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ۀزرابمنازاتشیپزا؛یکشزپیوجشنادِملقھبیراتسج
یرگراک–یئوجشناد

یمربماگیتھجردینزرھھنورگراکنانزلکشمھبیتاقبطویبالقناعضوم

،دشابرگراکنانزیتاقبطوینیمزیاھزاینیوگخساپیروئتولمعردھکدراد

رارقرگا.دنکتیبثتوریتسیسکراملمعویروئتھکدنکیملابنداریطوطخ

نانزیشکمتس،دنکزاباجتسایسناونعبرگراکنانزنیبیبالقناپچتسا

تالکشمزایتسردکردمیناوتیمینامز.دنیبیمیتاقبطعوضوم،ارشکتمحز

ورگراکۀقبطزایتسردکردھکمیشابھتشادناھجونامروشکنانزیساسا

یاھھاگراکواھھناخراکردرگراکنانزابام.میشابھتشادیتاقبطۀزرابم

.مینزیمفرحومیرادطابتراناریاردرگیدیدیلوتیاھھصرعویزپرجآ

.تسینھینامرفونارواین،کجنلونزامروظنم

رگراکنزرگارگیدیلقادحیاھھتساوخوششوپۀنادازآباختنایاربضارتعا

ونزنیبنتخادنافاکشوھیزجتدشابھتشادنرظنرداررگراکھقبطهزرابمو

.تسایفارحنایثحبیلکروطبوتساناشهزرابمردرگراکدرم



ششوپلثمییاھھتساوخ،دنوشعفترمرگراکھقبطنانزیعقاویاھزاینرگا

یگدنزومیدوبهدماینایندبهاشنامزمناراکمھونم.دنوشیمعفترممھدازآ

وتشکاریرایسبیاھوجتلادعووجشناد،مینادیمبوخیلیخ،اما.میدرکیمن

رامثتساتدشھبهاگراکوھناخراکردرگراکدرمونز،اما.دوبنیرابجاششوپ

درمونزداحتاویتاقبطهزرابمھب،نزییاھرزادنامشچ،امرظنھب.دندشیم

یاھتسیلایسوس.تسا،رگراکهزرابمھیزجتوشزاسطخوریپدشابندھعتمرگراک

ۀزرابمزاناشرظن،اما.دنتسھنانزقوقحرادفرطیلیخدنتفگیممھیلیخت

ناریاردیعمجویدرفرھ.تفرگیمنھمشچرسشیاھھتساوخورگراکۀقبط

لوصارباردوخیسایسیریگتھج،مینکیمهزرابممسیلایسوسیاربدیوگیم

ریاسوسھسزومھفسلفساساربھن،دنکیمراوتسامسینینل-مسیسکرام

اھمدآ.تسانیمزیور،تسیننامسآردرگراکنزتاذ.یزاوژروبتالیامت

دننکیمادجناویحزاارناشدوخ،صخشمیدیلوتطیارشھبناشدوروضحمب

ۀرابردھلئسمنیا.دنوشیمادجرگیدمھزادیلوتلیاسوابناشھطبارھبھتسبو

ردارناشدوخهاگیاج،دیلوترازباابناشھطبارردنانز.دنکیمقدصزیننانز

دنرادھیامرسنانز،یرادھیامرسناریارد،سپ.دننکیمصخشمیتاقبططباور

رگراکھقبطاتمیدقعتم،نارگراکنادنزرف،تسیلایسوسنارتخدام.دنرگراکای

.دنامیمیقابلفاسولزانیحطسردنانزیعقاویدازآزاندزفرحدوشندازآ

؛میدقتعمنوچ.میریگیمنشجهاگراکوھناخراکرداردنفساهدجیھ

زانویبالقناکیکفتفطعۀطقنونزیدازآییانبریزگنسرگراکھقبطییاھر

رد.دیآیمردیگنرھبزوررھ،نارھتردھیامرسهاپس.تسانویبالقنادض

هرابودیتاقبطگنجزادنکیمشالتودنکیملمعروطنیمھنانزیدازآابھطبار

وناقفخردروشکرد،نامدوخراگزوریاھتسیلایسوسام.دزیخربزوریپ

،میتسھیتسیلایرپمایاھھئطوتویمالسایروھمجابگنجلاحردیکیرات

عفنھبرتشیبیلیخناھجردورینبسانتھعفدنیا،نوچ.مینیبشوخوراودیما

یسایسقطنمابیمالسایروھمجیرادھیامرسدضهزرابمردمیراودیما.تسام



نامدوخھقبطیبالقناییانادومزعاب،یلمعیژتارتساوکیتکات،یرتنشور

وبیھمگنجناتسراخزانارگراکنادنزرفونارگراکبزحومینکلمع

،یاھطباررھردمیروبجم،رطاخنیمھب.دیایبنوریبزوریپونادنخ،نازوس

میلستھبمکحومینکلمعیبالقناویتاقبط،یاھشیر،نزیدازآهرابردیتح

یرادھیامرسابنامتکلممردتسیلایسوسنانزونارتخدام.میھدننامهاگیاج

ھقبطتیمورحمزایاربشالتوششوکرد.میگنجردیمالسایروھمج

اتمیرذگبنامدوخزیچھمھزامیروبجمبحاصتھب،رگراکدرمونز؛رگراک

.دنرببهرھب،رگراکھقبطیدازآھفسلفققحتزانامدوخدعبلسننانزونارتخد

یروھمجومیراذگتعدب.تسارگراکھقبطیدازآورگردنانزیدازآ،نوچ

نادرمونانزداحتا«مکحرداریتاقبطگنجدومننیرتالابزورکی،یمالسا

.دیددھاوخ»ورشیپرگراک

تشھودونلاسهامدنفسا١۶،ناریا



،رگراکنانزیناھجزور؛سرامتشھ
دابھتسجخوهدنخرفرگراکۀقبطنازاتشیپرب

تشھودونلاسهامدنفسا



یتیوھیاھتسایسوھقبط،نانز
نآۀدنیآومسینیمفثحبمردیتالمات

زنمیجاترام:هدنسیون
ناودرااتیھانآ:ھمجرت

ودوجومیقوقح-یدیلوتتابسانمابدوخدشروھعسوتزاینیعمۀلحرمردھعماجیدامدیلوتیاھورین

یداصتقایاھھیاپردھلصاحتارییغت.دنتفایمداضترد،دناهدرکراکنآبوچراچردھکیتیکلامتابسانم

طیارشیدامینوگرگیدِنیبندشلئاقزیمتونتخانشزاب...ددرگیمیھتنمانبورینوگرگیدھبدوزایرید

تالکشم،اھداضتزااھناسناھکیکیژولوئدیالاکشاو..]زیندیلوتزابمنکیمھفاضانمو[-دیلوتیداصتقا

