورقننه هننای المننونیمی -
حرارت را در داخل نگهداشته و نمي گذارند كه به اطرا و خارج اجاق پراگنده شود .به این ترتیب مواد سوخت بنا گرمني و
شدت مي سنوزد و كمتنر دود تولیند میكنند .از گذاشنتن گنل سنخت ،سننم ،خشنت و سنمنت بنراي جلنوگیري خنروج حنرازت از
اجاق خود داري نمائید چون اینها هواي كافي را در خود نمي گیرند.
 موجودیت دود كش در داخل اجاق (صفحۀ  133دیده شود) کمک مینماید که هوا در اطرا آتنش حرکنت نمایند .ینک
دودکش طویل به خارج همچنان میتواند در خارج ساختن دود از محل پخت و پز کمک کند.
 جابجا كردن بعضي اشیاء در اطرا ظر تا حرارت منتشر شنده از اجناق و دودکنش را گرفتنه و دوبناره بنه ظنر
روی اجاق انعکاس دهد .در اینصورت ظر حرارت را از همه جوانب جذب مینماید.
 كوچك بنودن آتنش دان ( صنفحۀ  133دینده شنود) كنه بنه شنما اجنازه دهند تنا صنر ینک نهاینت ینک پارچنه چنوب را
بسوزانید ،در حالیکه باقی آن خارج از اجاق بماند .وقتی قسمت داخل اجاق سوخت میتوانید چوب پیشتر تیله کنید.
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طرز ساوتن داش يا اجا يكه دود كمترتوليد نمايد
داش راكتي:
ساختن این نوع داش ساده مي باشد .شما میتوانید نظر به مواد سوخت و مواد موجود در محل خویش ،آنرا تغییر بدهید.

جهت ساوتن آن به اشياي ذيل يرورت داريد:

 یك بکس آهني کالن ( پنج گیلنه ) مانند پیپ روغن  ،قطی رنم (کنه خنوب پناد شنده
باشد) ویا یک بکس ایکه مواد طبی در آن بسنته بنندی شنده باشند .اینن بکنس جسنم بخناري را
تشننكیل میدهنند .از دیوارهنناي خشننتي یننا گلنني نیزاسننتفاده شننده میتواننند ،امننا قطنني بننزر آهننني
بهتراست چون نازك بوده و مقدار زیاد حرارت را جذب نموده نمیتوانند.
 یننك نننل بننا قطننر  2انننك كننه در آن یننك خمینندگي بننه زاویننه  31درجننه سنناخته شننده ونننل
یكطر زانوخم باید طویلترباشد .همچنان به یك نل بخاري دیگر نیز ضرورت داریند کنه بنه
بازوی کوتناه زاننوخم وصنل شنود .اینن ننل هنا بنرای ایجناد فضناي سنوخت و دود كنش بنرای
اجاق شما استفاده میشود ( به عوض نل بخاري میتوانید سر و زینر  2وینا  2قطني كوچنك را
دور ساخته و از آن بحیث نل بخاري استفاده نمائید).

 جدا كننده یا عایق ماننند خاكسنتر چنوب ،سننم پنا ،مرجنان هنای منرده
ویا پارچه هاي المونیم و غیره.
 قیچي آهن بر و یك وسیله باز كننده سرقطي ها.
 فلننز اضننافي بننراي ایجنناد فضننای انعکنناس دهننندۀ حننرارت در اطننرا
ظر .
 چارچوب ینا پنجنره ضنخیم آهنني بنراي محنل ایكنه ظنر
میگذاریم.

را بنادي آن

گونه اجا ساوته شود:
 -0با قیچي آهن بنري ینا وسنیله بازكنننده ،سنرپوش بکنس آهنني را دور
نمائید .یك سوراخ دایروی به قطر  2انك براي نل آتشندان در وسنط
سرپوش بنرش کنیند .ینك سنوراخ داینروی دیگنر بنه قطنر  2اننك در
جدار قدامی بکس حدود  0انك بنادتر از قسنمت پنائیني بکنس بنرای
آتشدان بنرش کنیند .سنوراخ هنا اینرا کنه میسنازید بایند بنه انندازۀ ننل
های شما باشند.
 -4نل آتشدان را در داخل سوراخ بکنس طنوري جابجنا نمائیند كنه ینك نهاینت آن از سنوراخ پیشنروی
بکنس خنارج گنردد .در نهاینت طوینل ننل كنه از سننوراخ پنائیني بکنس خنارج میشنود ،دو شنق منوازی بننه
اندازه نیم انك ایجاد نموده ولبۀ قطع شده را به طر عقب قات نمائید .به این وسیله نل آتشدان پس نرفته
و داخل بکس نمي لغزد .نهایت طویل نل ،آتشدان میباشد (جائیكه مواد سوخت قرار دارد) .جهت سناختن
دودكش یك نل بخاري طویل را به بازوی کوتاه زانو خم وصل کنید ،طوریكه نهایت بادئی آن تا یك انك
پائینتر از سر بکس برسد .به نهایت بادئی این نل نیز لبه بسازید تا به داخل بکس نیافتد.

ناوت :دود كننش كننه از قطنني ننازك سنناخته شننده باشنند تنهنا بننراي یننك النني سنه منناه دوام مینماینند و بعنند ًا بایند تعننویض گننردد .بننراي
جلوگیري ازین حالت یك دود كش از گل پخته که از (دو قسمت) گل تنور و (سه قسمت) ریم ساخته و آننرا در اطنرا دود كنش
آهني بگذارید .بدینصورت بعد از آنكه قطي تخریب گردد ،دودكش گلي باقي خواهد ماند.
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 -1داخننل بکننس (پیننپ) یننا
اطننرا دود كننش را بننا مننواد
عایق مانند خاكستر چوب ،پر
کنید.

-2دوبنناره قسننمت بننادئي بکننس را كننه جنندا شننده بننود
روي مواد پركاري شده ودراطنرا دودکنش جابجنا
کنید.

 -2با استفاده ا از یك قطي حلبی ،داخل آتشدان ینک قفسنه بسنازید .دو نهاینت قطنی
را قطع نموده و آنرا هموار سازید .بعد آننرا بشنکل  Tقطنع نماییند طوریکنه داخنل ننل
آتشدان جا گرفته بتواند .قست بنادئی شنکل  Tدر بینرون خواهند مانند و لغزیندن قفسنه
بداخل میگردد .درتحت قسمت خارجي این قفسه یك خشت ینا سننم را بگذاریند تنا بنه
شاخچه های چوب در زمان سوختن استناد شود.
 -3جالی را بادي اجاق قرار بدهید.

