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 الاتؤسترین داری همچنان پابرجاست، مهمم سرمایهویکبیستاز آنجا که در قرن 

المللی دار در سطح بینباید بر تغییر ساختار طبقات سرمایهتنها نهبرای تحلیل طبقه 

متمرکز باشد. بحث محوری مقاله این است که طرح نیز کارگر و متوسط  یبر طبقه که

های طبقاتی چندان جایگاه بندیمقولهبرای  ختیشناجامعه ناپذیرهای انعطافچارچوب

از مبارزات حال حاضر، پیرامون سودمند نیست. در عوض باید به نکاتی توجه کرد که 

ی دهسازماناشکال جدید  یهای توسعهویژه امکانفرایندهای تشکیل طبقه و به

 شود.کارگر آشکار می یطبقه

 

مارکس، سرمایه و جنون عقل »ی خود با نام کتاب برجسته اوایلدیوید هاروی در 

ون کند با این مضممارکس نقل می« سرمایه»بسیار مشهوری از کتاب  عبارت« اقتصادی

ز یک ای ادار، موقعیت کارگر را تا سطح زائدهسرمایهتوسط تکنولوژی  کارگیریبهکه 

همانطور که علم به بخشی از فرایند تولید تبدیل شده، درست  1دهد.ماشین تنزل می

 فکری خود دچار از یهای بالقوهتنزل موقعیت کارگران نیز آنان را نسبت به توانایی

ی در کند. هارومی بدترها را چه با دستمزد بالا یا پایین، گانکی و شرایط کار آنخودبی

ثیر أتکند که در آن مارکس از ی دیگری نقل میگرانهروشن عبارتی کتاب ادامه

مخرب  هایآمدپیبرد فراتر رفته و به کار میدار بهتکنولوژی که سرمایه یزدایانهانسان

 پردازد.داری میآن برای خود سرمایه

صنایع بزرگ چندان تابع زمان کار صرف  یدر جریان توسعه واقعی ثروت تولید

 به قدرت تجهیزات و سازوکاری است وابسته شده و میزان نیروی کار شاغل نیست، بلکه

ها با زمان کار مستقیمی کارآمدی اثربخش آن آید ومدت زمان کار به اجرا در میکه در 

قیاس نیست. در چنین شرایطی به تعبیر هاروی قابلکه صرف ایجادشان شده، 

ت اوس یافتد، زیرا از کارگری که بخش اعظم کار اجتماعی به عهدهدار به دام میسرمایه

بیرون کشید. مارکس با توجه به چنین  توان ارزش اضافی )سود(تا حد مشخصی می

                                                      
1 David Harvey, Marx, Capital, and the Madness of Economic Reason, 

London: Profile Books, 2017.  

 توسط نشر افکار منتشر شده است.( 1931ن رحمتی در سال یحس یترجمه ا)این کتاب ب
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ک قرن رسد. البته یدارانه در نهایت به پایان میتصوری نتیجه گرفت که تولید سرمایه

شهری ویرانداری حتی اگر شبیه به کنیم که سرمایهوضوح مشاهده میو نیم بعد ما به

ز به خودی خود هم شده باشد، تا زمانی که ما آن پایان ندهیم، هرگ 1بلید رانر همچون

 یابد.پایان نمی

 

 تغییر ساختارها
ترین داری همچنان پابرجاست، امروزه مهمم سرمایهویکبیستجا که در قرن از آن

ثیرات أتدار و برای تحلیل طبقه باید به تغییر ساختار طبقات سرمایهالات ؤس

چارچوب، در همین  2داری توجه کند.آن بر حاکمیت سیاسی سرمایه یکنندهدگرگون

ت. این کار دار اسبندی طبقات سرمایههتحلیل طبقه مستلزم توجه دقیق به تغییر پیکر

های سرمایه لنفوذ متقابیِ سرمایه در دهسازمان هایی دقیق شیوهبه معنی مطالعه

 ها برای ایجاد هژمونی در جهان است. های آنقدیم و جدید مالی و صنعتی و استراتژی

 دار جهانی با هویت وی سرمایهکه چیزی شبیه به یک طبقه کنیمادعا نمیالبته 

دستورکار منسجم وجود دارد، چرا که این امر در دنیای امروز کاری بس دشوار است. 