.تسایرورض،دنزیخیمربدربنھبوهاگآ،نآِبئاصمو

یسایسداصتقادقن»سکراملراک«

دصھنورازھلاس-»نانزییاھریسایسداصتقا«ِبلطمرد»نتسنبتراگرام«

هژیوبھک،کیروئتِتالوقمزایرایسبنییبتھبییاویشنایباب،ھنوتصشو

ناونعب.دزادرپیم،دنتفایھعسوت،اھتسینیمفتسیسکرامواھتسیلایسوسۀلیسوب

شزرادیلوتردناشتیلوئسمدمآربارمودسنجناونعبنانزتیعقوم،لاثم

یلصاروآنان[؛ناشنارسمھھبیداصتقایگتسباوھکدروآیمباسحبیفرصم

طیارش،رباربیاھتصرفربیگناخراکِریثات.دزاسیمزرحمار؛]راوناخ

و،دیلوتردتکراشم،یرامثتسایاھدنبودیقزاییاھرردنانزیدام-یداصتقا

دَمِلئاسمهرمززا،نادنزرفزایرادھگنویگناخراکیزاسیصوصخمامتخا

.دشابیم،نتسنبتراگرامۀراشاورظن

ابنآِطابتراوریثات،یتیسنجداضتۀرابردتصشۀھدۀتخومآشنادناونعبنم

ضیعبتوداضت.مدرکیمرکفًادیدشیحیحصۀدیابسکریسمردیرالاسردپۀدیدپ



ِنییبتردنتسنربدرکیور،ورارف.دوببیجعوهدنھدرازآرایسبمرظنردیتیسنج

دیلوتزابویدامدیلوتۀویشِقطنمییاتسیا،یرادھیامرسداصتقاتخاسراکوزاس

ویتیسنجیدنبمیسقت؛رگراکۀقبطربنآریثات،یرادھیامرساشیپۀرودردیتسیز

،لدتسموهدیجنس،مکحم،زیامتمطیارشودردرگراکنانزونادرمِندادرارق

نانزابھسیاقمردیرتشیبتردقزانادرم،یطیارشنینچرد.دمآمرظنھب

ۀمادایاربرگراکنادرمھکیلاحرددرجمولھاتمرگراکنانز.دنرادروخرب

راک،دندزمتسدتفایردواھرادھیامرسھبناشراکیورینشورفھبروبجمیگدنز

یمھتسباودوخرگراکنارسمھدزمتسدھبودنایگناخرگراکایدننکیمیدزم

زایرادھیامرسنیناوقتحترگراکۀقبطھبقلعتمنانزیاربیگناخراک.دننام

نیماتو،شاعمرارمایاربیھارودرادیاھفیظوِدرکراک،کیروئتۀبنج

.دیآیمرامشب،رادھناخنانزییادتبایاھزاین

؛مرادناعذاومدرکھعلاطم،تارکھبار»نانزییاھریسایسداصتقا«باتک

ۀطبارویرادھیامرسدیلوتۀویشونانزرامثتساۀرابردمھاگدیدوکرد

ۀھدلیاوارد،راکیورینیاھزاینوراکیوریندیلوتزابودیلوتابیگناخراک

یسایسداصتقاباتکردنتسنبتراگرامِنودمتارظنِنویدمورادماوارداتفھ

.متسھ،نانزییاھر

رثانیاراشتنازاھکیلاسهاجنپتدمردنانزیشخبییاھرتاجاجتحاولالدتسا

یخیراتطیارشرییغتنینچمھواھشلاچ،اھداقتناریثاتتحت،درذگیمشزرااب

نوگانوگیاھهدیاوتازرابمندشرادیدپِبجومھکیخیراتطیارش[؛نانز

ۀھد.دندرکادیپشرتسگوومنودشر،فلتخمیاھھبنجزا،]دشنانزییاھر

دیاقعِیلجتِشخبماھلانانزیشخبییاھرراکیپرتسبداتفھۀھدرسارسوتصش

ویرالاسردپشنکمھرب،یرالاسردپیاھیروئت؛ھلمجزایددعتمیاھھمانربو

ودیلوتیرامثتساطباوررھظمیمتسیسۀباثمھبیرادھیامرس،یرادھیامرس

ھشیرحیضوتونییبتھبمادکرھوتشگ،یتسیزوکیژولویبیدیلوتزابطباور



دروماھیراذگتسایسواھشھوژپرداھیروئتنیا.دنتخادرپ،یتیسنجمتسیاھ

ءاقتراِببسمکیژولوئدیاریثاتتعسوھبھتسبمادکرھودناھتفرگرارقهدافتسا

دربنویھدنامزاسقوشمویتیسنجضیعبتۀرابردیعامتجا-یسایسیھاگآ

.دنتشگ

نوگانوگیاھھصرعردنانزیاھتصرفشیاشگِبجومشخبییاھریاھدربن

رمتسمِیشخبیھاگآ.دش،دوبنادرمھبرصحنم،نیازاشیپھکیلغاشمویدیلوت

متسویتیسنجیدنبمیسقت،ھناخوراکلحمردنانزراکیورینرامثتسانوماریپ

زایرادھگنتالکشم،راکلحمردیسنجتیذاورازآ،نانزربفعاضم