 -7توسنط آهننن اضننافی یننک حلقننه را بسننازید طوریکننه بتواننند در اطننراق ظننر
قننرار گیننرد در حالیکننه ¼ انننك در تمننام اطننرا آن خالیگنناه باشنند .بننرای سنناختن
یک حلقۀ بهتر ،خوب است که آنرا دودیه بسازید کنه بنین دینه هنای آن خالیگناه
بوده وبا مواد عایق پر شود.

داش ساوته شد از بکس علوفه:
بننراي مصننر كمترمننواد سننوخت جهننت گننرم نگهداشننتن و در حالننت
جننوش نگهداشننتن مننواد غننذائي بعنند از جننوش آمنندن روي اجنناق ،از داش
ساخته شده از علوفه استفاده نمائید .این وسیله مصر مواد سنوخت را در
پختن گوشت  ،لوبیا  ،برنج و غله جنات تنا بیشنتر از نصن كناهش میدهند.
در پختن برنج و غله جات یك سوم مقدار آب كمتر استفاده خواهد شد زینرا
درین طریقه آب زیاد تبخیر نمیشود.
با استفاده از یك كارتن كاغذي و  2انك عل خشك ( ویا كاه  ،بوره اره ،لباس هاي كهنه  ،پر پرنده گان  ،پنبه  ،پشم  ،كاه شنالي
و كاغذ كارتن میده شده) این داش را ساخته میتوانید.
در بین بكس جاي براي ظر غذا و ریختن یكمقدار از مواد عنایق ینا علوفنه در بنادي ظنر گذاشنته شنود .سنرپوش بكنس بایند
محكم بسته شود.
درصورت استفاده از داش ساخته شده از بکس علوفه نكات ذیل رامد نظربگیرید:
 پختن غذا به وسیلۀ بكس علوفه ½ 0تا  1مرتبه وقت بیشتر را به مقایسه پختن آن بادي آتش در بر میگیرد.
 لوبیا و گوشت را از قبل براي مدت  02الي  11دقیقه بادي اجاق جوش بدهید  ،بعدا در بکس علوفه جهت پخته شندن كامنل
بگذارید .بعد از  4تا  2ساعت ضرورت خواهد بود که غذا دوباره حرارت داده شود.
 سرپوش ظر را كه در آن غذا قرار دارد دور ننموده و گوشت را یكبار دیگر قبل از خوردن جوش بدهید .این عمنل منانع
منتن شدن غذا توسط بکتری ها میگردد.
جهت معلومات بیشتر در مورد طرح های اجاق و داش ،بشمول روش آسان ساختن
اجاق های آفتابی ،با  Aprovecho Research Centerبه تماس شوید.
صفحۀ  230دیده شود.
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کار 293
مشكالت صحی

برداشتن و انتقال
بارهای سنگين

زنننان در همننه جننا اكثننرا ً از اثننر برداشننتن بارهننای سنننگین در
جریان امور روزانه از مشكالت گردن و كمر رنج میبرنند .انتقنال
آب  ،اطفال و هیزم به فاصلۀ زیناد سنبب كشنش عضنلی شندید منی
گردد.
دختننران جوانیكننه بسننیاری بارهننای سنننگین را انتقننال میدهننند
(مخصوصا آب ) مصاب مشنكالت سنتون فقنرات و كمنر میباشنند.
بننرعالوه رشنند اسننتخوان هننای لگننن خاصننره بطننی شننده و سننبب
اختالطات جدی در زمان وددت می شود.
انتقال بار سننگین سنبب خاتمنه حمنل و سنقوط رحنم ( در زننان
مسن و كسانیكه تازه وددت داشته اند) می گردد.

و ايه:
طرز برداشتن بار به صورت مصوون:

 در اثنننای برداشننتن اشننیاء از عضننالت پننا اسننتفاده نمائینند  -نننه عضننالت كمننر.
زمانیكه میخواهید اشیا ویا طفلی را از زمین بردارید زانو بزنید  -خود را خم ننمائید.

 و ايااااااه مشااااااكالت كماااااار
آساااانتر از مضالجاااه آن اسااات تاااا
جائيكااه امكااان دارد بگخاريااد پاااا
هاي شما كار را انجام دهاد  -ناه
كمر شما.

 شانه  ،كمر و گردن خویش را تا حد امكان راست نگهداید.
 بعنند از وددت ویننا در جریننان حنناملگی از برداشننتن اشننیای سنننگین خننود داری
نمائید.
 در هنگنام برداشنتن اشننیای سننگین از دیگنران كمننك بگیریند .ممكنن در صننورت
ایكننه بننه تنهننائی اینكننار را انجننام دهینند ،كننار زودتراجننرا شننود .امننا در آینننده بخنناطر
كمردردی وقت زیادی را از دست خواهید داد.
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برداشتن و انتقال بارهای سنگين 299
طرز انتقال مصوون:

 اشیاء را نزدیك به بدن خویش انتقال بدهید.
 در صننورت امکننان اشننیاء را درپشننت خننود انتقننال بدهینند ،نننه بننا یکطننر
بنندن .بننه ایننن روش عضننالت یننك طننر بننه تنهننایی مجبننور بننه اجننرای تمننام كننار
نمیباشند .انتقال بار در یك طنر همچننان سنبب پیچیندن بسنیار زیناد سنتون فقنرات
شما میگردد .این حالت سبب کشش عضالت کمر میشود.
 اگرمجبوربه انتقال بار در یك طنر باشنید ،آننرا زود زود از ینك طنر
به طر دیگر تبدیل نمائید .به این ترتیب عضالت هر دوطر بدن فعالینت كنرده
و ستون فقرات نیز به هنر دو طنر خنم میگنردد .ینا بنار را بنه دو قسنمت مسناوی
تقسیم نموده و در دسنت هایتنان انتقنال بدهیند .از آویخنتن وزن بنه گنردن جلنوگیری
نمائید ،زیرا سبب كشش و صدمۀ عضالت گردن می گردد.

اگر از تل مشكالت صحی در پشت (كمر داريد:

 به پشت استراحت کنید در حالیکه یک تکۀ لول شده ویا ینک بالشنت زینر
زانوهای شما باشد .ویا به یک پهلو استراحت کنید درحالیکه یک
تکننۀ لننول شننده ویننا بالشننت در پشننت شننما قننرار داشننته ویننک تکننۀ
دیگر در بین زانوهایتان باشد تنا بندن شنما را راسنت نگهداشنته و
برای ستون فقرات شما استناد شود.
 جهنننت تقوینننه عضنننالت كمنننر و پنننائین شنننكم ،تمریننننات
صفحۀ بعدی را انجام بدهید .اگر هنر یكنی از اینن تمریننات سنبب
درد گردد ،آنرا توق دهید.
 سننعی نمائینند كمننر (پشننت) خننود را در جریننان روز تننا
اندازه ایكه میتوانید راست بگیرید .به پیش خمیده نباشید.

