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ک زن زحمتکش و یبا  یدو مصاحبه است. اول ید حاویکه در دست دار یاجزوه

ن یاص یتشخ یبراک زن روشنفکر. هر دو عرب هستند؛ عرب خوزستان. یبا  یدوم

 شودیم روا یو فرهنگ یاسیو س یت که بر اعراب خوزستان ستم اقتصادیواقع

ست گرفتار تعصبات یفست. کایباال ن یب هوشیا ضریک یق تئوریبه دانش عم یازین

محروم از  یهاگَنده دماغ به توده یا مانند بورژواهایم و ینباش یانۀ ملیجو یبرتر

م. اما یندانشان گاه فرودستیسزاوار جا« ذاتا»م و آنان را یفراز برج عاج نگاه نکن

 یگریبرند، ستم دیم که اعراب خوزستان از آن رنج یچند وجه یعالوه بر ستم مل

، عالوه بر روابط یتین ستم جنسیرد که آماجش زنان عرب هستند. اهم وجود دا

که با ابزار  یازانهیاست و فرهنگ زن ستیمسلط بر کل جامعه و س یمردساالر

آداب  برخاسته از شود،یم اعمال ین سرکوب دولت مذهبیو ماش یاسالم یدئولوژیا

 . هستهم  یرتیعش انۀپدرساالرو رسوم کهنه و 

 یکنند و حت ین آداب و رسوم اسارت بار جان سختیر کارند تا اد یعوامل مختلف

در کل  یدارهیماشوند که رشد مناسبات سریم ن عوامل باعثیت شوند. ایتقو

ر یزنان تاث یبراا کار خارج از خانه یو  یر گسترش سوادآموزینظ ییهادهیجامعه و پد

داشته باشد.  یره و خانوادۀ سنتیت زن عرب در عشیبر موقع یو محدود یبطئ

از  یکی یو پدرساالر یالراست که مردسا یت دولتین عوامل، حاکمین ایمهمتر

و  یحاکم بدون مردساالر یاسالم یدئولوژیدهد. ایم لیتش را تشکیارکان موجود

ر قابل تصور است. یزانه غیزن ست یهان و سنتیو قوان یاز احکام شرع یامجموعه

ک یبوروکرات یدارهیماطبقۀ سر یعنین یمع یعک طبقه اجتمایندۀ ین دولت نمایا

ن طبقه در گرو یاست. منافع ا یستیالیامپر یکمپرادور وابسته به نظام جهان

ر یزحمتکش و اعمال سرکوب خشن و فراگ یهاد تودهیاستثمار شد یسازمانده

باال بردن  یبرا است یاهرمزنان  فرودستگاه یجاو  ی/ پدرساالریمردساالراست. 

ن یتریعال)از  ییجو یو برتر ضیتبع یدئولوژیاتسلط . ثمار در کل جامعهدرجۀ است

سلطه و سرکوب  (خانواده یعنین واحد جامعه یتر یاهیتا پا یاسیسطح قدرت س
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ت یکه موقع یوقتکرده است. ل یتبد« یعیطب»و « موجه» یرا به روال یطبقاتخشن 

، یوند ستم طبقاتیپم یکنیم یبررس یط عمومین شرایرا بر بستر ا زنان عرب

با  یاسالم یم. جمهورینیبیمرا  نظام کهنهبقا و تداوم  در خدمت یو مل یتیجنس

ادامۀ  یرا برا یمساعد یط و فضایو مردانۀ عرب، شرا یرتیاز دادن به روابط عشیامت

د، یم شنین دو زن خواهیهمانطور که از زبان ا آورد.یم نظام سلطه و سرکوب فراهم

را  یمشابه یهاو ستمها روشنفکر خواه زحمتکش کم سواد ـ رنج زنان عرب ـ خواه

 کنند.یم تجربه

در جامعۀ  یزیو زن ست یستمگر یهان مورد مشخص، شکلیو در ا یتیستم جنس

همۀ زنان پاسخ  متحد و آگاهانۀ عادالنه، د با مقاومت و مبارزهیاعراب خوزستان با

ن مقاومت و یا ت دریسب موفقو ک یشرویز روشن است. پیک چیداده شود. اما 

را هموار  ییدار باشد و راه رهایق و پایتواند عمیم یمبارزۀ مشخص فقط در صورت

حاکم، کل مناسبات ستم و استثمار  یاسیکل نظام س یکند که افق نابود

و شرع و قانون اسارت  یک مذهبیدئولوژیدن دستگاه ایر کشی، و به زیدارهیماسر

  ر دهد.خود قرا یبار را فرارو

 «آتش»

 2931 زمستان
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 ت رنج یحکا

 ... اگه گاز اومده بود! یوا

 ک زن زحمتکش عرب(ی)گفت و گو با 

ن یدونه که این جا پرتاب شده. هنوز نمیۀ خرمشهر به ایک زن عربه. از حاشیمه یحل
اده. یش زیسواده اما تجربۀ زندگ یداشته. ب یاگهیل دیا دلیبوده « دست سرنوشت»
ن به کالسیکنه. برا همیت نمیهتره سواد هم داشته باشه و تجربه کفادونه که بیم

ید میرو با« بچۀ خودش»ن یسالۀ خودشه. ا 8ره. هم کالس بچۀ یشبونه م یها
 یتا 5«. مال خودشه» یکیکنه یم یمه سرپرستیکه حل یابچه 6گفتم. چون از 

مه توش قرار یکه حل ینا تو مناسباتیاست از همسر اول. همۀ ا« مال شوهره»گه ید

 یها. ولن بچهیمه برا ایحل یهایخوب شون. دلسوز یهایداره مهمه. همبستگ
تر بر سر بزرگ یهامه و بچهیون حلیبد. مثال حسادت و رقابت م یزاین طور چیهم

 ناجور. یزاین چیهر دو طرف و خالصه ا یهایا دو به هم زنیآقا. 
 