،هزرابمموادتو،ھناخزاجراخراکنامزمھیگناخراکتیلوئسموناکدوک

راداو،نیناوقیخرببیوصتومزالتادیھمتوریبادتھباراھتموکحزایرایسب

واھدزمتسدتخادرپ،لاغتشاومادختساۀصرعردیتیسنجداضت،اما.تخاس

ردنانزعیسوتکراشم،نیاربهوالع.تسیقابدوختوقھبناکامکاھدمآرد

،متسیسیوسزایفرصمشزرادیلوتویگناخراکلکشردیرادھیامرسداصتقا

.دوشیمھتشادهاگنتوکسم

رامثتساموادتِلیلدبیسایسوکیمداکآیاھلوقمناونعبیتیسنجیرباربِتساوخ

ناونعبوتفرگلکش،دوجومیاھیروئتیلاوتمیاھدقنواھتسشن،اھثحب،نانز

.تشگیتوافتمیاھامنرودابنیونیاھشنیبعبنمباذجواریگیاهدیدپ

یعوننانزرامثتسایاھھشیرنوماریپاھشنیبواھیروئتِتوافتمیریگتھج

ھبیرباربانزاوتیسنجھبنززاتکرحریظنیتسینیمفدیاقعردتفرشیپ

یزادرپھیرظنویسررب،حرطبجومنانزینیعطیارش.درکدیلوت،اھداضت

رھزادشنوربترورضلاحنیعردوراکلحم،ھناخردنانزِتیعقومۀرابرد

رگیدلاکشازا،شکتمحزورگراکۀقبطنانزھکنیاربینتبمھیرظنولکشمود

.تفایتعسو،دنجنررد،زینرامثتسا

ردارنانزیشخبییاھریاھیروئتربدقننیرتمھمتسوپنیگنرنارگشنک

یدعبدنچلیلحتتروصبھکدندادھئارا]ھقبطوتیسنج،داژن[یلیلحتبوچراچ



ادیپرولبت،دوجومیاھیروئتنایمرد]یتیسنج-یداژنضیعبتیگدینتمھرد[

یعامتجادیلوتزابربیتیسنجیرباربنامسرپرداھتسینیمفتسیسکرام.درک

رتارفاردوخشنیب،سپس.دندناجنگ،دوخنیداینبلوصاردارنآوهدرکزکرمت

.دندادھعسوت»تیسنج«ربزکرمتزا

ابیتسینیمفدیاقعرگیدطابتراوتاظحالمۀئارا،ورشیپبلطمردزیننمفدھ

زارتارفنانزِمتسیاھھشیریسرربایآ.تساھتسینیمفتسیسکرامِدرکیور

اراھتسینیمفتسیسکرام؛ھکنیاایتشگیتسینیمفیروئتِیدنمناوتثعاب،تیسنج

؟دھدیمرارق،یتسینیمفیاھدرکیورھبتبسنردیرگیدۀزوحرد

تریصبقیرطزانانزیشخبییاھریاھیروئتعطاقتردیگدولآھم،نمروابھب

یتاقبطیدنبمیسقتیوسھبارناگمھۀجوتوتفرنیبزااھتسینیمفتسیسکرام

ًاساسامسینیمفتسیسکرام؛تساحیحصمودخساپ،بیترتنیدب.درکبلج،عماوج

لمعودنشیدنایم،دریگیمرارقیتسینیمفیاھهاگرظنرگیدزایئازجمنادیمرد

ھضرع،رگیدیاھنوگھبزیناریتاقبطویتیسنجمتسزادشنورب.دننکیم

-راکیوریندیلوتزاب[؛یرتنالکیاھھدیدپھباریعامتجادیلوتزابودنرادیم

[زارتارف،]...ویدیلوتطباور،یرامثتساطباور،یتاقبطراتخاس،یناسنا

]ھقبط[ربزکرمت،نمرظنھب.دنداددنویپوبوسنم]لثمدیلوت-یتسیزدیلوتزاب

رظنھطقنزا،اھتسینیمفتسیسکرامشنیبوکیروئتیگتسیاش،زایتماثعاب

طسوتیرادھیامرسنویسامرفردرامثتساوھقبطۀطبار،اریز.دوشیمیسایس

نیا.تساھتفرگرارقیبایزراویسرربدرومیاھشیریاھنوگھباھتسیسکرام

ردرامثتساِیواکاوویفاکشوممزلتسم]نتسنبتراگرام[رظنھطقنزا،بلطم

دیلوتزابودیلوتطیارشساساربهژیوب،یرادھیامرسیخیراتۀعسوتودرکلمع

.تسا،متسوروجِلاکشارگیدلمحم،یرادھیامرسءاقبموادتویدامطباور

روحملوحنارگشنکھکیماگنھ،داتفھاتتصشۀھدۀحوبحبردنانزییاھر

زاییاھھتساوخ-زرتنپیرگ[لاسونسروحملوح،]نانزییاھر[تیسنج



ویتشادھب-یکشزپتاناکما،بسانمۀمیب،هاگشیاسآ،یگتسشنزابقحلیبق

لوح،]نایارگسنجمھ[یسنجطباوریدازآروحملوح،]نادنملاسیارب...