وم شدن:
خمیده بودن به جلو برای مدت طودنی – که زنان اغلب این حالت را در انجام کار های روزانه مانند پخنتن غنذا ،شسنتن لبناس
و اشیای دیگر ،زراعت و دیگر کارها ،دارند – میتواند سبب درد عضالت کمنر شنود .اگنر مجبنور هسنتید کنه بنه اینن حالنت کنار
کنید ،کوشش کنید به دفعات زیاد خود را راسنت نماییند .اگنر کمنردردی پیندا کردیند ،امتحنان نمنودن وضنعیت هنای دیگنر بنه شنما
کمک خواهد کرد ،مثالً نشسته ویا تکیه نمودن روی زانو ها .وضعیت بدن خود را زود زود تغییر دهید.

نه!
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جهت رسیدن به
اشیای روی زمین
خود را از کمر خم
نسازید.

بلی!
در عوض ،با قات
نمودن زانو ها
روی پاهای خود
بنشینید ،در حالیکه
کمر شما راست
باشد.

کار 300
تمرينات برای تقويت و استراحت عضالت کمر و شكم:
این تمرینات را همه روزه به ترتیب تذکر داده شده انجام دهید:
 -0کشش عضالت پائين کمر .تخته به پشت بخوابید وزانو
های خود را در بغل بگیرید .در حالیکه نفس عمیق میگیرید ،این
وضعیت برای  01الی  02ثانیه حفظ کنید .در اثنای خارج نمودن
تنفس ،زانو های خویشرا بیشتر نزدیك بدن خویش بیآورید تا
کشش بیشتر شود .این تمرین را دو بار ویا تا زمان احساس
آرامش در كمر انجام دهید.
 -4دور دادن کمر :به پشت خوابیده دستها را مستقیما به دوطر باز نمایید .زانو های خویشرا قات نموده و به آهستگی
به یك جهت دور بدهید .در عین زمان سر خود را به جهت مخال دور داده و کوشش کنید که شانه ها روی زمین
هموار باشند .در این وضعیت در حالیکه چند مرتبه تنفس مینمایید ،باقی بمانید .بعد زانو های خود را بلند کرده و در
وسط بیاورید و به آهستگی آنها را به طر دیگر ببرید .سر خود را به طر مقابل آن دور دهید .این تمرین را  4دفعه
به هر دو طر انجام دهید تا زمانیکه یک اندازه در کمر خود احساس آرامش بنمایید.

 -1حركت دادن لگن واصر  :به پشت خوابیده زانو ها را جمع نمایید .قسمت كمر خویش را بادی زمین هموار نمایید .به
آهستگی عضالت سرین و شکم خود را سخت سازید و در همان حالت تا شمارۀ  1نگهدارید .در این حالت به تنفس ادامه
دهید .بعد استراحت کنید .در این تمرین كمر شما بطر باد خمیده میشود ،مانند حالت نارمل کمر .انیکار را تکرار کنید.

عضالت خود را در
اینجا سخت کنید ...
جهت تمرینات بیشتر
برای استرخای کمر
و گردن ،صفحۀ 212
را ببینید.

 ...و همچنان در
اینجا
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کار با آب 304
زنان اغلب باید تمام آب مورد
ضرورت خانواده را پیدا کرده و انتقال
دهند .همچنان زنان بیشتر اوقات به شستن
و پاد کاری پرداخته و اکثراً آنها اطفال
را شستشو میدهند .تمام این کار ها برای
صحت زنان و صحت خانوادۀ آنها با
اهمیت است .هرچند این وظای سبب
مشکالت صحی نیز شده میتوانند.

كار با آب

مشكالت صحی ناشی از كار با آب:

 زنان ایكه ساعات متوالی با آب آلوده در تماس اند ،مواجه به جراثیم و بکتری
هائی میباشند که در آب ویا نزدیک آب زندگی میکنند .بسیار امكان دارد كه این
زنان مصاب امراضی مانند کولرا ،Guinea worm ،Bilharzia ،جراثیم
ایکه سبب كوری دریایی می شوند ودیگر پارازیت ها گردند.
 زنان ایكه در پایین آب یك فابریكه یا فارم بزر زندگی مینمایند ممكن در
معرض خطر مواد كیمیاوی موجود در آب قرار گیرند .مواد كیمیاوی مشكالت زیاد
صحی را به وجود آورده می توانند .برای معلومات بیشتر به صفحۀ بعدی مراجعه
شود.
 یكی از بار های سنگین كه زنان باید انتقال بدهند ،آب است .لذا گرفتن و انتقال
آب میتواند سبب مشكالت كمر و گردن و همچنان مشكالت صحی دیگر گردد .صفحۀ
 133دیده شود.

 جهنننننننننننت كسنننننننننننب
معلومنننات در مننننورد تننننداوي
این انتانات ،كتاب " آنجاا كاه
داكتر نيست" را ببینید.

و ايه :
آب پاك کمک میکند تا همه صحتمند بمانند .در تمام دنیا مردم
باهم کار میکنند تا با سازمان دهی پروژه های آب در سطح
دهات و جوامع صحت خود
را بهبود بخشند .اما زنان
اغلب از جلسات و بحث ها
در مورد این پروژه ها -
منجمله اینکه نل آب در کجا
قرار داشته باشد ،در کجا چاه
حفر شود و کدام نوع سیستم
آبرسانی استفاده شود  -دور
نگهداشته میشوند.
اگر جامعۀ شما به آب پاد دسترسی آسان
نداشته باشد ،با دیگران یکجا برای برنامه ریزی و
سازماندهی یک پروژۀ آبرسانی ،کار نمایید .اگر
جامعۀ شما از قبل یک سیستم آبرسانی دارد ،تقاضا
نمایید تا به زنان در رابطه به ترمیم ومواظبت این
سیستم آموزش داده شود.
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 اگر در پايين آب يك
فابركه زنادگي ماي نمايياد كاه
مواد كيمياوي ايافي وود را
در آب مياندازندر سضي نماييد
جامضااه را بااراي ايجاااد حالاات
بهتر تنظيم نماييد .طور مثاال
تجرباااااا يااااااك جامضااااااه را در
ص حه  434بتينيد.

کار 303

كار با مواد كيمياوي

 از هرگوناااه تماااا غيااار
يااااااروری بااااااا مااااااواد کيمياااااااوی
بپرهيزيد.

