
  
 

   طرح کاهش ساعات کار زنان
  رژیم جمهوری اسالمی به زنان زحمتکش ایران در آستانه روز جهانی کارگر" ارمغان"
  
فع سيستم مسال در آستانه روز جهانی کارگر ، زنان زحمتکش ایران از طرف رژیم حافظ مناا

. برو هستندرو" کاهش ساعات کار زنان"طرح دسيسه ، با جمهوری اسالمی سرمایه داری یعنی 
 ساعت ٣۶ ساعت به ۴۴زنان شاغل و متاهل از ساعات کار  ر صورت به اجرا در آمدن این طرح،د

این طرح در شرایطی مطرح ميشود که حقوق اکثر زنان زحمتکش ایران که در . کاهش می یابد
حتاج  مایبتدایی ترینمجبور هستند برای تهيه ابسياری موارد تنها سرپرست خانواده می باشند و 
 هزار تومان هم ٢٠٠حتی به ، اکثر اوقات زندگی خود و فرزندانشان چند شغل داشته باشند 

 هزار تومان تعيين ٣٠٣ميزان حداقل دستمزد کارگران را ، اخيرًا نيز شورای عالی کار . نمی رسد
 کنيم  را با رقمی که خود رژیم در ارتباط با خط فقر اعالم کرده مقایسهحال اگر این مبلغ. کرد

گاه تصویر  ، آن) هزار تومان در ماه اعالم کرده است٩٠٠جمهوری اسالمی خط فقر را حدود (
د خواهبه دست   و زنان کارگر و زحمتکشروشن تری از درجه فقر و فالکت خانواده های کارگری

  .آمد
 

امعه طرح زن ستيزانه و ضد کارگری رژیم در شرایطی مطرح شده است که فقر و بيکاری در جاین 
 هزار نفر به خيل بيکاران ٢٠٠ ساالنه بيش از ، بر طبق آمار دولتیجا که ایران بيداد می کند، تا آن

 که به بهانه  استیکی از آخرین طرح هایی  طرح کاهش ساعات کار زنان ، .افزوده ميشوند
 دليلی  ! از سوی دولت ضد کارگری جمهوری اسالمی عنوان شده است"منافع خانواده"مضحک 
 ها ، آنکه گویا با کاهش ساعات کار زنانها برای این طرح خود ارائه داده اند این است  که آن

 و گویا از این طریق کانون خانواده گرم نگاه داشته وقت بيشتری برای فرزندان خود خواهند داشت
فرزند باید از این جانيان حامی سرمایه پرسيد، وقتی که مادری نمی تواند شکم اما . خواهد شد

خود را سير کند و باید شاهد رنج و گرسنگی و فرو دستی و بی خانمانی جگر گوشه هایش 
صفت زالو  ان دارهای شما سرمایه وقتی مادری خوراک شب فرزندانش را در زباله دان باشد،

ها  آنچه وقتی را قرار است با فرزندانش صرف کند که موجب پرورش و رشد د، جستجو می کن
در شرایط فقری که شما پابوسان سرمایه با وجود این همه ثروت در جامعه بر زنان شود؟ چگونه 

و یک زن زحمتکش  زحمتکش ایران تحميل کرده اید قرار است پيوند های خانوادگی ایجاد شوند؟
   را گرم نگه دارد؟" نهاد خانواده" چه گونه قرار است به عنوان مادر

  
نی در زندگی واقعی، برای خانواده های کارگری به بار می اگر به نتایجی که این طرح در عمل یع
در واقعيت زنان زحمتکش بيشتری ، کاهش ساعات کار زنانآورد توجه کنيم می بينيم که رژیم با 



  محروم می سازد آمدی که امروز با هزار رنج و زحمت بدست می آورند،را از همان مقدار ناچيز در
 با توجه به این .را در معرض فقر و نابودی قرار ميدهدبيشتری ری خانواده های کارگو از این طریق 