[داژنروحملوح،]اکیرمآنکاسیاھرابتییایسآویکیزکم[تیلموموقروحم

،دندرکیمهزرابمویھدنامزاس،]هایسناگنلپبزح،تسینیمفناتسوپنیگنر

هدزاب،تخانشویھاگآِنازیم،بیکرت.تشگ،یعامتجایاھشبنجۀدننکزیھجت

ھشیر،تیوھتسایسربینتبمرکذلاقوفیاھشبنجیاھتسایسو،کیروئت-ییالقع

یاھشبنجِناگدننکتکرشوهدنھدنامزاس،نارگشھوژپ،نارگشنکِیدامِطیارشرد

زینیداصتقا-یعامتجامولعیاھشھوژپورامآ،اھھناسر.دراد،روکذمیاھھھد

ییاھرھلمجزا،نارودلیضاعمنوماریپ،یعامتجایاھھورگییارآفصیارب

عطقمنآیاھداضتابدروخربردودندرکیمرظنفرص]ھقبط[ِناونعزا،نانز

،ھقبطابنانآقیفلتلکشنیرتھبردو،تیلم،داژن،تیسنجربرتشیب،ینامز

وتایبدازا]ھقبط[؛میتسھریگردلکشمنیمھابام،هزورما.دنتشادشیارگ

هدشفذح،اھینارنخسواھھتشون،اھوگتفگنیحردیسایسنارگشنکناگژاو

،زاتشیپبزحویتاقبط-یسایسنامزاس،یھدنامزاسزا،رگراکۀقبط.تسا

وراک،ھشیدناربیتسیسکرامراثآزایتسیلآهدیایاھتشادربومورحم،دوخۀدنیامن

.تساطلسم،پچھبموسومتاشیارگتیرثکاِرادرک

زارتدوزرایسبناشبراجتویعامتجایتسھ،تیعقومتھجبتسوپنیگنرنانز

دنتفاییھاگآ،تسوپدیفسنانزرامثتساھبتبسن،دوخفعاضمرامثتساھبنارگید

یزادرپھیرظنیلاعتراتساوخنانآ.دندادرارقدقندروماریتسینیمفیروئتو

یمتسیس[موھفمرد،]یتاقبطمتسوتیسنج،داژن[ساساربنانزییاھرۀرابرد

مسینیمفھب،سپس.دندش]اھدادیبومتس،ملظعاونایناشوپمھربینتبم

،یتیسنجیناشوپمھ[،ضیعبتهارراھچربتدشبودنتشگفورعملانشکسرتنیا

ھجوتلذبوتاظحالم،اھدقنرگیدونیا.دنتشادرارصا،]یموق،یتاقبط،یداژن

یگدنزھکییاھورینوناگدیدمتسوناراکمتسِرتقیقدییاسانشِبجومًافرص،اھ

یتاقبطمیسقت،ھکلب.تشگن،دندادیمرارقدوخریثاتتحتارتسوپنیگنرنانز



یاھتیوھابدارفایگدنزربنآریثاتورامثتسا،یعامتجایاھیدنبرشق،عماوج

نیگنرنانززاتناعاۀبنجزالانشکسرتنیامسینیمف.تخاسراکشآ،ارنوگانوگ

یاھمتسوملظزالکشتمیمتسیسزانخس،اما.تسادنمشزرارایسب،تسوپ

راچدییاھنلیلحتردمتسیسنیاهاگینارگردنانزندادرارقوهدینتمھردنوگانوگ

،نانز،نادرم،یتیلانشکسرتنیاھیرظن.ددرگیمسکودراپویتیوھیجنرغب،ماھبا

تحتیگمھار..ورجاھمریغ،رجاھمودنورھش،تسوپدیفسوتسوپنیگنر

،نیاربانب.دریگیمرظنرد،متسوملظعاونایناشوپمھلمحمیمتسیسریثات

ھتفرگرظنردنانزھبفوطعمویتسینیمفۀیرظن،تسایعدمھکنانچنآدناوتیمن

،مدرکلالدتسا،یرادھیامرسیعامتجادیلوتزابونانز،سکرام،مباتکرد.دوش

زاریغبھکتسامسیلانشکسرتنیاءادبمیلاحردجنرغبتیوھابنانزرامثتسا

رظندماردناهدشهدیشکھیشاحھبھکینادرم،دناهدشهدیشکھیشاحھبھکینانز

یگدنزرقفطخکیدزنورقفطخردیتیعمجرباجنیاندوبھیشاحرد.دھدیمرارق

یاھمتسوروجیناشوپمھربینتبممتسیسینییاپیاھریجنزرد،دننکیم

یمکیارادنانزورتالابیاھریجنزنانز،ھنوگنیدب.درادتلالد،نوگانوگ

.دریگیمهدیدانارمتسیسنیمھردراکھبلوغشمزایتمارتشیب

یاھریجنزردنانززایمظعاشخبرامثتسازادناوتیمنمسیلانوشکسرتنیاً،املسم

زا.دوشیتسینیمفیدرکیوریعدم،لاحنیعردودشوپبمشچ،متسیسرتیناقوف

قیمحتودایقناتحتھکیناسکیمامتیوسھبرظنمسینیمفلانوشکسرتنیا،وسرگید

ردهژیوبرامثتساتحتنادرم،درادمتسوروجنوگانوگلاکشایناشوپمھِمتسیس

رتھب،مزینیمفلانوشکسرتنیا،نیاربانب.دریگیمرظنردار،متسیسیناتحتریجنز

ابدارفاِتایحربنآۀدننکدرختارثاوعماوجیدنبھقبطِبابردیتاعلاطمتسا

.یتسینیمفیروئتاتدوشھتفرگرظنرد،فلتخمیاھتیوھ

ھبمزتلم،نیونریسفتهژیوب،یتسینیمفیروئتۀباثمھبزینیعامتجادیلوتزاب

ویعیبطعبانم،راکیوریندیلوتزابوتسا،نانزرامثتسازارتارفیاهرتسگ



نیدب.دریگیمرظنردیرورضیرادھیامرستایحموادتیارب،یعامتجاطیارش

.تسامھربمھردومھبم،مسینیمفمسیلانوشکسرتنیاریظن،ناس

تسیسکرامطسوتراکیوریندیلوتزابویفرصمشزرادیلوت،نانزیگناخراک

دزمتسدنازیمابنانزیگناخراکۀطبارودشهزیروئت،ھیلوایاھتسینیمف

.دندادرارقھعزانموھعلاطمدرومزیناریفاضاشزرادیلوت-ناشنارسمھ

رارق،یعامتجادیلوتزابیاھیروئتۀدرردمسینیمفتسیسکرام،ظاحلنیدب

زارتارفیماگاھتسینیمفتسیسکرامیعامتجادیلوتزابۀزوح،هزورما.دریگیم

یاھداھنۀکبشودراذگیم-راکیوریندیلوتزاب-کیژولویب-یتسیزدیلوتزاب

]..ویتشادھبویشزومآیاھھسسوم[ریظنھناخبوچراھچیوسارفیعامتجا

لماش،نیا.دریگیمربرد،زیناردنرادتکراشم،راکیوریندیلوتزابردھک

ھیالھبویداصتقا-یعامتجاتاقبط،راکیورین،یدیلوتطباور،تیعمجدیلوتزاب

،متسیسِدایقناورامثتساتحت..ویتیلم،یتیسنج،یداژن،یموقنوگانوگیاھ

رییغتنمضتممتسیسیعامتجاتاقبطوراکیوریندیلوتزابً،املسم.دباییممیمعت

رگیدھب.تسا،نالکیحطسردیژولوئدیاوقوقح،تسایس،داصتقا،دیلوتۀویش