 د اجاق گازیخر

خواد اونو برا زن برادرش بخره و بفرسته یمه میداره. حل یاق گاز خوباج یه خنزر پنزر فروشی

 خره.یخرمشهر. م

 ه اجاق گاز؟ی؟ برا ین قد خوشحالیمه، چرا ایحل :

 .یدونیتو نم

 و؟ی: چ

 گازو.

و  یخرمشهر بود یم. قبل از گاز. وقتیا از اول شروع کنیب ی: دوس دارم بدونم. ول

 ؟ یکردیکار میبود؟ چ یاوضاع چطور ها. اون موقعیازدواج نکرده بود

 کردم......یکردم . کار میکار م………
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 کار؟ی: چ

 همه کار. 

ن تو ذهنم بود که یکاره بود. البد خودکار ایدم ننه ت چیکاره بود؟ )نپرسی: بابات چ

 ننه حتما همه کاره بوده(

 بابام کشاورزه.

 ن مال خودشه؟ی: زم

 ن.یرفتن رو زمیبا مادرم م 4ح ساعت آره. با فاصله دور از خونه مون. صب

 ر از مادر و پدر؟یکردن؟ غین کار میا رو زمی: ک

 ها. خودمون. نیهم

 ن؟ی: دام هم داشت

 ه گاو.ی

 ؟یکردیکار میرفتن سر کار تو چیاونا م ی: وقت

ها رو بفرستم مدرسه. نون بپزم. صُبونه از همه بزرگتر بودم. منو مدرسه نفرستادن تا من بچه

ار. بعد آماده کردن نهار... بعد آخر یمدرسه کنم. بعد رفت و روب. بعد گاو. بعد آب ب یدم. راهب

 ن. و گاز.....یهمه برو سر زم

......... 

 : گاز چرا مهمه؟

پُر کردن کپسول گاز.  یرفتم دورِ دور. براید میه بار بایتر بود. چند روز گاز از همه سخت

ه طرف. یه طرف، کپسول پر گاز ی یشکست. همه چی. کتفم مگردونمیبردم پُر برمیم یخال

 گاز شوهر کردم. یمن برا

 ؟ی: چ

تر تا بچه. دو تا از بچه هاش از من بزرگ 5وه بود با یگم. اون بیرو م یاومد خواستگار یوقت

دم یبره به فالن جا )قول دادم نگم کدوم جا(. فهمیه. گفت منو میبودن. بابام گفت آدم خوب

 ن زنش شدم.یست. برا همین یگاز داره. کپسول یکشا لولهاون ج

 ؟ی: چ

 بود.  یکشگه الزم نبود کپسول گازو به دوش بکشم. اونجا لولهیآره. گاز. د
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ه یشون در حاش کنه... در محلهیده نگاه میخر یکه از دست فروش یمه به اجاق گازی)حل

 کشه(. یوش نمکپسول به د یگه کسیگاز شده و د یکشخرمشهر االن لوله

 اگه اون موقع گاز اومده بود! ی)با حسرت( وا

 شد؟یم ی: اون موقع چ

رم. اگه اون یتونسم کپسول گازو به دوش بگیگه نمیکردم. شوهر کردم چون دیشوهر نم

 موقع گاز اومده بود اگه......

 شوهر ین که از شر حمل کپسول گاز خالص بشی؟ تو برا این شوهر کردیبرا ا یعنی: 

 ؟ یکرد

 شوهر کنه. اما من برا کپسول گاز شوهر کردم.  ید زودینه که دختر بایآره. سنت عرب ا

................ 

 ؟ یمه، شوهرتو دوس داری: حل

 که.....  ینیبیه. می)با خنده( بنده خدا آدم خوب

................ 

 ؟یدین همه خودکار رو از کجا خریمه: ایه دفه(: حلی: )برآشفته و 

 ه.یاز بچه افغان

 ؟ی: چ

فروخت. ینکس هم میفروخت. اسمش سالم بود. دستمال کلیگُنا داشت. تو اتوبوس فال م

اره. گُنا داشت. یک ولگرد و الته. من گفتم سالم کارگره و نون حالل در میها گفتن اون یبعض

زم داشتم از فروشه. منم خودکار الیره مدرسه عصرا خودکار و دستمال و فال میگفت صُبحا م

 دم...یاون خر

 شد؟ ی: بعدش چ

 د برن کشور خودشون.یها دزد و ولگرد هسن. بایتو اتوبوس گفت افغان یه خانومیبعدش 

 ؟یگفت ی: تو چ

 بخواد بهش دشنام بده با من طرفه. بعدش دعوا شد. یمن گفتم سالم مث پسر منه و هر ک

 ؟ینو گفتیواقعا ا:

فروشم. اونم یم. من عربم و تو کوچه فالفل میهم هسّکنه؟ هر دو مث یم یآخه چه فرق
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ها یدلم برا افغان یلیم. من خیشیفروشه. هر دومون مسخره میه و دستمال و خودکار میافغان

 سوزه. یم

 دن. یر میرسه به ماها گیکنن از همه بهترن. زورشون به خودشون نمیها فکر من فارسیا

 یکه کل ین مملکتیاز دارن تو ایفارسا امت. یگینو راس می؟ ایچ یعنی: خودشون 

ه. اما من تو محله یلش چیگم دلیبرات م یه روزیکنن. یم یر فارس زندگیمردم غ

همو  ی. هواینوا. خودت باهاشون دوستیکار و بیتر از تو. بدم گرفتارید ییتون فارسا

 ؟یگیم ین. اونا رو چیدار

کنن. اما یجمهورا که انتخاب مسین رئیهم یعنیگم خودشون یم یوقت ی. ولیگیراس م

دونم یرو من خوب م یو رسم یمانیبود. پ یمانیشوهرش کارگر پ یگین فارسه که میهم

ه روز از کار یبود  یمانین فارسه که پیم. ایزنین حرف میها سر اهی. همش با همسایچ یعنی