بسیاری زنان اغلب بدون آنکنه بداننند ،در تمناس بنا منواد كیمیناوی خطنر نناك قنرار
میگیرننند .ایننن از آن سننبب اسننت کننه بسننیاری محصننودت منندرن کننه در زننندگی و کننار
روزانه استفاده میشوند در خود مواد کیمیاوی را مخفنی دارنند .بعضنی از آنهنا میتواننند
بسیار مضر باشند مانند:
 حضننره كننش هننا ،كننود كیمینناوی  ،كشنننده هننای عل ن هننرزه و مننواد شننویندۀ
حیوانات.
 رنم ها  ،پاك كننده های رنم  ،محلل ها و رقیق كننده های رنم.
 مواد سوخت و كاشی ظرو گلی كه حاوی سرب باشد.
 مواد پاك كننده كه در تركیب خود بلیك وآب قلیایی دارند.
 محصودتیكه در آرایش كردن و فیشن به كار میرود.
مشكالت صحی:
بعضی از مواد كیمیاوی فورا ً به بدن آسنیب میرسنانند ،حتنی اگنر شنما آننرا احسناس
نکنید .یكتعداد دیگر آنها آسیب هائی میرسنانند کنه بعندها اثنر آن دینده خواهند شند ،حتنی
بعد از توق استفاده از مواد کیمیاوی .بعضی تخریبنات منوقتی بنوده امنا یكتعنداد دیگنر
دایمی می باشند.

عاليم مشكالت صحي از ستب مواد کيمياوی:
سر :سردردی و گنسیت
بينی و گلو :درد،
سوزش ،عطسه و سرفه
صدر و شش ها :تنفس صدادار ،سرفه
های خشک ،نفس کوتاهی ،ریزش های
متناوب.
مواد کیمیاوی سبب امراض شش میگردد.

سيستم بولی (مثانه و گرد ها  :ادرار
بسیار کم یا نداشتن ادرار ،تغییر در رنم
ادرار ویا موجودیت خون در ادرار .مواد
کیمیاوی میتوانند سبب تخریبات گرده ها و
مثانه شوند.

بااهميت:
در مورد تماس با مواد کیمیاوی هرگاه حامله باشید
ویا طفل خود را شیر میدهید ،بصورت خاص
احتیاط کنید .مواد کیمیاوی میتوانند به طفل شما
آسیب برسانند.
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شم ها :تخریش،
سرخی و اشکریزی
دندان ها و بير ها :پوسیدگی دندان ها ،آبی
رنم شدن بیره ها – بخصوص در تسمم سرب.
جگر :زردی جلد و چشم ها ،ادرار تیره بشکل
چای سیاه ،بی رنم شدن مواد غایطه ،درد در
قسمت بادئی راست بطن .اینها عالیم مرض
وخیم جگر میباشند (التهاب جگر).
جلد :درد ،سرخی ،تخریش ،ترکیدگی ،خارش.
مواد کیمیاوی میتوانند سبب سوختگی ها،
حساسیت ها ،قرحات و سرطان ها شوند.
دیگر عالیم اخطار دهندۀ عمومی:
 احساس عصبانیت ویا تخرشیت
 لرزیدن بدن ویا تکان سریع قلب.
 احساس خستگی ،نشئه ویا ناتوانی در
تفکر واضح.
اگر نتوانید توضیح دهید که چرا یکی از
این مشکالت واقع شده ،ممکن است از
سبب مواد کیمیاوی باشد ،بخصوص اگر
از محلل ها ویا مواد پاد کننده ،حشره کش
ها ،ویا مواد حاوی سرب استفاده مینمایید.

کار با مواد کيمياوی 302
و ايه:
جهت کاهش خطرات صحی از سبب کار با مواد کیمیاوی مضر ،کوشش نمایید:
 از اننداختن منواد كیمیناوی روی جلند اجتننناب ورزیند .در اثننای اسنتفاده از مننواد
كیمیاوی در خانه از دستكش های رابری ینا خریطنه هنای پالسنتیكی اسنتفاده نماییند .در
زمان استفادۀ مواد کیمیاوی در محل کنار ،بشنمول زراعنت ،دسنتکش هنای ضنخیمتر و
بوت بپوشید .در غیر آن مواد كیمیاوی موجود در خاك داخل عضویت شما میگردند.
 بعنند از تمنناس بننا مننواد كیمینناوی دسننت هننای تننان را خننوب بشننویید .در صننورت
استفاده از مواد کیمیاوی قنوی ماننند حشنره کنش هنا ،لبناس خنود را تبندیل نماییند و بندن
خود را قبل از غذا خوردن ویا داخل شدن به خانه بشوئید .حین شستن این لباس ها ،از
دستكش های رابری استفاده نمایید.

ماااااواد كيميااااااوي را از دساااااتر
اط ااااال دور نگهداريااااد .هميشااااه
اوياري زهاري باودن را در نظار
بگيريد ويا موجوديت اين تصوير
را روي پوش دوا بتينيد.

 عطر (بخارات) مواد كیمیاوی را تنفس نكنید .در فضای آزاد كار نمایید .دهن و
بینی خود را به واسطۀ ماسك بپوشانید.
 مواد كیمیاوی را از مواد غذایی دور نگهدارید .هيچگا از يی های والی
مواد كيمياویر برای نگهاداری آب ياا ماواد غاخايی اسات اد ننمايياد ،حتنی بعند از
آنکه شسته شوند .یك قطی ینا ظنر ایکنه خنوب پناد بنظنر میرسند ،بنازهم مقندار
كنافی منواد كیمیناوی خواهند داشنت کننه غنذا ینا آب را زهرآلنود سنازد .از اسننتعمال
 Sprayها در نزدیك مواد غذایی ویا در موجودیت باد اجتناب ورزید.
اگر مادۀ كیمیاوی داخل چشم شنما گنردد فنورا ً آننرا بنا آب بشنویید .ریخنتن آبنرا
روی چشم برای  02دقیقه ادامه دهید .اجازه ندهید که آب به چشنم دیگنر داخنل
شود .اگر چشم شما سوزش داشت به کارکن صحی مراجعه نمایید.

تسمم سرب
سرب یك جزء مسموم كنندۀ بعضني وسنایل و منواد معمنول ماننند بطنري هنا  ،منواد سنوخت ،رننم هنا ،و ظنرو گلني مني
باشد .شخص زماني مسموم مي گردد كه در ظرو گلي لعاب داده شده با مواد حاوي سرب غذا خورده ینا مقندار كنم خناكي را
كه سرب دارد بخورد .همچنان میتواند از تنفس گرد و خاك سنرب و دود ینا عطرینات ایکنه سنرب داشنته باشنند شنخص مسنموم
شود.
سرب مخصوصا براي نوزادان و اطفال مضر مي باشد .این مناده میتوانند سنبب وددت هنای بنا وزن کنم ،انکشنا نامسناعد
طفل  ،تخریبات دماغي (كه ممكن دایمي باشند) ومر شود .لذا مهنم اسنت كنه از كنار كنردن بنا سنرب در زمنان حناملگي خنود
داري نمایید.
اگر با سرب كار مي نمایید خود و فامیل را با مراعات نكات ذیل محافظه نمایید:
 از انداختن پودر كاشي بادي دستها ویا دهن خویش اجتناب ورزید.
 اطفال را از محل كار دور نگهدارید.
 بهتر است پاك كاري منزل را توسط یک تکۀ مرطنوب انجنام بدهیند .زینرا جناروب كنردن مننزل سنبب انتشنار خناك
حاوي سرب مي گردد.
 دستهایتان را بعد از كار خوب بشویید.
 غذا هایي را بخوریند كنه حناوي مقندار بیشنتر كلسنیم و آهنن باشند .اینن غنذا هنا منانع دخنول سنرب بنه عضنویت شنما
میگردند ( به صفحۀ  037و  033مراجعه نمایید).
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کار 303