ھبیعامتجا-یتاقبططباوردیلوتزابودیلوتزایشخب،راکیوریندیلوتزاب،نخس

.دیآیمرامشب،تیلککیۀباثم

یتسیزدیلوتویرشبزایندرومیاھالاکدیلوتمامضنارباھتسیلایسوستسینیمف

-یتسیزدیلوتزابمزلتسمھیامرستشابناودیلوتدازامھکدندقتعم،اما.دنراددیکات

،یتاقبطۀزرابمزکرمردراکیورین-یتسیزدیلوتزاب،نیاربانب.تساراکیورین

،اھتنم.تساحیحصیلکیاهدعاقۀبنجزااھتسیلایسوستسینیمفهاگدید.درادرارق

ویتسیسکرام-یخیراتمسیلایرتامیملعبولساِساسارب،یتسیزدیلوتزاب

اھناسنانیبھکیطباوررگیدھبتبسنیدیلوتتابسانمیگدننکنییعتوتیحجرا

لماکتزاینیعمۀلحرماببسانتمتسیابیم،دیآیمدوجوبدیلوتوراکنایرجرد

ۀویشزایقشوعباتیتسیزدیلوتزاب،نیاربانب.دوشھتفرگرظنرد،هدلومیاھورین



دیلوتزاب،ظاحلنیدب.تسا،یرادھیامرسیدامدیلوتزابودیلوتطباور،دیلوت

مامت؛منکیمھفاضاوممانیمھنارادھیامرسراکیوریندیلوتزاباریتسیزیورین

-مکحنیاھبتساهریچیرادھیامرسدیلوتۀویشھکیعامتجانامزاسرداھدنیارف

ھبھتسباودوخۀبونھبراکیوریندیلوتزاب.دنوشیمنییعتوصخشم،مولعم

دیلوت–یلصاھیاپ.تسایدیلوتتابسانمونیعممتسیسرھردتاقبطتیعقوم

یاھهدیدپ،ناسنیدب.دھدیملیکشتاریعامتجا-یداصتقانامتخاسۀدولاش،یدام

داجیاروظنمھب،ساسانیمھربراکیوریندیلوتزابھلمجزانآھبھتسباورگید

ودیلوتنیبطابترا.ددرگیمنکممورسیم،یتاقبطشیارآویعامتجاتاقبط

دیلوتزاب،اریز.تساضقانتمًاساساوًاتاذیرادھیامرسمتسیستحتدیلوتزاب

.تسا،رادھیامرسۀقبطدیلوتزابویرادھیامرستردقتمدخردرگراکیورین

تیعقومھبیسرتسد،تارکھبرکذلاقوفضقانتقبطربیرادھیامرسمتسیس

تحتیاھمزیناکمھبءاکتااباریدیلوتددعتمیاھھزوحردراکیوریندیلوتزاب

،ببسنیدب.دھدیمرییغت،دیلوتۀنیزھشھاکودوسشیازفاروظنمھب،دوخرایتخا

ۀزرابمِهاگینارگرگراکۀقبطیعامتجا-یداصتقاتیعقوم،میرگنبقیمعرگا

.تسایتاقبط

ۀقبطۀزرابم؛تسانیاراکیوریندیلوتزابیروئتتبثمیاھھبنجزا،ھنیآرھ

ھبیمازلاویرورض،یعامتجا-یداصتقاطیارشِرییغتیاتساررداررگراک

ھکییاجنآزا؛نیرتسلاولئونامیازالقنھباھتسیلایسوستسینیمف.دروآیمباسح

یاھھزوحردلغاشدارفانازیمزارتشیبیتیعمجزارگراکۀقبط؛دنرادرواب

مدرمۀژاوزادوشیملیکشتار]..و،راکناکدوک،رادھناخنانز[ریظن؛یدیلوت

.دنیوجیمهرھب،اھیریگعضومواھدرکیوررد

کرتشمطاقن«؛دنسیونیمباتکراتفگشیپردیخیراتمسیلایرتامباتکناگدنسیون

دیلوتزابربینتبممسینیمفیزاسهدعاقوھیلواِیاھتسینیمفتسیسکرامیروئت

یروئتمیمعتابمسینیمفتسیسکرامشنیب،اما.تسانایعًالماک،راکیورین



رد،اریز.دشفاکشوفعضراچدرگیدیاھهزوحھبراکیوریندیلوتزاب

دندنامیقاب]تیسنجوھقبط[ھبندشلئاقتیحجراوزایتماقحِدودحمبوچراچ

،توافتمیسنجتاشیارگ،داژنریظنییاھهدیدپنوماریپاراوزناتسایسو

وهدیچیپطباورزااھتسینیمفتسیسکرام.دندرکذاختا...و،یرامعتسایاھتسایس

لاکشاابدنویپردیداژنمتسھیلعربیسایسهزرابم،زورمایایندۀرھچرازھ

.»...دندرکیشوپمشچ،یتیسنجھلمجزامتسفلتخم

عماوجدنویپ،اھتسینیمفتسیسکرام.مفلاخمناگدنسیوننیادروآربابًادیدشنم

نشوروحیرصارنانزرامثتساۀدولاشاب،یرادھیامرسمتسیسهژیوبیتاقبط

ربیرادھیامرسبرخمتاعبتوتاریثاتریسم،راکنیاابنانآ.دندرکهزیروئت

ویفرصمشزرادیلوت،یگناخراکِموھفمونانزیعامتجا–یداصتقاهاگیاج

طباورزگرھودنتخاسرونمار،ناشنارسمھیفاضاشزرادیلوتابنآھطبار

،نوچ.دناھتفرگنهدیدان،اریعقاوناھجرد،یبرجتموھفمرد،رگیدیرامثتسا

-یتسیلایرپمایاھتسایسویداژنضیعبتھلمجزا،رگیدیرامثتساطباورِیمامت

.دناهدشکحوتبثیرادھیامرسیعامتجا-یداصتقانامزاسرد،یرامعتسا

،دننیبیمفعضطاقنھکنادقتنمفالخرباھتسینیمفتسیسکرامیروئتردنم

ۀویشدرکلمعِیگتسباویسررباب،ییادتباِیاھتسینیمفتسیسکرام.منیبیمتردق

ربنآبرخمتاریثاتھبیرادھیامرسمتسیسِیعامتجا–یتسیزنامزاسودیلوت

تسیسکرامھکبابنیاردداقتنا.دنتفایقیفوت،]نانزتیعقوم[نانزیدامطیارش

ارلیضاعمرگیدودندشلئاقیرتشیبتیحجراھقبطوتیسنجیارباھتسینیمف

حطس.تسالفاغ،اھھدیدپلیلحتوھیزجتحطسزیامتتیمھازادنتفرگهدیدان

ریثاتویتاقبططباور،یرادھیامرسیداصتقا-یعامتجانامزاسلیلحتوھیزجت

ھبیداژن،یسنجیاھتیوھناراداوھیزرورظنابھسیاقملباقنانزتیعقومربنآ

نوماریپثحب.تسینیتیوھیگدیچیپهاگرظنویتاقبطعماوجیبناجلئاسمۀباثم

نیدب.دنایرادھیامرسدیلوتۀویشثحبنوداممھلاثماویداژن،یسنجتیوھ

ھیامرسدیلوتۀویشلیلحتساساربارناشیروئتاھتسینیمفتسیسکرام،تھج



ویدرفتیوھزارظنفرصنانز؛دوبنیادنیآرب.دندادشرتسگوهزیروئت،یراد

رد،یعامتجانامزاس،تاقبطردناشهاگیاجرظنھطقنزاتسیابیمارناشناکم

یدیلوتزابویدیلوتتابسانموطباورریثاتتحتتیوھزاارف،نوچ.تفرگرظن

.دنرادرارق،مکاحۀقبط