تموم شد. حاال زن  ین طورینا هم نبود. حقوق چند ماه شو هم ندادن. همیمه و ایکار شد. بیب

ه. با در و ینجوریا یباش یمانیپ یرن. وقتیگیان از ما قرض میتومن م 0222 یاش برا و بچه

مونه. بچه هاش ین ما میم. درسته که فارسه اما عیبهش کن یه کمکید یم بایه گفتیهمسا

ره. اما یگیخندن و لجم میمن م ینا هم به لهجه عربیکنن. اما همین فارسا فرق میگشنن. ا

 رم.یگیاد به دل نمیز

........................... 

 ؟یها دوست هستینم با افغانیبی: م

ن ینیگم ببیها مهیکنن. من به همسایز میان کوچه مونو تمینا میم ایچاره ای. تازه ما که بیلیخ

 هین چیگم ایشه که کوچۀ منو جارو کنه. با خودم میدا میگه هم پید یکیشده؟  یا چیدن

 گه؟ید

 شماها رو گرفتن. یها اومدن جایگن افغانینا میا :

 یارم. اما وقتییاست سر در نمیکار نکردن. من از سیها از کار بیخورن. شوهر منو افغانیگُه م

 ها نداشت......یبه افغان یکار شد ربطیشوهرم ب

...... 

 ؟یخوایم یمه. تو چی: حل
 خواد؟یم یه زن عربم. عرب چیمن 
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 خواد؟یم یچ: 

 کردم.یاومد من شوهر نمیاگه گاز م

 سر گاز. ی: اِ.... تو که دوباره رفت
 .یچ یعنیگاز  یفهمین که تو نمیبرا ا

 ؟یر گاز چیگه به غی: د

 شد بره طلبه بشه.یگه بود خواهرم خر نمیه جور دیزا یاگه چ

  : طلبه شده؟

 یوونیده دس از سرش برداشتن. حنکنه رفته طلبه شده. حاال خونوا ینکه عروسیآره. برا ا

 خواس دکتر بشه... یباهوش بود. م

 بود که کرد؟ ین چکاری: آخه ا

رفت درس یگه. فقط اگه میخواس شوهر کنه. بعدِ چن کالس بابام بهش گفت بسه دینم

مومن باشه. تازه  یلینکه خیشوهر کردنش رو عقب بندازه. نه ا یشد چن سالین بخونه مید

 بنده.یدهن بابا رو م ینطوریگه فعال ایگه. میبود د یاب. مجبورگن بدحجیبهش م

 ؟ یعه هستی: تو ش
 هستم.  یدونم چیمن نم

.............. 

 ؟یخوایم یمه؟ چی: حل
 شوهرم منو مادر قبول کنن. یهابچه نباشه. یمانیشوهرم پ

 ن؟ی: هم

 صادف نداشته باشم.شم تو راه دلهرۀ تیان پیمادرو پدرم م یها خوب باشه تا وقتجاده

 ن؟ی: هم

 مه خانوم مواد فروش نباشه.یپسر سل

 ن؟ی: هم

 گه.ینا دیهم

مه خانوم، برا دستفروش ی. برا پسر سلیخوبه که برا همه دلسوز یلیمه. خی: حل

 ؟یخوایم یه سوال. برا خودت چیه. اما یها و.... بق، برا جادهیافغان
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 شه؟ یاِ..... مگه م

ل یتبد یز فردیه چیتو رو به  یهمگان یو دلسوز یمعن حس جیخوام ای: من نم

 ست. یکنم. چون درست ن

 ؟یگیم یدار یتو اصال چ

ن که یخوبه. ا یمه خانوم و جاده داریکه به سالم و سل ین حسیگم که ای: دارم م

 شه.یدرمون نم یکه درد ینطوریسوزه خوبه. اما اینا میدلت برا همه ا

 آره؟

 : آره.

 ؟کار کردید چیپس با

ن گاز و طلبه شدن خواهرت و دستمال فروختن سالم و یکه ب ید بدونی: تو اول با

 مه خانم و..... ارتباط هست. یمعتاد شدن پسر سل

 به هم دارن؟ یچه ربط

 گم.یگه بهت می: دفۀ د

...................... 
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 ک زن روشنفکر عربیگفت و گو با 

مرا شناخت.  یسادگه زنده بود. او ب هنوز هم پرشور و سر یشناختمش، ول یسخته ب
جواب داد:  م؟یدیگر رو ندیهمد وقته یلیخگفتم:  داشت. یکدختردست در دست 

به او گفتم:  .چمران دانشگاه یورود .اهواز .بود 81ن بار تابستان یفکر کنم آخر
 یوقت دار دمیپرسشود  نکه سر صحبت بازیقبل از ا ادت مونده.یخوب  !نیآفر

آمده بود منزل  یچند روز یبرا. جواب مثبت بود ؟مینیبب یگرید یرا جا گریهمد
گذر متوجه شدم که  م.یبزن یگپم یبتوانبود که  ین زمان کافی. همبرادرش در شهر ما

ان است که هماش یاجتماع د و تفکریافق داما  است استهکاش یسرسختزمان از 

سراغ م یفترراست  کی ها،هیبا کنار گذاردن حاشر. ییدوار به تغیهمچنان امو بود. 
  !یی: رهایمیقد یهمان آرزو

 

 م.یبا هم گفت و گو کن یجان واقعا ممنون که قبول کرد عیدهس: 