نشستن يا ايستادن
براي مدت طوالني

هرگاه مجبور هستید که برای ساعات متوالی نشسته ویا ایستاده باشید ،از مشکالت
صحی رنج خواهید برد .بعضی اوقات این مشكالت بعد از ماه ها یا سال ها به مشناهده
می رسند .اكثریت این مشكالت قابل وقایه می باشند.

مشكالت صحی:
مشااكالت كماار (پشاات و گااردن :ایننن مشننكالت از
سبب نشستن طودنی و خمیده گرفتن كمر ینا ایسنتادن
طودنی در یك محل به وجود میآیند.
تورم وريدی ( واريكوز وريادیر پندياد گای پاهاا
ولختااه شاادن وااون در پاهااا  :زمانیكننه بننرای منندت
طودنی ایستاده شوید یا بنشنینید مخصوصنا اگنر پاهنا
را به شكل متقاطع قرار داده باشید ،جرینان خنون در
آن محل بطی می گردد.
و ايه:
 در تفننریح هننای زمننان كننار بننا قنندم هننای كوتنناه وسننریع حركننت نمایینند .همچنننان
كوشنش نمایینند در اطننرا اتنناق گننردش نمننوده یننا حنند اقننل در هرسنناعت یننك مرتبننه بنندن
خویشرا راست نموده و كش كنید.
 در صورت امكان از جوراب های فشار دهنده یا تقویت كننده كنه تنا بنادی زاننو
میرسند  ،استفاده نمایید.
 درصورت خستگی و احساس درد تمرین های ذیل را انجام بدهید .این تمریننات
را دو الی سه مرتبه تكرار نموده و نفس های آهسته و عمیق بكشید.

سر:

شانه ها:

کمر و سمت باالئی بدن:
در حاليکه پشت شما
راست باشدر از سمت
سرين دور بخوريد تا
روی شما به يک طرف
شود .بايد در باال و پائين
کمر احسا راحت
داشته باشيد.

به آهستگی آنرا به يک داير مکمل دور
دهيد.

آنها را باال و پائين حرکت دهيدر بيرف جلو و
عقب دور دهيدر و بيلک های شانه های وود
را در پشت بهم نزديک سازيد.

اگر در حالت نشسته كار می نماييد نكات ذيل را مد نظر بگيريد:
 از چننوكی هننای بننا پشننتی مسننتقیم اسننتفاده نمایینند  -سننر ،گننردن و شننانه هننای شننما
مسننتقیم باشننند .درصننورتیكه خننوب احسنناس شننود  ،بننرای تقویننه و اسننتناد كمننر خننویش
بالشت یا تكۀ قات شده را در پشت خود بگذارید.
 در صورت ضرورت ،بلندی چوکی ویا میز خنود را عینار سنازید تنا بنه راحتنی
کار کرده بتوانید .میتوانید روی چوکی خود یک بالشت بگذارید ویا زیر پاینه هنای مینز
خود چند دانه خشت بگذارید تا راحت باشید.
 پا های خویش را به شكل متقاطع قرار ندهید.
 از پوشیدن لباس های تنم اجتناب ورزید.
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تکرار يک حرکت بدفضات بسيار زياد 304
مفاصل محل اتصال استخوان ها در عضویت می باشند .درین مفاصل اوتار
عضالت را به استخوان وصل می نمایند .اگر یك حركت را بار ها تكرار نمایید سبب
تخریب این اوتار می شود .تخریبات مفصل بند دست و آرنج در كسانیكه در فابریكه
ها و مزرعه ها كار مینمایند معمول می باشد و تخریبات مفصل زانو نزد معدنچیان و
خدمه های منازل و كارگران ایکه برای مدت طودنی ایستاده میباشند معمول است.

تكرار يك حركت
بدفضات بسيار زياد

عاليم:
 درد و کرختی در قسمت های از بدن كه حركت را تكرار مینمایند.
 در بند دست زمانیكه ضربات آهسته وارد گردد  ،درد در دست ویا درینجا
احساس میشود.
 پیدایش یك احساس دلخراش از اثر تماس و حركت دادن دست دیگر بادی
مفصل.
تداوی:
 مفصل را در یك وضعیت مناسب تا جاییكه امكان دارد ،استراحت بدهید .اگر
در اثنای كار مجبور به استفاده از آن مفصل می باشید از یك میزابه (تثبیت كننده)
استفاده نمایید كه تا حد امكان مفصل را بی حركت نگهدارد .بعضی نظریات وقایوی
را كه در پایین ذكر گردیده است امتحان نمایید.
 با پیچاندن یك تكه به اطرا تخته چوب نازد در ابتدا میتواند
کمک نماید تا مفصل ثابت بماند .تکه تا حدی در اطرا مفصل محکم
شود که از حرکت مفصل جلوگیری نماید ،مگر به آن حد نباید محکم
باشد که جریان خون را بند سازد ویا باعث بی حسی ناحیه گردد .در
زمان کار و همچنان در اثنای استراحت و خواب میزابه را بسته
نگهدارید.
 درصورتیكه مفصل متورم ودردناك باشد برای كاهش درد والتهاب از آسپرین
یا یكی از دواهای ضد درد که التهاب را کاهش دهد ،استفاده شود .كامپرس گرم
ومرطوب نیز درد و تورم را كاهش میدهد.
 اگر مفصل بعد از  3ماه شفایاب نگردید ،کمک طبی بگیرید .شاید ضرورت به
دواهایی داشته باشید كه با احتیاط در مفصل شما زرق گردد ویا هم ممكن است
ضرورت به عملیات داشته باشید.
و ايه:
 اگر مصوون باشد ،در جریان كار موقعیت دست ها ویا بدن خود را تغییر
دهید  .روش ها ایرا در هنگام کار استفاده کنید که مفصل کمتر خمیده شده و کمتر
آسیب ببیند.
 كوشش نمایید مفصل را هرساعت با اجرای همه حرکات ایکه میتواند انجام
دهد ،تمرین دهید .اینکار اوتار عضلی وعضالت را کش داده و تقویه میکند.
درصورتیكه تمرین سبب درد مفصل گردد ،مفصل را به آهستگی و مالیمت حركت
دهید.
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دواها برای درد

 اگاار م صاال ساارم و گاارم باشاادر
شايد منتن شد باشد .دفضتا به يك كاركن
صحي مراجضه نماييد

کار 306

حرفه ها

اكثریت حرفه ها در خانه جاییكه زنان به تنهایی كار مینمایند  ،اجرا می شود .این
حالت سبب بی خبری آنها از مشكالت صحی معمول از سبب كار و طرز وقایه آنها
میگردد.