زین]ھقبط[یاربندشلئاقزایتمارظنزااھتسینیمفتسیسکرامھکتھجنآزا

لئاقتیحجرا]ھقبط[یاربیفاکۀزادناھب،نمروابھب.دناھتفرگرارقدقندروم

ِیتاقبطتیھامنانآ.دنتفریمشیپھطبارنیارداھنیازارتشیبتسیابیمودندشن

،اما.دندرکهزیروئتیبوخبارشکتمحزورگراکنانزصوصخب،نانزرامثتسا

زایتمسقرد»نتسنبتراگرام«.دندرکنهراشانادبحضاوونشورروطب

قلعتمدنمتورثنانزیانثتساھب[:دسیونیم»نانزییاھریسایسداصتقا«باتک

یاربدزمتسدتخادرپومادختساِیلامییاناوتنانزرتشیب،رادھیامرسۀقبطھب

ھنومننیا.»تساناشدوخشودربیگناخراکرابودنرادناریگناخراکماجنا

ویرادھیامرسمتسیسردیگناخراکیدنبلصفمولیلحتوھیزجتِزارفزایا

رد،یداصتقا-یسایستردقزایراع؛رگراکنانزتیرثکاتشونرسنییعت

.تسایرادھیامرسمتسیس

تیکلامزایراع[؛یتاقبطتیعقومِقبطرباھنتھنیرادھیامرسعماوجردنانز

ساسارب،ھکلب.دنوشیمادجرگیدکیزا،]دیلوترازباکلامودیلوترازبا

.دندرگیمزیامتمرگیدکیزازینیرادھیامرسیعامتجانامزاسردناشتیعقوم

دصردکی،یقبامونادنمتورث،ریظن]یتاقبطتیعقوم[ھبمیقتسمریغۀراشا

،ھقبط،مھربمھردومھبمیدرکیورۀباثمھب،ینییاپدصردھنودونوییالاب

ضارعا،ورنیمھزا.دزاسیم،راتوهریتاریتاقبطۀزرابمویتاقبطیاھداضت

یاولتحتیعامتجا-یداصتقاتازیامتوتاقبطتیدوجومریذپانرییغتتشرسزا

ویتاغیلبتلیوطوضیرعهاگتسدتاجاجتحاوھطسفسِهارمھب»یتیوھتسایس«

یمھربمھردیگریچویتاقبطیھاگآانشرتسگرد،مکاحۀقبطیزاسرکف

.تساکیرش،یتاقبطتابسانمویتاقبطیاھداضت،ھقبطرارتتساوکیروئت



یعامتجانامزاس،ناھجردیداصتقایربارباندیدشتِنیب،یدنمتردقرایسبدنویپ

دوجویتسینیمفیاھھشیدناویعامتجاملعردینیبزابویرادھیامرسعماوج

نتفرگرظنردنودبیتیسنجمتسزاقیمعونشورکرد،نایمنیارد.دراد

ۀبنجزا.تفردھاوخاطخھب،]یرادھیامرستابسانم-یتاقبطتازیامتوھقبط[

ودرھقیفلتیتحایدوشنیعضمغھقبطزاھکینامزیشکمتسِروصت،کیروئت

عقاومرتشیب،نیا.دشابیمیراگناهداسویزاسهداسیعونِرگنایب،رگیدکیاب

-یعامتجاتیعقومایدمآردنازیمابھقبطِتفایارفردشاشتغازجیاھجیتن

یمرامشب..وداژن،تیسنجنامھارھقبطھکنیاریظنییارگلیلقت،یداصتقا

.درادن،دنروآ

فلتخمحطسودھبمتسوھقبطثحبمھکدنتسینهاگآھلئسمنیازایرایسب،ھگناو

واجرباپتاعوضومزایتاقبطداضتوھقبط.درادقلعت،لیلحتوھیزجتزا

مامترد-نآکانھودناتاعبتوتاریثاتودنایرادھیامرسِتخاسردریذپانرییغت

.تساسوملموسوسحم،یرادھیامرسعماوجلاکشامامتویناسناتایحهوجو

ھیامرسیخیراتنوگانوگیاھھھربردیتیوھیدعتومتسلاکشا،ھکیلاحرد

.دنریغتموکرحتم،یرادھیامرسیسایسوکیژولوئدیازاینقفو،یراد

هدنکارپوفیعضِرگراکۀقبطیگتسبمھویھاگآشرورپیگنوگچ،هزورما

ویتیوھیاھتسایسغیلبتوجیورت،کیژولونکت–یداصتقاتارییغتزارثاتم

یساساویتایحرایسبلکشم،یسایسۀبنجزا،یگنھرفتاعزانموتارجاشم

یاربندشلئاقتیحجراوزایتما[دناوتیمادتباردنکمملحهارکی.تسا

نیاربیسایسوکیروئتشواکوشاکنک.دشاب،]یتاقبطداضتوھقبطۀلوقم

،تیلم،داژن،تیوھزاارف،ناگدیدمتسھکدزرورارصاراکنالباقریغتیعقاو

،ناگدیدمتس،نیاربهوالع.دنوشیمادجرگیدکیزاھقبطساسارب...وتیسنج

نازیمساسارب،ھکلب.دوشیمنیدنبمیسقتروکزمیاھروتکافساسارباھنت



یانعمھبیسایسیگتسباووبھذم،یگدنزناکمو،دمآرد،لغش،تالیصحت

.دندرگیم،ازجمرگیدکیزاویدنبمیسقتزین،یداصتقاویعامتجا

ۀویشلیلحتوھیزجتحطسردتیلموداژن،تیسنجزاارفناھجتیعمجتیرثکا

،رگراکۀقبطوزج،دنشابنفقاوھلاسمنیاربرگایتح،یرادھیامرسدیلوت

شورفھبناشتایحموادتودنرادندیلوترازباربتیکلامھنوگچیھنانآ.دنتسھ

ریثاتتحتولزلزتمهراومھناشیداصتقاتیعضو.تساھتسباو،ناشراکیورین

ردمکاحۀقبطیاھمیمصتیارجاھبدھعتمودنبیاپیناھجیرادھیامرسداصتقا

.تسا،ییوجدوسویرگادوسیاتسار

تساکورفلیلحتوھیزجتردرگراکۀقبطونارگراککرتشمیاھھتساوخوعفانم

ِتاریثاتربینبمیتیوھیاھتسایسھبءاکتالکشردیعامتجاراتخاسِییارگ

ھبوردکم،مھبم...وداژنوتیموق،تیلم،یسنجتاشیارگ،یتیسنجِتازیامت

ویتاقبطتازیامتتھجبهدیدمتسهورگکییاضعا،اریز.دنوشیمهدیشکاوزنا

یعامتجاویتاقبطقیالعواھھتساوخًامازلایداصتقا-یعامتجاتیعقوم

یعامتجاهورگکیردیعامتجاتازیامتویتاقبطیاھداضت.دنرادن،کرتشم

وتیلم،یسنجشیارگینوگانوگ،یتیسنجتیوھزایرادروخربتھجبًافرص

مامتیندمقوقحیاربهزرابم،لاثمناونعب.دوریمننیبزا]کرتشم[تیموق

ویتاقبطیاھفالتخاِلالحناھبرداقمتسوملظتحتیعامتجاهورگکیءاضعا

یاضعاتیعقوم،لکشنیرتھبرد.تسین،هورگنامھینوردیعامتجاتازیامت

یرباربانلاکشایمامتھکیلاحرد،دھدیمءاقتراارروبزمهدیدمتسهورگزایلیلق

یقابدوختوقھبهدروخنتسد،هورگیاضعاۀیقبدرومردیعامتجا-یداصتقا