 . ممنون از تو

 ره بگو.یت در عشیزندگدر مورد خودت و  یکم: 

در  .برادر 5تنها دختر خانه همراه با  .تیپر جمع یادر خانواده هستم؛ 3151من متولد سال 

ن بود یگر ایعرب د هزاران دخترباز کردم. فرقم با مردساالر  یایدنن یا یچشم به رو شادگان

ت خاص یخاطر موقعه بن بود که یم فراهم شد. علتش هم ایبراامکان درس خواندن که 

یکی ش هم به دانشگاه رفتم؛ بعدم و در آنجا به مدرسه رفتم. یبه اهواز مهاجرت کردخانواده 

در برابر  یتیمصون من یل برایتحص امکانکه م یون جا بگی. همیناسانعلوم ه های رشتاز 

 یکردم در فضایم لیکه تحص یفقط تا زمان. جاد نکردیا یارهیمرد ساالرانه و عش یرفتارها
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باعث ط آنجا هم یهر چند شرا. اهواز در دانشگاه دوران الخصابکردم. یم یزندگ یبهتر

. بود یمهلک ضربهمن  یبرامشترک  یۀ زندگن تجربیاولم. بار ازدواج کرد دوشد. نت یمصون

عرب با پسر  دختر یآسمان وندیپ را در عرب یارهیعش ت مسلط بر جامعهیمنطق جاهل

که  میپسر عمو هب یدر نو جوانعقب مانده  و کهنهرسم  نید. مرا هم با همیشود دیم شیعمو

ره. از من یود. از همان عشگر بیک مرد عرب دیازدواج دومم با  !ندبود فروخت یجنگ علولم

ن ید. و ایطول نکش یلیخ ییسال بزرگتر بود. در دانشگاه استاد من بود. تجربۀ دوم زناشو 05

 ر داد.ییام را تغ یر زندگیکوتاه بودن مس

  بده.ح یتوضشتر یب: 

 ؟ا ازدواج دومیره است یدر عش مورت ازدواجظمن

 .تیر زندگیر مسییو تغ ین دومیهم:  

 نیا و ام کبار ازدواج کردهیدانستند یها میبا تمام همکالسیتقر .شگاه بودمنسال سوم دا

بود ن کمک یهماست. به خاطر  در گرفتن طالقم نقش داشتهل بوده یهم که با ما فام استاد

به دست آورده بودم.  یم بندین یهایآزاد حاالاول،  یبعد از ضربه روحکه با او ازدواج کردم. 

 همه بودم و دور شدنکه از خانواده یاخاطر ه ب همبود. شده کاسته  یوادگخان یفشارها آناز 

 شیدگراند البته یدر محدودۀ خاص و. انداشت ر دادنیۀ گحوصلکه استاد  یخاطر سن بااله ب

خواست که به زور بچه دار شوم. ینم داد. از منیم رون از خانه رایبود. به من اجازۀ کار در ب

 ی، برقراری، خانه دارییاما در روابط زناشوم. استفاده کرد یخوبه دو حق بن یااز من هم 

رفت و آمد داشته توانستم  آن دورهم. در یداشت یاحل نشده یتضادها و.... دوستانارتباط با 

جا  باًیتقر رگیدسفر کردن  ییه تنهایقض. کردندیم یزندگ اصفهاندر  برادرمدو ؛ چون باشم

ام هم  یو مکان یذهن یفضاآشنا شدم و  یگریبود که با مرد داستاد مرگ  زافتاده بود. بعد ا

   ر کرد.ییتغ
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ا متاهل ـ، منجمله یره ـ مجرد یت زنان در عشیم به وضعیشود برگردیم اگر: 

 خودت. 

ش بودم و نیقوان ۀر سلطیز که نکردم هر چند یره زندگیدر عش یادیز یهاگفتم که من سال

است  یااعراب خوزستان به گونه یریو عشا ییروستا ۀبافت جامع تم.هس یتا حدودهنوز هم 

 نگاه کردم رهیدر عشزنان  یکه با چشم بازتر به زندگ یوقتاما . کندینم رییتغ یکه به آسان

کوچک و  یه شهرهایروستاها و حاش در زنان عرب نست کهیت ایواقعزها آموختم. یچ یلیخ

ن ین و دشوارتریبدتر ، دزفول، بستان، سوسنگرد و....مانند اهواز، آبادان، خرمشهر یبزرگ

که شامل من هم که در شهر  روندیم به خانه شوهر یانند. در نوجوانرگذیم راها یزندگ

، خانه یشوهر دار فۀیوظ از همان ابتداره یکردم شد. زن عرب در روستا و عشیم یزندگ

ازه اند)به یه سوخت(، بچه داری، تهشستن )پخت و پز، نان پختن، پرورش دام، رختیدار

ه . برا به دوش دارد ا نهریاز چاه  یدنیآشام سخت، آوردن آب یکشاورز ن(، کاریک دوجی

 مشارکت کند. یو بلوک یکاه گل یمسکون یهاخانه یدر بناد یبابدون مزد  کارگرصورت 

ب از صبح است که زن عر یسخت یکارهاها نی. اهست همماران یاز بزرگساالن و ب یپرستار

دارد اما اجازه و مشارکت در  یدر امور اقتصاد یزن عرب نقش اساس .دهد یم تا شب انجام

 یتوان گفت دولتیم د.یبستر آخر شب را هم به آن اضافه کن ،ندارد. و تازهها یریم گیتصم

 چند نفره! یاخانواده یبرا نفره تک

که  یاسالم یهستند. جمهور یزکشاورو کار  دنیبچه زائ و یزنان عرب ابزار خانه دار

و سلطه بر ض یتبع دردست مردان عرب را  ن مسالهیرا رسما مسلط کرد. خود ا یمردساالر

نه حق  دارد و دهینه حق ابراز عق یارهیعش مراتب باز ترکرد. زن در جامعه مردساالره بزن 

