
  ١موقعيت زن ايرانی
  
  

. توان از لحاظ استثمار و انقياد زنان در مقام نخست بشمار آورد  ايران را می،در ميان کشورهای اسالمی
و بنا بر ميلش ] عقدی" [چهار زن مشروع"تواند تا  ، هر مرد مؤمن می]اسالم[موافق فرامين پيغمبر 
  . اختيار کند] صيغه[تعدادی زن نا مشروع 

  
اند و  استفاده را بردهين قوانين حداکثر  او زمينداران توانگر و غيره چون پيروان وفادار اسالم ازان گشاهزاد

اما .  سيصد بالغ گشته است، يا حتی٢٠٠، ١٠٠اند مواردی که تعداد زنان شاهزاده يا سلطانی به  نادر نبوده
زار ارزش معينی يافتند و داری محصوالت کشاورزی در با که بدنبال انکشاف مناسبات سرمايهی هنگام

ای از زنان خود را  گله] نگهداری[لی صحاطلبيد، بی  کانات مالی کالنی را می ام–اروپائی  بسبک –تجمالت 
  .بر زميندار ايرانی آشکار ساخت

  
شد برای طبقات متوسط، مانع از آن ، بويژه ]جهانی اول[نتايج بحران اقتصادی گسترش يابنده پس از جنگ 

برای اهالی زحمتکش ايران حتی يک زن نيز جزو تجمالت بحساب . عدد زوجات استفاده گرددکه از حق ت
در اين . متر از کشورهای اروپائی شکوفان نباشداين امر به آنجا انجاميده است که در ايران فحشا ک. آيد می

بيعتًا، استثمار و  ط.های اروپائی عقب دانست را از پايتخت] ١٣٠١[توان تهران امروزی  رابطه، بسختی می
  . يابد انقياد زنان، همزمان با اين گسترش می

  
های  با خانواده  غالبًا- اگر نخواسته باشيم از توانگران سخنی به ميان آوريم –در شهرهای تهران و تبريز 

هيئت . کنند خوريم که در مقابل پرداخت چند قران دو يا سه خدمتکار استخدام می بر میمتوسطالحالی 
 در .شود که نيمی از آنان از زنان اند  تن بالغ می۴٠٠کاران يکی از زمينداران بزرگ در تهران به خدمت

بار و  کنند و در مقابل آن دستمزد محنب  ساعت کار می١٢ تنباکو و غيره زنان روزانه ،کشتزارهای برنج
  .ندردا ناچيزی دريافت می

  
بنابر مقررات حاکم، وی تقريبًا برده شوهر . ر استحقوقی موقعيت زن بازهم وخيمت-های سياسی در زمينه

لکن قوانين مقدس اسالم مانع از آن . انه بيرون راندخای که بخواهد او را از  لحظههر تواند در  است که می
مخلوق بد بخت ديگر اجازه ندارد با اين . شود که زن ايرانی شوهرش را بدون رضايت وی ترک گويد می

. تواند بعقد در آيد ن نظر افکند، زيرا طبق قوانين حاکم وی ازين سن ببعد میصورت ناپوشيده به جها
تنها در پايتخت است که مقررات در اين رابطه به اشد . استمستوجب جرايم نظميه ] روبند[ نقاب نپوشيدن

  .شوند اجرا گذاشته نمیبمورد 
  

 ی پايتخت، بندرت مدرسه دخترانهبه استثنا. در ايران آموزش زنان نيز از سطحی عالی برخوردار نيست
روند و در آنجا به همان  می] مکتب[دختران تا سن ده يا يازده سالگی به مدارس مذهبی . توان يافت خوبی می

  .پردازند سبک مرسوم هزار ساله به قرائت و آموختن قران می
  

هران و دو سه شهر ديگر تتنها در . گويند که هنوز کامًال بيسوادند دختران اين مدارس را زمانی ترک می
 فرانسوی و ]مذهبی[های  مدارس ميسيون. است که چند دبستان نسبتًا خوب برای دختران موجود است

جوانان دست  مدارس در اين. شوند، به مراتب بهتراند آمريکائی که در بسياری از شهرهای بزرگ يافت می
از زنان که باين  بسياری .آموزند ی مختلط میها های فرانسه و انگليسی را با هم در کالس کم دروس زبان
زنان تهران به . توانند با بردگی که بايشان تحميل شده است، سازگاری داشته باشند اند، نمی مدارس رفته

اند که در راه خروج بی حجاب  تمع ساختن خود و ساير زنان نا راضی، چندين بار از دولت خواستهجمنظور م
علمای ] صادره از جانب[مرتجع با تکيه به ممنوعيت -ع الوصف دولت فئودالم. آنان سنگ اندازی نشود
در پائيز گذشته مجله نسبتًا . اين امر هم اکتفا نشده است. کنند ن تقاضا را رد میياسالمی سر سختانه ا

 است جالب. ساختند، توقيف کرد پيشرو تهران تنظيم و منتشر میزنان را که غالبًا » عالم زنان«نان زمحبوب 
خواهند سوسياليسم را بنا بر اصول قران محمدی  اجتماعيون اسالمی که میکه در توقيف اين مجله اتحاديه 
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 ولی همه آنها ٢.شود  میها منتشر رستاننشريات مشابهی در شه. که بشکرانه نعم کابينه فعًال بر قرار است
. گيرد محافل توانگر را در بر می] زنان متعلق به[اين جنبش . تحت پيگرد دائمی مقامات دولتی قرار دارند

  .عناصر پرولتری در حال حاضر در آن شرکتی ندارند
  

  .اهد ساختجهانی ميسرخونهائی زنان ايران از هر گونه بردگی را تنها انقالب پرولتری رهائی 
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