مشاهده کرد  G20بیست گروه  اقتصادهای وزرای توان از نشستاین دشواری را می

اهنگی علایق طبقات حاکم که بازیگران سیاسی آن در تلاش برای ایجاد همسویی و هم

 متمایز هستند. 

های انباشت سرمایه، به تغییرات وسیع تکنولوژیکی و جغرافیایی در شیوه

دار انجامیده است. این تغییرات طبقات کارگر را در ی مجدد طبقات سرمایهدهسازمان

 وی ارزش جهانی، ارتباطات ای تولید شبکهتنها از طریق زنجیرهالمللی نهسطح بین
                                                      
1 Blade Runner 

به تصههویر شهههری را در لوس آنجلس امریکا ای ویرانآینده سههاخته شههد و 1311در  فیلم مشهههوری که

 .م ی فیلیپ ک . دیک تهیه شده بود.تخیلی نوشته -کشد. این فیلم براساس رمانی رمانی علمی می

 :شده است بررسی Socialist Registerدر دو جلد آخر المللی این تحول در مقیاس وسیع بین1 

The Politics of the New Right (2016) and A World Turned Upside 

Down? (2019( 
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الگوهای جدیدی از مهاجرت  بازتاب های محلی کهتوزیع، بلکه همچنین از طریق شیوه

داری جهانی آن را هم متصل ساخته است. روندهای مهاجرتی جاری که سرمایهبهاست 

همچون  «پرستیمیهن» کاراندغلو در ظهور  -کند تولید و همزمان با مانع مواجه می

مرزها به هم متصل  سویرا فرا ی بسیاریهاخانواده - استدونالد ترامپ بسیار مهم بوده 

شدن و مهاجرت از اهمیت شناخت ابعاد تشکیل طبقه جهانی، این با وجود 1کرده است.

کاهد. اگرچه ملت نمی-ها در تغییر شکل حاکمیت سیاسی در هر دولتو نقش آن

مهاجرت که گیری طبقه را بدون در نظر گرفتن تاریخ توان تاریخ شکلنمی

ل )برای مثا کشی مردم بومی را به دنبال داشته درک کردها و حتی نسلگریسرکوب

(. دانیماز آرژانتین در جنوب تا کانادا در شمال می ی غربیآن چیزهایی که در نیمکره

باشیم یا نه، بسیاری از  انترناسیونالیست ،چه بخواهیم و چه نخواهیم ،حالبا این

دهد که روشنی نشان میبها و روابط طبقاتی در این دو کشور های ساختارهویژگی

هایی که در دو قرن گذشته ملت-درون دولتگیری خود طبقات در فرایند تاریخی شکل

 اند.طور متمایزی شکل گرفتهبهاند، همیشه به وجود آمده

 

 تشکیل طبقه
دهای اس تقابل فراینم باید فراتر از تعریف بر اسویکبیستطبقه در قرن  یمطالعه

رقدر هاین تغییرات در روابط محل کار باشد. ثیرات أتدر  کنکاشقدیم و جدید کار یا 

طور خاص گیری مداوم طبقه و بهشکل در چارچوب باید، باشنداین موضوعات مهم هم 

ها و شرایطی قرار داده شود که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در چارچوب

 و نیز سرمایه و کار رخ داده است. « طبقات متوسط»

 :ابزاری ایدئولوژیک بداند ی متوسط را صرفاًچپ نباید استفاده از اصطلاح طبقه

مبهم ساختن تضادهای بالقوه و روابط بنیادین  به نیت سیاسی یی از گفتمانااستعاره

 عنوانهبگیری طبقات متوسط، اجتماعی بین سرمایه و کار است. همچنین نباید شکل
                                                      

 در خاصطور به1

Adam Hanieh, “The Contradictions of Global Migration,” in Leo Panitch 

and Greg Albo (eds.), A World Turned Upside Down?: Socialist Register 

2019, London: Merlin, 2018.  
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 در با ترسیمی سطحی، ملت را –جمعی در هر دولت  از بازیگران یمتمایز یمجموعه