ده کارگری ا در یک خانوبه علت تورم و گرانی سرسام آور و پایين بودن سطح حقوق کارگران،که 
 و اغلب در این خانواده ها زن و دنشو  هزینه های سنگين زندگی تامين نمی ،حقوق یک نفربا 

 واضح است که .مرد با کار خویش معاش بخور و نميری را برای خود و فرزندانشان تهيه می کنند
 ه که امروزیدر آمد بسيار ناچيزاقل با کاهش ساعات کار زنان، چنين خانواده هائی از همان حد 

واضح است که طرح اخير ، ن واقعيت با در نظر گرفتن ای. بدست می آورند نيز محروم خواهند شد
. خواهد بودرژیم برای زنان زحمتکشی که سرپرستی خانواده خود را به عهده دارند، فاجعه آفرین 

 آشکاری هر چه بيشتریمی توان ستم مضاعف بر زنان کارگر را نيز با به راحتی در همين رابطه 
 . مشاهده نمود

  
های ضد کارگری رژیم جمهوری اسالمی برای مقابله یکی از شيوه طرح کاهش ساعات کار زنان، 

طور که می دانيم  همان. و ورشکستگی اقتصادی استسرمایه داری حاکم بر جامعه با بحران 
 این سيستم هستند و جمهوری های  سيستم سرمایه داری در مواقع بحرانقربانيانزنان اولين 

رای خدمت به این سيستم، زنان را قبل اسالمی نيز مثل هر رژیم مدافع سيستم سرمایه داری، ب
از مردان در طرح های اخراج از کار و بيکار سازی های خود قرار داده و همواره کوشيده است که 

   .به بهانه های مختلف زنان را خانه نشين سازد
 

 ميليون ها زن کارگر و خانواده های که بر جامعه ایران حاکم است،شرایط ظالمانه اقتصادی 
شرکت عظيم زنان در چنين شرایطی ، .  را در چنگال فقر و تهيدستی اسير کرده استکارگری

ابتدائی ترین تبلور خشم آنان از پایمال شدن ماه های اخير که خيزش های بزرگ ایران در جریان 
طبقه کارگر واقعيت این است که کل . ، امری کامًال قابل درک می باشدحقوق انسانی اشان بود

 با کليت سيستم سرمایه داری ایران آشتی ناپذیر است و هيچ منافع مشترکی با ایران تضادش
به در این ميان مسلمًا زنان کارگر . نميتواند داشته باشدندارد و هيچ یک از جناح های حکومتی 

 اعمال می شود دالیل بيشتری برای مبارزه با رژیم ضد کارگری ی که بر آنانتم مضاعفدليل س
    .دارندجمهوری اسالمی 

  
ضرورت سرنگونی جمهوری اسالمی و نظام سرمايه داری حاکم امروزه بيش از هر وقت دیگری ، 
 با برجستگی هرچه بيشتری در ، تباهی کشانده سياهی و که زندگی و حيات کارگران را به 

نقالبی اکارگران ی با رهبری انقالبجامعه ،  نجات هتنها را. شده استمقابل طبقه کارگر قرار داده  
سرنگونی جمهوری در درجه اول با انقالبی که . جهت نابودی وضع ظالمانه موجود می باشد

   . آغاز ميگردداسالمی
  
  

کاهش ساعات "در شرایطی که بيکاری و تهيدستی در جامعه بيداد می کند ، بدون شک طرح 
ظيفه همه نيروهای این و.  باعث فقر و فالکت خانواده های کارگری بيشتری خواهد شد" کار زنان

تا با افشای اهداف واقعی پشت این طرح ضد کارگری و زن ستيز جمهوری است مبارز و آگاه 
  . ، آن را با شکست مواجه سازنددر دفاع از طبقه کارگر و به ویژه از زنان کارگر ایران  ،اسالمی

  
  . ،نابود باید گرددجمهوری اسالمی ، با هر جناح و دسته
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