 یزیچ .کنندینم تجربههم نام عشق را ه ب یزیندارند. چ یحقچ ی. کال به عنوان زن هانتخاب

 یبه مفهوم دوست داشتن وجود ندارد. زنان حت یزیشناسند. چینم را ینام احساس انسانه ب

د و آن یده ایرا د «عروس آتش»لم یخورند. شما حتما فیم کتکشان از شوهران یکینزد یبرا

 .اش ییفرحان در تنها ۀخال یصحنه معروف گفتگو

 دردناک و موثر است. یلیخ ام.هدید بله: 
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 م رایزنم ناخواسته بغض گلویم حرفدرد و رنج زنان عرب وقت راجع به  تش هریواقع

 رد....یگیم

 ؟رهیعشدر  مناسبات قبل و بعد از ازدواجو : 

از  یارین بسیدر ب ست.یقابل درک نها یلیخ یاست و برا ار تلخیت بسیمتاسفانه واقع

م است و هم چنان ضربات یضخ ۀ سنت و ستم بر زنشیر ه،ریعش به خصوص درها خانواده

شود. یم دیباعث عقب نگهداشتن نسل جد .زندیم به نسل جوان زنان عرب یسخت

الت، سن، زن داشتن یتحصاست.  یدر نوجوان دختران یاجبار ازدواج مسالۀ شنیبارزتر

از موارد  یلیدر حکم ازدواج ندارد. در خ یریچ تاثیپسرعمو، هم کف بودن دختر و پسر ه

که  یآنان اجازۀ ازدواج با شخص ستند ویهستند که حاضر به ازدواج با پسر عمو ن یدختران

جامعه عرب مانند. یم ن خاطر تا آخر عمر مجردیمورد نظرشان هست را ندارند. به هم

 یهاق سازمانیاز طر شتریباست و مردم مناقشات و اختالفات خود را  یخوزستان جامعه سنت

ندارد.  یبنام حقوق زنان و دختران مورد یزیان چین میکنند. در ایم حل و فصل یارهیعش

شده. زنان تر از قبل هم کم یافته و حقوق او حتیخود دست ن یگاه واقعیزن به نقش و جا

ن حق کماکان از آن عمو یاز حق انتخاب همسر محرومند و ا همرف یهادر خانواده یحت

 دارند. ان عمر بدون همسر نگهیا او را تا پاین کنند و ییر تعاو همس یزادگان است که برا

 .خوزستان هم هنوز وجود دارد یاریبخت یرین مسئله در جامعه عشای: البته ا

ر یآزاد است با پسر غ یاریک دختر بختیم. یروشن کن راک مسئله ید یگذاردرست است اما ب

رعرب یغ تواند با پسرینم عموماًاما دختر عرب  با پسر عرب، یازدواج کند. حت یاریبخت

وند دختر ین است که پیانتخاب همسر اعتقاد بر ا یره برایستم عشیازدواج کند. در درون س

صاحب  یعنی، یره ایعشکهنه ن نظام یو در ااند بستهها ش را در آسمانیعرب با پسرعمو

 دارد یبا جد پدر یوندیکه پ یا هر کسیپسر عمو  ا پسرِیاز ازدواج دختر به پسر عمو یامت

ازدواج  یدختر حق ندارد با کس ا بستگان پدر،یا پسر عمو یعمو  ۀرد. بدون اجازیگیم تعلق

 یقتل ناموس به شکل یکیزیخشونت فاش جهیر پا گذاشته شود نتین رسم زی. و اگر اکند
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ا یبه یبه خواستگار غرها ا پسر عمویاست پسر عمو  ی. کافیو آتش افروز یریدرگ است و

اگر پدر و مادر و خود دختر هم  یحت. اخطار کنند و او اصرار ورزد دختر ییپسر دا یحت

  .خته خواهد شدیرها خون باشند،ر پسر عمو یبا ازدواج با غموافق 

کرده  یدر خوزستان زندگ کهها یلیخکه فکر کنم  یزیدهم از چ یریتصونجا ید ایارگذب

غ و داد یج یصدا با ناگهانشته و مردم در خوابند. مه گذیرا دارند. شب از ناش باشند تجربه

در  یآتشا گلولۀ یشود. یم دهیشن یریت یصداپرند. یم از خوابشان عرب ۀیهمسا خانۀاز 

بعد از گذارند. یم از درون خانه پا به فرار یاکشد. عدهیم ر کوچه زبانهیخانه تا مس اطیح

کرده  یخودسوز یدختر جواننوند که باز هم شیم شود. صبح روز بعدیم ز آرامیهمه چ یمدت

راحت است که با گفتن  یلیخها فارس یده است. برایرسبه قتل کان مردش ینزدله یوسه ا بی

را کنار بکشند شان یپا« سوسمار خور یهان عربیاز ا یوا»ز و زشت که یرآمین حرف تحقیا

 را آسوده کنند. شان و وجدان

ع ین جور وقایتوانند از ایم ره قدم جلو گذارندیعشان دان و بزرگیش سفیرالبته اگر 

ش یزنند نه ریها مبا عمو زادگان است. حرف آخر را آن« حق وتو»تا یکنند اما نها یریجلوگ

م که ین را بگویاتواند ازدواج کند. ینم ییچ دختر عمویهها ت آنیدان. بدون رضایسف

قدرت خودش را  یاقتصاد پول نه همین زمیکند و در ایم دارد کار خودش را یدارهیماسر

ا خواستگار یشتر شده. اگر پدر دختر و یب یقدر هاپسر عمو را انعطافیکند. اخیم دارد اعمال

ن امکان وجود دارد که کنار بکشد و اجازۀ ازدواج دختر با یشنهاد کنند ایپ یبه او پول هنگفت

پسر عموها آنقدر سفت و سخت  ید عرب باشد( بدهد. حق انحصاریرا )که البته با یگرید

ش را به عنوان هوو در گرو یتواند دختر عمویم اگر متاهل هم باشد یاست که پسر عمو حت

  خود نگهدارد.