.دننامیم

نیبندشلئاقزیامتورگراکۀقبطوھقبطثحبمِشرتسگریسمردھنامحریبدقن

یدعتوملظو،نانزیگدیدمتسابھطباررداھدرکیوررگیدویتاقبطدرکیور

رایسب،یتاقبطۀزرابمءاقترارد،یتیوھیاھتسایسیمھربمھردءاشفا،یلکروطب

زارتدنمورینرایسبتسیابیماھتسینیمفتسیسکرام.تسادنیآربرپودنمشزرا



ونویساتیژآ،اھارتفازارثاتمیمگردرسودیدرت،ینامگدبزازارتحاابھشیمھ

زایتاقبطییارگلیلقتاییداصتقاییارگنییعت-مسینیمرتدربینبمیادناگاپورپ

،رگراکۀقبطوھقبطزایدمعتودنشکیمشیپاریتیوھیاھتسایسھکینانآیوس

رگراکۀقبطوھقبطتالوقمھبندیشخبتیدامویگریچیارب،دنناشوپیممشچ

وھقبطتیحجراوندادزایتما.دننکششوکھفقویب،تاعزانموتاثحابمرد

ویرگنشوریانعمب،جیورتوغیلبت،اھھتشون،اھوگتفگ،ثحابمردرگراکۀقبط

ویداصتقا،یعامتجاتاقبطریذپانرییغتتشرسورھوجۀرابردترکنکیرگاشفا

نآیاھدمآیپھکتسایرادھیامرسدیلوتۀویشۀطلستحتِناھجردیسایس

وهاگیاجزاهاوخ،رگراکۀقبطنوردنوگانوگیاھھیالردیریذپانبانتجاروطب

مھرد،ناھنپوراکشآیلکشھب،دنشابنایدنشابرادروخربدوخیتاقبطیھاگآ

تیعقوم،یدیلوتطباورردنانزهاگیاجلوصحم،یتیسنجداضت.تساهدیچیپ

راتخاسردیھاگیاجو،دنرادقلعتنادبیعامتجاۀتسرویداصتقا-یعامتجا

تیوھابناشتیوھطابتراایناشتیوھزارظنفرص[،دننکیملاغشا،یگدیدمتس

.تسایواکاووییاسانشلباق،]ملظوروزتحترگیدیعامتجاهورگءاضعا

وھقبط،اما.تساراوشدوتخساھناسنایرایسبیاربتاقبطتیدوجومقیدصت

،اھناسنایتاقبطیھاگآزالقتسمودنرادریذپانراکنایتیدوجومیتاقبطعماوج

وھبرجتیرادمتیوھتسایسۀچیردزانآبرخمتاعبت،دنچرھ.دنکیملمع

زایرادروخربقحھباکیرمآناھاوخیروھمجمجاھت،اھتسینیمف،الثم.دوش،کرد

،نانزھبگنجمالعا،اریرادرابزایریگولجیکشزپ-یتشادھبتاناکما

تابسانمھبیاھجوتلذبنیرتکچوک،هداسرایسبریسفتوریوصت،نیا.دندیمان

ناشزایندرومتاناکما،تیلقا-رادھیامرستاقبطنانز،ھچنانچ.تشادنیتاقبط

ۀمیبویکشزپ-یتشادھبتاناکماۀئاراندشینوناقریغتروصردیتح[ار

یرادیرخیتحارب،]ینامردیاھھمیبششوپمدعوژاتروکویرادرابزاتعنامم

؛نانزھیلعگنج.دننامیمنامارد،یعاجترایراذگتسایستاریثاتزاودننکیم

ھبیاھجوتھنوگچیھ،یتاقبطیریگعضوممدعتھجھبیتسینیمفلیلحتوھیزجت



،ربفاضم.دنتشادرارصاندوبنزتیوھرباھنتوتشادنرکذلاقوفعوضوم

ارنانزیگدنزاھنت؛راکیوریندیلوتزابۀرابرداھیراذگنوناقواھیریگمیمصت

.دزاسیمریگردزینارھعماجوهداوناخیاضعاۀمھ،ھکلب.دھدیمنرارقریثاتتحت

ورگراکنانزتایحنوماریپ،تسدنیازایعاجترایاھتسایس،بیترتنیدب

یرادروخربمدع،ینامناخیب،یراکیب،نییاپیاھدزمتسدتازاومھبشکتمحز

یرگراکیاھراوناخیلیضاعمرگیدوبسانمینامردھمیبایینامردیاھھمیبزا

لاکیدارعضومذاختاورتقیمعدیدهرتسگاب،دننکیممرنھجنپوتسدنآاب

.دوشیمطابنتساوتفایرد]رگراکۀقبطھیلعگنج[،یتاقبط-یبالقنا

-یداصتقارادیاپانتیعقومویتاقبطداضتشیافرژزایشوپمشچ،هزورما

.تسینلوبقلباقهرابنیاردلھاجتولکشمرایسبناھجتیعمجتیرثکایتشیعم

وبیاعم،یراگناهداسھبیتیوھیروئتوتسایسناراداوھھکهدیسرنآتقو

ِیعامتجاویسایس،یداصتقاتیقفوم،اریز.دننکفارتعا،ناششنیبیاھیتساک

هوبناِتیعمجتشونرسردیحالصاایرییغتھنوگچیھ]نزاجنیا[دارفایخرب

.تساهدرکنداجیا،ناھجشکتمحزورگراکنانز

ھبتشگزابِدنمزاینکیمداکآۀزوحزانتفرارفروظنمھبزینمسینیمفتسیسکرام

یساساۀباثمھب،یتاقبطۀزرابموھقبطۀلوقم؛دوخیخیراتویلصایاھھشیر

یداصتقایاضف.دراد،رگراکنانزبئاصموتالکشمابیدروامھلحهارنیرت

ناوختسا،رھامیتسینیمفتسیسکرامشنیبِجاتحمتدشھبدیدجرصعیسایسو

نانزتیرثکا؛تسادنمشزراعوضومنیاھبهاگآوعلطم،تسدربز،قذاح،ُرپ

تالکشم.دنتسھ،رگراکۀقبطیاضعازا،ناشتیوھزاارفشکتمحزورگراک

ناشیتاقبطهاگیاجزارثاتمیعامتجاراتخاسردرگراکۀقبطنانزبئاصمو

هدھع،ھکلب.دنتسینراکیوریندیلوتزابلوئسماھنترگراکنانز،یھگناو.تسا

.دنرگراکۀقبطویرگراکیاھراوناخیداصتقاءاقبراد



شقن،نیاربانب.دنھدیملیکشتاررگراکۀقبطزایمینزاشیبنانآ،تقیقحرد

لومشناھجیدومن،راکیوریندیلوتزابویدیلوتطباورردناشیتایحویساسا

،ییایوپ،هدننکنییعتلیسناتپزارگراکنانزِیدامطیارشودریگیمدوخب

.دھدیمربخ،رگراکۀقبطیھدنامزاسردناشتردقویدنمناوت

یسایس-یعامتجاطیارشویتاقبطتیعقومربدیکاتوهراشا،شیاشگ،ورنیازا

ھکیماگنھهژیوب[،یجیورتویغیلبتیاھراکواھوگتفگ،اھینارنخسردنانز

وعفانمزاهاوخ-ناشکتمحزونارگراکیعامتجاویسایس-یداصتقاِتشونرس

رایسب،تساهدروخدنویپوهرگمھھب]دنشابنایدنشابهاگآناشیتاقبطتیعقوم

.تسایتایحویساسا

یداصتقایربارباندشراباتسارمھزینرگراکنادرمیداصتقایامنرود،هزورما

یلاحردیروهرھب.تساھتشگرتراتوهریترایسب،نیشیپیاھھھدھبتبسن