مشكالت صحي مضمول كه از كار هاي حرفوي به وجود ميآيد:
مهارت يا حرفه
ساختن ظرو

سفالین

مشكل صحي

ه بايد كرد؟

امراض ریوي مشابه امراض كاركنان دروازه وكلكین ها را براي جریان هواي
تازه در اتاق باز نمایید .در صورت امكان و
معدن
موجودیت برق از باد پكه استفاده نمایید .در
()Fibrosis, Silicosis
حریان كار ماسك محافظوي بپوشید.
به صفحه  211مراجعه گردد.
تسمم با سرب

رنم آمیزي ظرو
سفالین
خیاطي ،گلدوزي ،بافندگي وگالبتون خستگی چشم ها ،سردردي ،درد در صورت امكان مقدار روشي را در اتاق
وساحۀ كاري خود افزایش داده و زود زود
گردن ،درد كمر و دردهای مفصلي.
دوزي
استراحت نمایید (ایستادن و نشستن براي
مدت زیاد و تكرار یك حركت را مطالعه
نمایید).
استما ( )Asthmaومشكالت شش ها جریان هوا را بهتر ساخته و از ماسك
كار با پنبه و پشم
استفاده نمایید.
از اثر خاك و رشته هاي این الیا
معلومات وقایوی در "کار با مواد کیمیاوی
كار با مواد كیمیاوي را ببینید.
كار با رنم و مواد رنم آمیزی
را ببینید" به صفحه  211مراجعه نمایید.
دستكشهاي محافظوي را پوشیده و از تماس
تخریش جلدي و سوختگي
صابون سازي
با آب قلیایي اجتناب ورزید.

محيط كار
غير مصوون

اكثريت فابريكات محيط كار غير مصوون دارندر مانند:

 دروازه ها و كلكین های بسته و قفل شده كه مانع خروج كارگران در حالت
اظطرار و مانع جریان هوای تازه می گردد.
 مواجه بودن به مواد سمی مانند مواد كیمیاوی و تشعشعات ،بدون موانع یا
لباس های محافظوی.
 وسایل غیر مصوون کار.
 خطر آتش سوزی مانند سیم های برق بدون پوش ویا
مواد كیمیاوی و عطریات كه به آسانی حریق می شوند.
 نداشتن آب پاد ،تشناب های مصوون و نداشتن
تفریح در زمان کار.

اگر محل کار شما گرم است ،مقدار زیاد مایعات بنوشید و
غذاهای نمکی بخورید – بخصوص اگر حامله هستید .زنان
نسبت به مردان بیشتر به جل زدگی (کم آب شدن بیش از حد
بدن) مصاب میشوند.
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آزار و اذيت جنسی 304
تا زمانیكه كارگران باهم متحد نشده و تقاضای اصالحات را ننمایند ،بسنیاری ازینن
شرایط تغییر نمی نماید .مگر مواردی وجود دارد که خودتان میتوانیند بنرای جلنوگیری
از مشکالت انجام دهید:
 وقتی کار تازه ایرا شروع می نمایید ،راجع به اسنتفاده مصنوون از تمنام وسنایل
ورمواد كیمیاوی از آمر ویا ناظر خود بپرسید .همیشنه از خنانم ایكنه بنا همنان وسنایل و
مواد کیمیاوی کار نموده و تجربه كافی دارد ،مشوره بگیرید.
 تا جای امكان لباس های محنافظوی بپوشنید ( ماننند كناله  ،دسنتكش  ،ماسنك وینا
گوش بند برای صداهای بلند) .درجریان كار با ماشین آدت لباس فراخ نپوشید .موهای
خود را جمع نموده و بپوشانید.
اذیت و آزار جنسی عبنارت از توجنه ناخواسنتۀ جنسنی توسنط اسنتخدام كنننده  ،آمنر
ویا هر شخص با قدرت دیگنر نسنبت بنه ینك زن منی باشند .اینن هنا شنامل گفنتن سنخنان
جنسننی ایكننه خننانم را ناراحننت مننی سننازد  ،لمننس نمننودن جنسننی ویننا مجبننور سنناختن بننه
رابطۀ جنسی می باشد.
هر زن در معرض آزار و اذیت جنسنی قنرار دارد .بندون در نظنر داشنت اینكنه در
قریه كار می نماید یا در شهر.
ددینننل زینننادی وجنننود دارد كنننه چنننرا زنهنننا
آزار و اذیننت جنسننی را دفننع كننرده و برایشننان
مشکل است که "نه" بگویند:
 تننرس از دسننت دادن وظیفننه کننه خننانم
بننرای حمایننت از خننود و خننانوادۀ خننود بننه آن
نیاز دارد.
 شننناید بنننه خنننانم تلقنننین شنننده باشننند كنننه
اشنخاص مسنن و پرقنندرت را احتنرام نمننوده و
از آنها اطاعت نماید.
 مننرد ممكننن یكننی از اقننارب زن باشنند و
او بننیم آنننرا داشننته باشنند كننه در صننورت "نننه"
گفتن ویا شکایت کردن ،آن مرد در نظر ها بد
شود.

آزار و اذيت جنسی

اما بدون در نظر داشت شرایط ایكه زن در آن قرار دارد .آزار و اذیت جنسی غلط
است .اینکار همچنان مخال قانون مملکت اسنت .اگنر شنما منورد آزار و اذینت جنسنی
قرار گرفتید ،کوشش نمایید شخصی را پیدا کنید كه مورد اعتماد بوده و شما را حماینت
نماید .همچنان میتوانید تجربۀ خود را زنان دیگر در میان بگذارید.هرچنند ممکنن اسنت
نتوانید آزار و اذیت جنسی را خاتمه دهید ،شریک ساختن تجربه شما با دیگران به آنها
کمک خواهد کرد تا مورد آزار جنسی قرار نگیرند.

