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  ١١موقعيت زن ايرانیموقعيت زن ايرانی
ر     . در ميان کشورهای اسالمی، ايران را می توان از لحاظ استثمار و انقياد زنان در مقام نخست به شمار آورد                    رامين پيغمب رد   ]اسالم [موافق ف ، هر ف

  . اختيار کند]صيغه[بر ميلش تعدادی زن نامشروع   و بنا]عقدی[" چهار زن مشروع"مؤمن می تواند تا 
ان            زمين زادگان و  شاه داد زن  داران توانگر و غيره چون پيروان وفادار اسالم از اين قوانين حداکثر استفاده را برده اند و نادر نبوده اند مواردی که تع
 اما هنگامی که به دنبال انکشاف مناسبات سرمايه داری و محصوالت کشاورزی          . ، يا حتی سی صد بالغ گشته است       ٢٠٠،  ١٠٠زاده يا سلطانی به      شاه

ائی     -در بازار ارزش معينی يافتند و تجمالت       د، بی حاصلی             - به سبک اروپ الی کالنی را می طلبي ات م ر     ]داری نگه [ امکان ان خود را ب ه ای از زن    گل
  .دار ايرانی آشکار ساخت زمين

ردد   ، به ويژه برای طبقات متوسط، مانع از آن شد        ]جهانی اول [نتايج بحران اقتصادی گسترش يابنده پس از جنگ          تفاده گ .  که از حق تعدد زوجات اس
د        برای اهالی زحمت   ا         . کش ايران حتی يک زن جزو تجمالت به حساب می آي ران فحش ه در اي ده است ک ا انجامي ه آن ج ن امر ب ر از کشورهای   ءاي  کمت

ائ   ]١٣٠١[در اين رابطه، به سختی می توان تهران امروزی . اروپائی شکوفان نباشد   اد    . ی عقب دانست   را از پايتخت های اروپ تثمار و انقي ًا، اس طبيعت
  .ين گسترش می يابدازمان با  زنان، هم

ل           . گران سخنی به ميان آوريم      اگر نخواسته باشيم از توان     -در شهرهای تهران و تبريز     ه در مقاب ر می خوريم ک غالبًا با خانواده های متوسط الحالی ب
ه   ٤٠٠داران بزرگ در تهران به  کاران يکی از زمين هيئت خدمت. ام می کنندکار استخد   دو يا سه خدمت    ]ريال [پرداخت چند قران    تن بالغ می شود ک

د         ان ان ان از زن ه       . نيمی از آن ان روزان ره زن اکو و غي رنج، تنب اچيزی          ١٢در کشتزارهای ب ار و ن ل آن دستمزد محنت ب د و در مقاب ار می کنن  ساعت ک
  .دريافت می دارند

 که می  تواند در هر لحظه ای    شوهر است یبر مقررات حاکم، وی تقريبًا برده بنا. ی موقعيت زن باز هم وخيم تر است حقوق-در زمينه های سياسی 
د که به   د              . خواهد او را از خانه بيرون ران دون رضايت وی ترک گوي ی شوهرش را ب ه زن ايران انع از آن می شود ک وانين مقدس اسالم م ن  . لکن ق اي

د                    ندارد مخلوق بدبخت ديگر اجازه    د در آي نپوشيدن  . با صورت ناپوشيده به جهان نظر افکند، زيرا طبق قوانين حاکم وی ازين سن به بعد می تواند به عق
  .نمی شوند تنها در پايتخت است که مقررات در اين رابطه به اشد به مورد اجرا گذاشته.  مستوجب جرايم نظميه است]روبند[نقاب 

دختران تا سن ده يا . ندرت مدرسه دخترانه خوبی می توان يافته به استثنای پايتخت، ب  .  سطحی عالی برخوردار نيست    در ايران آموزش زنان نيز از     
  .ن می پردازندآ می روند و در آن جا به همان سبک مرسوم هزار ساله به قرائت و آموختن قر]مکتب[يازده سالگی به مدارس مذهبی 