 هم دارد؟ یگرید یهاعرب جنبه یهارهین عشیدر ب یازدواج اجبار: 

به را دختر  یعنی است. یاهفین طارود معموالان اعراب خوزستان یازدواج مکه  یدانیم حتما

 که یدختر یفه برایطا کی در . مثالدر موارد خاصمگر دهند.ینم خود ۀریا تیفه یر طایغ
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فه، یت اهل طایرضا با ن صورت است کهی. فقط در ادا نشودیخواهد ازدواج کند شوهر پیم

زن هم که داستان خودش « فصل» ازدواج کند. خودش هفیر از طایغ یتواند با مردیم دختر

م. ینیبیم استتر یو سنت قو یکه عقب ماندگها هیشتر در روستاها و حاشین را بی. ارا دارد

در تصادف  یده باشد. حتیبه قتل رس یره به هر علتیاز افراد عش یکیاست که  ین وقتیا

کنند و به خانواده فرد کشته شده از یم یانیدان پا در میش سفین حالت، رین. در ایماش

د که خانوادۀ مقتول، یآیم شیپها وقت یبعض دهند.یم «فصل»ا ی هیطرف خانوادۀ قاتل د

ا ین عروسان به عقد برادران یکنند. ایم مطالبه« فصل»ا یه یا چند عروس را به عنوان دیک ی

ن گونه یرند و ایگیم ت قرارین موقعیکه در ا یدخترانند. یآیم مقتول در یپسر عموها

ره یدر عششان یر قرار دارند و مرتبۀ اجتماعیو تحق یوحر فشار ریکنند به شدت زیم ازدواج

. اگر شوهر اجازه ندهد یه ایو نه مهر یدر کار است، نه مراسم ینه جشن ن است.ییار پایبس

ند ممکنست دوباره یکه پسر بزا یقطع کنند. فقط در صورتشان را با خانوادهشان د رابطهیبا

 به آنان برگردانده شود.  یحق و حقوق

مثال  یعنی« زن به زن کردن»نست که در حالت یده ام ایکه شن یزهایاز چ یکی: 

گر در آمدن، یاز خانوادۀ د یک خانواده به عقد برادر و خواهریاز  یخواهر و برادر

 یکند و حتیم هم مقابله به مثل یگریهمسرش را طالق داد آن دها نیاز ا یکیاگر 

 دهد! یم سرش نداشته باشد او را طالقهم با هم یحاد یریا درگی یاگر ناسازگار

 م که نه فقطین را هم بگویادم نرفته ایتا دهد. یم زها هم رخین جور چیدرست است. ا

 هم یسن یهاعه با عربیش یهاعرببلکه  دهندیدختر نم هار عربیغ بهمعموال ها عرب

نسبت به اعراب  ت هستندیخوزستان در اقل ساکن یاعراب سنکه  یدانیم کنند.ینم وصلت

 یعنیاست.  یشغل یهاان گروهیگر هم در جامعۀ عرب، ازدواج در میک مورد دیعه. یش

کنند. یم انتخاب یک زندگیهم شغالن خود شر یهاان خانوادهیصاحبان مشاغل فقط از م

کنند که یم نذر یعنیخوزستان، نذر کردن دختر است.  یهاان عربیگر در میک سنت دی

 یهااز شکل یکین هم یم. ایدهیم انجام شد دخترمان را به فالن خانوادهاگر فالن کار 

  هنوز وجود دارد.تر است که در مناطق عقب مانده یازدواج اجبار
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ه یو حاش ییدر استان خوزستان مخصوصاً در مناطق روستا یاجبار یهاازدواجبه هر حال 

 یاستان هم مربوط به مواردشتر آمار طالق در ی. بش استیبه افزا شهرها هم چنان رو

 صورت گرفته است.  یشود که ازدواج اجباریم

 ۀزیانگ ایهدف ن کار ی. از ایکردیم یکار پژوهشر یکه در چند سال اخ یگفتیم :

 ؟یداشت یخاص

به  زنان عرب )و از جمله خودم( وارد شده، یزخم کریکه بر پ یمداوم ضرباتو فشار  خاطره ب

کردند، به خاطر یم آدم وارد یروها ر عربیکه غ در دانشگاه یروانو  یروح یهافشارخاطر 

آمدند که بخواهند با زن عرب رابطۀ یم ن علت طرف آدمیر عرب فقط به اینکه مردان غیا

به  کردم یسعها ن سالیدر ا جاد شده بود!یزه در من ایانگ یبرقرار کنند، به حد کاف یجنس

از  یق تریر دقیفکر کردم اگر تصو مقاومت کنم.ر در برابر جامعه مردساال هر شکل شده

 کند. فکر کردمیم ن کار کمکیاورم به ایت زنان جامعۀ عرب خوزستان به دست بیوضع

 ین راه افتادم و به روستاهاین زنان جلو برد. بنابرایدر برا  یشود بهتر نقش روشنگریم

شود به مقاومت یم ان هر جاکردم روابط را بهتر بشناسم و هم زم یخوزستان سر زدم. سع

 که ییرا تا جا یو جمع یکم کنم. حقوق فرد یرتیو عش یخانوادگ یهازنان در برابر سنت

 کنم.  یشناسم و امکان دارد را معرفیم

 ؟ دیچقدر طول کش یکار پژوهشن یا: 