ه کرد ميتوانيد تا از آزار و اذيت جنسی جلوگيری کرد ويا آنرا تو ف دهيد:




در محل کار کوشش کنید از مردان ایكه زنان دیگري را آزار و اذیت نموده اند ،دوري جویید.
هیچگاهي با استخدام کنندۀ مرد خویش به تنهایي جائی نروید.
دریابید كه برای محافظت شما از اذیت جنسي قوانینی وجود دارد ویا خیر.
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تجاوز جنسی و
حمالت جنسی

مهاجرت 303

مهاجرت

بسیاری زنان دور از منزل كار می نمایند .بعضی روزانه از خانه به محل كار
سفر می نمایند ،درحالیکه بعضی دیگر مجبور شده اند کیلومتر ها دور تر از نقل
مکان نموده تا نزدیک به محل کار باشند .به این "مهاجرت" می گویند.
اغلب اوقات زنان از دهات به شهر هایی میروند که فابریكات بزر
استخدام میکنند ،ویا محل ایكه بتوانند به حیث خدمه در منازل کار پیدا کنند.

کارگر

بعضی زنان به خوشی خود نقل مکان مینمایند ،اما یكتعداد دیگر از سبب نبود غذا
و كار در منطقه ،ویا چون فابریکات مزد بیشتری میپردازند ،مجبور به نقل مکان
میشوند .اغلب پول ایرا كه این زنان بدست میآورند برای تقویه اقتصاد خانواده بسیار
با ارزش می باشد.

بخاطر داشته باشيد که ابتدا همه
احسا تنهائی دارند .اين طتيضی
است.

در ابتدا زمانیكه زنان مهاجرت میكنند ،ممکن است تنها باشند .این میتواند بسیار
ترسناد باشد زیرا آنها از خانواده و دوستان ایکه از آنها حمایت مینمودند ،دور
میشوند.
راحت

مويوعات ذيل ميتواند به شما كمك نمايد تا در وان جديد بيشتر احسا
داشته باشيد:
 با زنان دیگر در محل کار دوستی
برقرار نمایید .این زنان یتوانند منبع جدید
تقویتی برای شما باشند.

از حاالت ويرنا مثل تنها پياد رفتن به
وانه در شبر اجتناب ورزيد.

 یك محل مصوون را برای زندگی
انتخاب نمایید .بسیاری فابریكات خودشان
لیلیه دارند .بعضی از آنها مصوون بوده
اما بسیاری از آنها ایمن نمیباشند .گاهی
اینها محالتی اند که زنان در وضعیت
خراب در آن زندگی نموده و قیمت زیادی
برای کرایۀ آن پرداخت مینمایند .کمپنی نیز
ممکن است از این زنان استفاده جوئی
بنماید زیرا آنان در آنجا بر زندگی خود
کنترول ندارند.

گاهی یگانه راه پیدا کردن خانۀ مصوون آنست که خودتان جستجو کرده و آنرا
پیدا کنید .در اینجا یک مثال از گروه زنان است که برای داشتن خانه های مصوون
تنظیم شده اند:
در داکا مرکز بنگله دیش ،زنان كارگر فابریكۀ تولید تكه از وضعیت خراب وغیر صحي زندگي خود كه بر عالوه منورد آزار
و اذیت جنسي و سوء استفاده قرار مي گرفتند ،به ستوه آمده و به كمك ینك خنانم كنه اداره و تنظنیم كنار را میدانسنت دو لیلینه را
اساس گذاشتند .حاد آنها یك بخش معاش خویشرا به لیلیه میپردازند .به نوبت تمام كاركنان آن کنه زن مني باشنند بنه تهینۀ غنذا ،
شستن ظرو  ،لباس شویي و دیگر كارهاي آنجا کمک میکنند .كارگران مصوون و نزدیك به محل كار خویش بوده بنر عنالوه
قادر به ذخیرۀ یك مقدار بیشتر معاش خویش مي باشند.

بنگله ديش

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

کارگران فراموش شد
بسیاری زنان از طریق اشتغال در فعالیت هائی – مانند فروشندگی در بازار،
صنایع دستی خانگی و کار در منازل شخصی – کسب عاید مینمایند که منحیث شغل
های رسمی شناخته نمیشوند .این كارها محافظت بسیار كم دارند ،لذا زنان ایكه به آن
اشتغال دارند در خطر استثمار و سوء استفاده قرار دارند.

کارگران سکتور های
غير رسمی

کارگران وانگی (ودمه ها :
خدمه ها با تمام مشكالت صحی ایكه درین فصل تشریح گردید ،مواجه می باشند.
چون اینها در منزل شخص دیگری كار می نمایند ،حقوق و مصوونیت اندکی دارند.
اینها مواجه به مشكالت ذیل می باشند:
 خستگی شدید و تغذی خراب از سبب ساعات كاری زیاد و مزد كم .هرچند او
برای صاحب خانه غذا میپزد ،اغلب مقدار کم غذا برای خوردن دریافت میکند.
 ترس مداوم بخاطر از دست دادن کار و از دست دادن اعتماد استخدام کننده.
اگر خانم حامله شود ،ممکن است کار خود را از دست بدهد .این ترس ها و جدائی از
خانواده میتوانند باعث مشکالت صحت روانی خانم شوند.
 آزار و اذیت جنسی مخصوصا اگر درخانۀ استخدام کننده زندگی نماید .چون
صاحب خانه صالحیت استخدام و اخراج او را دارد ،شاید خانم را وادار به داشتن
رابطۀ جنسی نماید.
 درد مفاصل  ،استخوان ها و عضالت از سبب كار دوامدار بادی مفاصل زانو.

دست هاي زن روت شوي:
وقتی یک زن بدون استفاده از دستكش مقدار زیاد مواد كیمیاوي پاك كننده را استفاده
میکند ،جلد دستهایش سرخ  ،ترکیده و دردناك شده و نیز سبب بوجود آمدن زخم های باز
میگردد .ناخن ها اغلب ضخیم و تخریب گردیده و از بستر ناخن جدا مي گردند.
ه بايد كرد؟
 براي محافظت دستها از دستكش هاي رابري یا پالستیكي استفاده نمایید.
 دستهاي خویش را خشك نگهدارید .بعد از رخت شویي دست های خود را
چرب نمایید .اگر ناخن هاي شما ضخیم شده و شروع به تخریب نموده باشند ،آنها
را فورا ً با محلول جنشن ویولت رنم نمایید.
 كوشش نمایید یك ظر چاي سیاه سرد یا محلول سركه (یك قاشق سركه را
در یك لیتر آب بریزید داشته) نزدیک به تشت لباس شوئی خود داشته باشید .بعد از
شستن هر تشت لباس در صورتیکه صابون یا پودر استفاده کرده باشید ،براي یك
دقیقه دست هاي خود را در محلول سركه یا چاي سرد فرو ببرید.
 از شیرۀ نباتات تازه كه در محل شما جهت تداوي بخارات جلدي  ،سوختگي
ویا خارش مؤثر شناخته شده است ،استفاده نمایید .نباتات تازه را جمع نموده و
خوب بکوبید ،بعد آنرا به شكل خمیر در آورده و دست هاي خود را به دفعات زیاد
در آن قرار بدهید.
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كار براي
ايجاد تغيير