رای          . يند که هنوز کامًال بی سوادند  دختران اين مدارس را زمانی ترک می گو        بتًا خوب ب تان نس د دبس ه چن تنها در تهران و دو سه شهر ديگر است ک
ن  .  فرانسوی و آمريکائی که در بسياری از شهرهای بزرگ يافت می شوند، به مراتب بهتراند]مذهبی[مدارس ميسيون های . دختران موجود است  در اي

د،         .  می آموزند  طمدارس جوانان دست کم دروس زبان های فرانسه و انگليسی را با هم در کالس های مختل                 ه ان دارس رفت ن م ه اي ه ب ان ک بسياری از زن
ار      زنان تهران. ده است، سازگاری داشته باشند    نمی توانند با بردگی که به ايشان تحميل ش         دين ب ان ناراضی، چن به منظور مجتمع ساختن خود و ساير زن

ودال   . بی حجاب آنان سنگ اندازی نشود     از دولت خواسته اند که در راه خروج        ه ممنوعيت      -مع الوصف دولت فئ ه ب ا تکي  ]صادره از جانب  [ مرتجع ب
ان    یدر پاييز گذشته مجله   . اين امر هم اکتفا نشده است     .  رد می کنند   علمای اسالمی سرسختانه اين تقاضا را      وب زن ان  « نسبتًا محب الم زن ًا   » ع ه غالب را ک

يالي   . زنان پيشرو تهران تنظيم و منتشر می ساختند، توقيف کرد    د سوس م را زجالب است که در توقيف اين مجله اتحاديه اجتماعيون اسالمی که می خواهن
ه             . محمدی تحقق بخشند، دست داشت    ن  آبر اصول قر   بنا ه نام ار ديگر هفت ان ب دتی، زن ام     یپس از م ه ن ازه ای ب ان  « ت ه    .منتشر ساختند  » لسان زن ه ب ک

. ولی همه آن ها تحت پيگرد دائمی مقامات دولتی قرار دارند. ٢نشريات مشابهی در شهرستان ها منتشر می شود.  برقرار است ی نعم کابينه فعًالشکرانه
  .حال حاضر در آن شرکتی ندارند رعناصر پرولتری د.  در بر می گيرد محافل توانگر را]زنان متعلق به[ش اين جنب

  .رهائی نهائی زنان ايران از هرگونه بردگی را تنها انقالب پرولتری جهانی ميسر خواهد ساخت
  

  سلطان زاده 
  

 -١٠٦، ص ١٩٧٤، چاپ دوم، انتشارات مزدک، فلورانس، ايتاليا، ٤ن، جلد اسناد تاريخی جنبش کارگری سوسيال دموکراسی و کمونيستی ايرا: منبع
١٠٥.  

  انتشارات مزدک
  ميم شين از آلمانی: ترجمه

  
 ياشار آذری: بازنويس

 12Hhttp://www.nashr.eu: آدرس اينترنتی کتاب خانه

  ٣XX, UK BM IWSN, London WC١N: آدرس پستی

 3Hyasharazarri@yahoo.com: ايمل

 ياشار آذری: مسئول نشر کارگری سوسياليستی

  ١٣٨٥: تاريخ بازنويسی

                                                 
 .٥٩١ seite ,١٩٢٢ Mai ٢٧ ,٧٨ .Die Stellung der persischen Frau“, Inprekorr, No„:  منبع آلمانی-١
وع دوست مؤسس مدرسه ی سعادت رشت منتشر می         " پيک سعادت"مقصود رفيق سلطان زاده :  پانويس مترجم- ٢ رشت است که خانم روشنک ن

 خانم شهناز آزاد است که در اثر حمله به دولت در نشريه خود منتشره" زنان ايران"خانم صديقه دولت آبادی در اصفهان، و نيز         " زنان ايران "ساخت و   
  .حتی به زندان افکنده شد

  

http://www.iwsn.org/nashr.htm
http://www.iwsn.org/nashr.htm
http://www.iwsn.org/nashr.htm