ولزلزتمرگراکۀقبطتشیعمودناھتفایشھاکایتباثاھدزمتسدھکدنکیمدوعص

نانزیورینیوسبدیلوتۀنیزھرتشیبشھاکیاربھیامرس.تساهدشاسرفناج

قیمعتابراکیورینردنانزتکراشمشیازفانیبیمیقتسمۀطبار.دیآیمرگراک

اتسارمھرگراکۀقبطیدنبمیسقت.دراددوجو،یعامتجادیلوتزابردناشتیلوئسم

نیبزیتسودباییمشیازفا،دیلوتردنانزتکراشمریظننالکتارییغتاب

ویگدنکارپریسمردیتیوھیاھتسایسیاھھشیدناتروصب،نزودرمنارگراک

.دنباییمشرتسگوهزیروئت،مکاحۀقبطعفانمابگنھامھرگراکۀقبطیگتسدود

ھیامرسیدعتنوگانوگلاکشاویتیسنجمتس،یتسینیمفیاھشنیبھکینامزات

یتاقبطداضتوھقبطمھمۀلوقمزاودنھدرارقدوخلمعویروئتنوناکاریراد

هاگآدوخان،دننکنانبیتاقبطیریگعضومۀیاپرباراھھمانربودننکیشوپمشچ

،یتاقبطیعمجیھاگآزاتعناممروظنمبیرادھیامرسیزاسادجۀژورپرد

.تساهدرکتکرش

وتسیبنرقردیتسینیمفتسیسکرامیشخبییاھریروئترگا،نایمنیارد

-یسایسییورینوداحتاروتکافھب،لاصفناروتکافضوعبدھاوخیم،مکی



تیامحوتکراشمزجیھار،ددرگلدبمیگتسویپویگتسبمھِکیژولوئدیا

،یلم،یتیسنجتازیامتزاارف،تیلککیناونعبرگراکۀقبطۀزرابمزاھناعطاق

ھیزجتردیتاقبطۀزرابموھقبطھبتشگزاب.درادن..ویدنورھشتیعقوم،یداژن

یسایس-یفنصیھدنامزاسدنیارفعیرستردیرثومیاھماگدناوتیماھلیلحتو

.درادربرگراکۀقبط
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∑ Karl Marx, preface to A Contribution to the Critique of Political Economy (1859; repr., 
New York: International, 1970), 21.

∑ Margaret Benston, “The Political Economy of Women’s Liberation,” Monthly Review 21, 
no. 4 (September 1969): 13–27. In my book, Marx, Women and Capitalist Social 
Reproduction (Leiden: Brill, 2018), I explore these issues of women, class, and identity 
in depth.

∑In 1957, the year I entered law school at the University of Córdoba in Argentina, to 
pursue becoming a lawyer was not an unusual choice. I grew up encouraged to 
believe there were no limits to what I could accomplish, in an environment where I 
took for granted the presence of women in professions that in the United States at the 
time were still considered the prerogative of males (such as medicine, dentistry, 
biochemistry, and law).

∑ In capitalist social formations, many working-class women did both, particularly 
women belonging to racial or ethnic minorities or to some immigrant populations. 
The historically specific characteristics of social formations produce empirical 
variations in the survival strategies working-class men and women of different racial, 
ethnic, and national origins develop within capitalist constraints.

∑ The proportion of full-time domestic workers or “stay-at-home mothers” fluctuates 
with social and economic changes. In the United States, it decreased from 49 percent 
in 1967 to 23 percent in 1999, rising to 29 percent in 2012. See Jacob Galley, “Stay-at-
Home Mothers Through the Years,” Monthly Labor Review, Bureau of Labor Statistics, 
September 2014.

∑ Martha E. Gimenez, “Population Structure and Processes in the Capitalist Mode of 
Production” (PhD dissertation, University of California, Los Angeles, 1973).

∑ For recent efforts to restrict abortion, see Marisa Lati and Deanna Paul, “Everything 
You Need to Know About the Abortion Ban News,” Washington Post, May 17, 2019. See also 
Martha E. Gimenez, “Reactionary Family Policies in the 21st Century: The Republican War on 
the Working Class in the United States,” Cultural Logic 23 (2019).

∑ For a comprehensive list and discussion see, for example, Judith Lorber, Gender 
Inequality (Oxford: Oxford University Press, 2009).

∑ A lot of feminist theorizing, particularly in the United States, arose from a 
misplaced critique of early Marxist feminism. It was not understood that the focus of 
Marxist feminism, like Benston’s, was the structural place of women under 
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