چند شهر کوچک و بزرگ در دا کردم که یت را پین موقعیا 44تا سال  44 در فاصله سال

 . ق کنمیتحقان خوزست

 ؟یشدروبرو  یتبود؟ با چه مشکال هن پژوهش چیا یبراتو ابزار کار : 

 .که از منطقه داشتم یبودن و شناخت نسب یل بومیبه دل ،از شهر شادگان بود مشروع کار

که بدست آوردم،  یاتجربه باگذارم. پرسشنامه به یته یخود را رو یرویشتر نیم بیکرد یسع
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 یهابه مصاحبه کردم شروع .و از پرسشنامه جلوتر رفتم مگسترش دادرا  ام یروش پژوهش

 یموردهازدم. سر  و... یسنت ی، بازارهایبه مراکز بهداشت، مدارس دخترانه محل . اولیکنترل

گر، یدک روش ی. و بر طبق همان پرسشنامه شروع به مصاحبه کردم مخود را انتخاب کرد

دادم ن پژوهش قرار یکه مورد ا یسن زنان .بود شتادبهاز مراکز  و آمار اطالعات یجمع آور

 سال بود. 02تا  31ن یب

 .ار گسترده استیبسمسائل مربوط به زنان  که میدانیم ؟سواالت چه بودحوزه : 

 .یناموس یهاانواع خشونت و قتل 

 ؟یاز خشونت جلو رفت یفیتعرچه  یبر مبنا: 

 یاز زندگ دوره)در هر  یروح ای ی، جنسیجسم خشونتبه شکل  یانواع خشونت خانگ

ا مردان خانواده یو  یک جنسیا شریاز طرف همسر  یهر نوع بدرفتار ی. به طور کلمشترک(

و گسترده ع یزنان عرب شادر مورد  یو جنس یکیزیخشونت فدم که یجه رسین نتی. به ایپدر

 ( 3)ع باشد.ین حد شایر عرب تا ایان زنان غیفکر نکنم در م .است

 ؟یدیهم رس یگریج دینه به نتایمن زیدر هم: 

روش  یعنیق نباشد. یدق یلیتواند پژوهشم خیم کنم. چونینم یریجه گیت نتیبا قطع

که مورد مطالعه قرار دادم  ینبوده باشد. زنان عرب یام ممکنست استاندارد و علم یپژوهش

ک ینان عرب ه زیندۀ زنان جامعۀ عرب نباشند. اما به هر حال خشونت علیممکنست واقعا نما

ن است که هر چه سطح یگر که گرفتم ایجه دیک نتین را مطمئنم. یدرد مشترک است. ا

نسبت به زنان  ی. خشونت خانگاند الت زنان باالتر بوده کمتر هدف خشونت قرار گرفتهیتحص

 ین خاطر که در طول روز ساعات کمترید هم به ایشاغل خارج از خانه کمتر اعمال شده؛ شا

 ماند! یم یباقشان یخوردن براکتک  یبرا
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 یرد و عواملیگیم ۀ زنان جامعه انجامیدر مورد کل یخشونت خانگ دانم کهیم ن را همیالبته ا

 رد. یگینم جلو وقوع آن رات یملو ، یاجتماع و یت اقتصادیسطح سواد، وضعمثل 

 

 ؟یرا نگفت یناموس یهاقتل: 

 

هنوز هم مرسوم است.  یناموس یهاقتلها ن عربیبه خصوص در بر خوزستان ین عشایدر ب

محکوم شود، ره یعشدان یش سفیر محکمۀدر  یره است. اگر دختریفرهنگ مسلط بر عش

را یچ عنوان محاکمه نخواهند شد، زیبه ههم ن یا قاتلیداده خواهد شد! قاتل  شاجازه قتل

 . ت نخواهد کردیداده است و شکات خود را یش رضایشاپیخانواده دختر پ

« لکۀ ننگ»فقط دختر  یعنین ارتباط، پسر را مجازات کنند. یافتد که در ایم اتفاق ه ندرتب

 تجاوز باشد هم یاگر دختر قربان ینجامد. حتیتواند به قتل دختر بیم سوء ظن یاست. حت

  د و کشته شود.یبه حساب آ« ننگ لکۀ»تواند یم

 ست؟یچشان ینقش اقتصاد اما یحرف زدزنان عرب  یوضع اجتماع از: 

د. در شهر یبزن یمعروف سر یهابزرگ و کوچک خوزستان به محله یاست در شهرها یکاف

اغلب دست فروشان  یست و چهار متریب ای یو عامر یابان نادریخ یاده روهایاهواز در پ

عرب  و...( زنان زحمتکش انفروش زیفروشان، خرما فروشان و خرده ر یفروشان، ماه ی)سبز

 یشهرهاۀ یبقن بخش کارگران و زحمتکشان تعلق دارند. در یتر یان به تحتانن زنیهستند. ا

ت ین وضعیهمهم ... و سوسنگرد و خوزستان مثل شادگان، آبادان، خرمشهر، دزفول و شوش

 یمه تخصصین ین زنان زحمتکش به همراه مردان عرب اجبارا به کارهایبر قرار است. اغلب ا

 استان خوزستان قرار یجامعه شغل ینیپائ یهاهیال درو و فاقد تخصص اشتغال دارند 

ن و.... دوشادوش ییدارخو ،ه، شوشیدیشادگان و حم یهانیزم یروعرب رند. زنان یگیم

و ها مدارس و درمانگاهدر  که ینیبیم یبه شهرها هم نگاه کن کنند.یم مردان کار

ر یکمتر از زنان غ نجور جاهایا. البته درصد اشتغال زنان عرب در مشغول کارندها مارستانیب

ا مهاجران یر عرب یت غیاقلشتر دست یب باشدتر یتخصص یشغلهر چه در واقع عرب است. 