در افریقاي جنوبي ،کارگران منازل یک اتحادیۀ كارگران خانگي را ساخته اند تا
به آنها کمک شود که بتوانند تقاضای داشتن قوانینی را بنمایند تا خود را محافظت
کنند .آنان در زدن به هر خانه و تعلیم دادن مردم توسط نشریه ها و اعالنات
رادیوئی کار خود را شروع نمودند .حاد آنها یک اتحادیۀ ملی دارند .آنها یكجا با
اتحادیه هاي كارگران منازل در کشور های دیگر کار و مبارزه مینمایند تا به این
کارگران کمک نمایند که ساعت کاری مناسب ،پرداخت مزد مناسب ،مزایای
مصوونیت اجتماعی و دیگر محافظت های اساسی را داشته باشند.
اتحادیه هایی مانند اتحادیه کارگران منازل در افریقای جنوبی یک روش خوبی
برای محافظت از حقوق كارگران می باشد .اما اغلب شروع ایجاد یك "اتحادی ْه محلی"
مشكل می باشد ،زیرا كمپنی ها آنها را اجازه نمیدهند .در این حالت روش های دیگری
وجود دارد که زنان بتوانند با یکدیگر کار نموده و خود را کمک کنند.
وقتی زنان جهت بهبود وضعیت شان باهم شروع به کار نمایند ،گاهی میترسند که
ممکن است کار خود را از دست بدهند ویا ممکن است با آنها بدرفتاری صورت گیرد.
درین حالت با اهمیت است که زنان با هم سازمانی های خود اعتماد داشته باشند .اگر
ممکن نباشد که در محل کار باهم صحبت نمایند ،ممکن است بهتر باشد که بصورت
مخفی در خانه های شخصی ویا در جامعه باهم مالقات کنند.
جهت شروع سازماندهی محل کار:
با زنان همكار خود راجع به مشكالت

مشترد خود و راه های حل ممكن ْه آنها صحتت
نمایید.
 جلسات منظم را جهت ایجاد فضای اعتماد و
حمایت همدیگر تشكیل بدهید .مطمئن شوید که
كارگران تازه نیز اجازۀ شركت داشته و تشویق
میشوند .بخاطر داشته باشید كه هرچه تعداد نفر زیاد
باشد به همان اندازه شما نیرو مند خواهید بود.
وقتی بصورت یك گروپ منظم یا انجمن كارگران سازمان یافتید ،در حدی احساس
قوت خواهید کرد که بتوانید با اتحادیه های كارگران یكجا شده ویا خود شما یك اتحادی ْه
كارگران بسازید .درصورتیكه شما تنظیم شده باشید ،كمپنی کمتر امکان دارد که شما
را به چالش بکشد.
سازمان شما ه كار ها ايرا انجام داد می تواند
وقتی گروپ شما مشکالت مشترد و راه حل های ممکنه را شناسائی کرد ،تصمیم
بگیرید که کدام مشکل میتواند تغییر یابد و شما برای ایجاد این تغییر به چه ضرورت
دارید .حتی اگر كمپنی خواستار هیك نوع تغییری نباشد ،شما میتوانید برای خود كار
های زیادی انجام دهید.
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يکديگر را در مورد مصوونيت بياموزانيد.
زنان ایکه یک وظیفه را برای مدت طودنی انجام داده اند،
طرز مصوون اجرای کار را آموخته اند .از نظریات آنها در
مورد طرز آُسانتر و مصوون تر انجام کار ،استفاده نمایید.

از وقتی به اینکار
شروع نموده ام ،کمرم
بیشتر درد میکند.

به زنان تاز كار كمك نماييد :كارگران تازه ممكن از
شامل شدن به گروه شما ترس داشته باشند ،بخصوص اگر
استخدام کننده از شما حمایت نکند .مگر بازهم مهم است که
دانش خود در مورد مصوونیت را با آنها شریک سازید ،زیرا
مصووت تر بودن هر زن ،مصوون تر بودن شما است.
يكديگر را را حمايت وتقويت نماييد :بسیاری از زنان
بعد از شروع وظیفه ،منازعاتی در منزل خواهند داشت ،زیرا
نقش آنها در خانواده تغییر می یابد .توصیه ها در مورد حل
مشکالت خانوادگی و توازن کار منزل ،مواظبت از اطفال و
وظیفۀ عایداتی را با یکدیگر شریک سازید .بعضی زنان حتی
در مواظبت نمودن از اطفال یکدیگر را کمک میکنند .آنها
ممکن است یک مرکز نگهداری اطفال را سازمان دهند که در آنجا به یک زن معاش
داده شود تا از اطفال مواظبت نماید تا زنان دیگر بتوانند کار کنند .ویا ممکن است
زنان به نوبت از اطفال مواظبت کنند.
همچنان شما ممکن است بتوانید که یکجا باهم با مردان جلسه نموده و در مورد
حجم کار زنان بحث نمایید ،طور مثال:

کوشش کن در هر دفعه
صر  1بند را انتقال دهی.
وقتی من اینکار را میکنم
کمرم کمتر درد میکند.

ارتتاطات کمک کنند

در مملکت هندوستان در "مرکز تعلیمات صحي ،آموزش و آگاهي از تغذي
( ")CHETNAاز مردان و زنان تقاضا نمودند تا كار هاي روزانۀ خویشرا لست
نمایند .با فهمیدن اینکه روز کاری زنان قبل از کار مردان شروع شده و بسیار دیر تر
از کار مردان ختم میشود ،و اینکه زنان نادرا ً چانس استراحت پیدا میکنند ،بسیاری از
آنها تعجب نمودند .اینکار به مردان کمک نمود تا ببینند که تا چه حد تقسیم کار بین
مردان و زنان غیرعاددنه بوده است .بعد آنها توانستند در مورد تقسیم مناسب کارها بر
اساس نیاز خانواده و نه صر بر اساس نقش تعیین شده برای زن و مرد ،صحبت
نمایند.

اگر ميتوانيد ر برای بهتود شرايط كار با استخدام کنندۀ وود صحتت
نماييد ر مانند:
 مزد بیشتر.
 رخصتی وددی (رخصتی دادن زمانیکه خانم صاحب طفل میشود ،با این
حق که بعد از رخصتی دوباره به عین وظیفه ادامه دهد).
 تفریح دادن برای استحمام.
 مواظبت از طفل در محل وظیفه.
 یک محل مخصوص برای اینکه مادر بتواند شیر خود را بادست بدوشد
(برای زنان ایکه طفل نوزاد دارند).

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

و تی مادر وارج از منزل
کار نمايد.
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