 دهد. یم را نشاناش آشکارا چهره «یقوم»ن جا ستم ی. در ااست
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 چگونه است؟عرب ت سواد زنان یوضع: 

 را یچ زبانیبه ه لین تحصچون امکا .دانندینم یا اصال فارسیسواد هستند و یا بیزنان عرب 

 ( 0)کند.یم دادین نسبت در روستاها بی. ااند نداشته

 یا انجمن خاصیو کالً سازمان  یا مدنی یدر خوزستان زنان عرب سازمان صنفا یآ: 

 دارند؟

 یبرا یا سازمان خصوصی یا انجمن صنفیچ سازمان یاز ه ینشانام تجربه چند ساله در من 

که وجود دارد توسط  (یو خصوص یدولت شبهموجود ) یهاNGO ی. حتدمیزنان عرب ند

 توانند برقرار کنند. ازینم یچ گونه ارتباطیهشود. با زنان عرب یم مردان و زنان فارس اداره

د ینباچون از نظر دولت به زنان عرب داده نخواهد شد.  یت مدنیگر اصوال اجازه فعالیطرف د

ا سازمان یانجمن  یمنسجم با مردم عرب داده شود. وقتعرب اجازه ارتباط  آگاه به زن و مرد

؟ ینو روستاها با مردم ارتباط برقرارکها در محله یتوانیم ، چگونهیزنان نداشته باش یاجتماع

ت زنان عرب در یفعالعمال  یعنیرا از مغز مردم پاک کرد؟  یخراف یفکرها شودچطور می ای

د یتوانیم یصورت فرده است. اما شما ب ممنوعها ا انجمنی یصنف یهاچارچوب تشکل

شود که ینم لیدلها یا مانع تراشیها تین ممنوعیم که ایخواهم بگویم د.یت داشته باشیفعال

 جامعۀ عرب تالش نکند. یرفع عقب ماندگ یا مرد آگاه عرب برایزن 

 ؟یر هم فکر کرده اییبه راه تغ: 

شود جامعه را کامال عوض کرد. یم عا چطوردانم واقینم ستم.یمن به شخصه راهش را بلد ن

ض یو تبع یدانم که نابرابریم ن رایروابط را کامال عوض کرد. مردم را کامال عوض کرد. فقط ا

ن یدانم که ایم . فقطی، هم ملیتیم، هم جنسیدار یهم ستم طبقاتهست.  یعدالت یو ب

  (1شود تحملش کرد.)ینم د تحملش کرد.یست و نبایزها حق نیچ

 .کنمیم تشکر یکه گذاشت یباز هم به خاطر وقتجان  سعیده: 
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 حاتیتوض

درصد  15ران حدود یدهد که در ایم مربوط به امور زنان نشان یقات اجتماعیتحق یبعض( 2

درصد شکل خشونت  04رد. حدود یگیم صورت یبر زنان عرب در رابطۀ جنسها خشونت

 یه، خشونت جسمیادن و امثالهم است. بقر و سرکوفت زدن و فحش دیبه صورت تحق یروان

سال سن  84تا  54ن یشود که بیم اعمال یاز طرف مردانها درصد خشونت 54 یاست. باال

مردان عرب هر چه  یعنیسال دارند.  15ر یز است که یدرصد از طرف مردان 04دارند. 

 «.آتش»کنند ـ یم رفتارتر رود با زنان خشنیم باالترشان سن

سوادند. یسال ب 95 یباال یدرصد از زنان عرب خوزستان 34دهد که یم ات نشانقی( تحق1

درصد از زنان  65درصد.  244رسد؛ در شادگان به حدود یم درصد 35ن نسبت در اهواز به یا

درصد زنان عرب خوزستان  95حدود  یزیسوادند. فقط چیسال دارند ب 95ر یکه ز یعرب

 «.آتش»بلدند ـ  یفارس

ون نفر یلیم 9ش از یت مردم عرب در استان خوزستان بیدهد که جمعیم ان( آمار نش9

هزار نفرشان  244ت ماهشهر یهزار جمع 154ت اهواز عرب هستند. از یدرصد جمع 95است. 

 لیتشکها عربخوزستان را  ینان شهرهایه نشیدستان و حاشیک سوم تهیعربند. حدود 

در  یرسد. امکانات بهداشتیم درصد 54به ها ن عربیب یکارین حال، نرخ بیدهند. در عیم

ر است. یهمه گ یا کم سوادی یسوادیاست. به نقاط استان یاز بقتر نیپائن یمناطق عرب نش

از  یهزار نفرند عرب هستند. بخش بزرگ 94که حدودا  درصد دستفروشان اهواز 34ش از یب

در استان خوزستان به اجراء  شکر رایکه طرح توسعۀ ن یدهند. زمانیم لینان را زنان تشکیا

 یهاهیکنده و آواره شدند. حاششان یاجداد یهانیگذاشتند حدود صد هزار عرب از زم

هزار  94هزار معتاد استان  04ل شد. امروز از یاد تبدیو فقر و اعت یکارین به مرکز بیعرب نش

دهند، فقط یم لیت خوزستان را تشکیدرصد جمع 66ها که عرب ینفرشان عربند. در حال

ۀ ینشر 14ار جوانان عرب است. در برابر یت دانشگاه چمران اهواز در اختیدرصد ظرف 6/6

وجود  یـ فارس یک ماهنامۀ دو زبانۀ عربیشود فقط یم زبان که در خوزستان چاپ یفارس

دهند ـ ینم هم وجود ندارد، مجوزش را یک ناشر کتاب به زبان عربی یدارد. در اهواز حت
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