 فایدهانگارانه و بیهای سادهدوگانگی برمبنایمتوسط قدیمی یا جدید  یطبقه

« مولد»آبی، کارگران خدماتی در برابر صنعتی و از آن بدتر کار دربرابر یقه سفید)یقه

ی طبقه متناقضاجتماعی  جایگاه»طبقه  ی. نظریهدنکتعریف «( نامولد»در برابر 

در  توانای میزایندهطور فای که بهپدیده شرح داد؛ 1391 یدر دهه را« متوسط جدید

کات تدار ،در تولید، توزیع یهای هماهنگی و نظارتکه در جایگاه میان آنانی مشاهده کرد

های سازمانبسیاری از های مشابهی در که نقش آنانی و نیز در بودند شاغلو ارتباطات 

 1، به عهده داشتند. و خصوصی بازتولید اجتماعی و ادارات عمومی

 اقسام وکنندگان مستقل کالا و انواع ، این روند با تداوم و حتی رشد تولیدبا این همه

 دارای کوچکِ کارانصاحببورژوای قدیم و جدید همزمان است. های خردهفروشنده

اندارهای استنگران مالیات بر مشاغل کوچک هستند تا فراهم بودن شغل یدی که بیشتر 

ن معروف شده است. ای 1کشریکا به جو لولهاین افراد و تفکر در ام ینماینده - کار

داران محلی و فروشندگان بازاری گیرد، از مغازهبر میگروه طیف وسیعی از مشاغل را در

تا تجار و بازیگران فضای مجازی جهانی، کسانی که خدمات مستقل نظافتی، آرایشگری 

ی عنوان مشاور و مرببهشود میشاغلانی شامل کنند. همچنین یا تربیت بدنی ارائه می

 و محقق با بخش دولتی و خصوصی قرارداد همکاری دارند.

 

 کارگر؟ یمتوسط یا طبقه یطبقه

                                                      

 ن.ک.1 

Guglielmo Carchedi, On the Economic Identification of Social Classes, 

London: Routledge and Kagan Paul, 1977; and Erik Olin Wright, Class, 

Crisis and the State, London: NLB, 1978. 
به جو  است که اوهایو کار اهلعال سیاسی محافظهو ف آمریکایی کشلوله ساموئل جوزف ورزلبکر، . 1

 در سال جمهوری ایالات متحدهانتخابات ریاست مبارزات جریان در کش معروف شده است. ویلوله

 م. تبدیل شد.متوسط پایین آمریکا  یهای طبقهنمادی از خواسته به (1111)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8)


 ی طبقه برای زمان مانظریه 6 

گیری این روابط اجتماعی های شکلقرن حاضر شیوه هاپرسشترین یکی از مهم

 کارگر است. سیستم جدید یمتوسط یا طبقه یی تشکیل طبقهدر ارتباط با شیوه

و  1هایی چون اوبرکه تجسم آن شرکت – 1مدتتزلزل و کوتاهقراردادهای م اقتصاد

ر اند. اما دی متوسط طراحی شدهبه وضوح برای ایجاد و تشکیل طبقه -هستند 9لیفت

عنوان کارکنان اوبر یا لیفت ی خود بهدهسازمانها که در پی حال رانندگان آنعین

ای مشابهی بر یم که مبارزهاتر گفتهگیرند. پیشی کارگر قرار میهستند، در طبقه

در خارج از ایستگاه قطار در بوئنس  4تشکیل طبقه در میان فروشندگان بازار لاسالادا

در جریان  6ها توسط کنفدراسیون کارگران اقتصاد عمومیی آندهسازمانو  5آیرس

 است. 

های جدید مدیریت عمومی و توان در شیوهابعاد دیگری از این روند را می

اری ددولتی اعم از خدمات، امور دفتری و تعمیر و نگهسپاری کارهای دولتی و شبهبرون

ها تا نظافتگران به پیمانکاران فردی از مشاوران مدیریت و پردازشگران داده

 کنند، مشاهده کرد. ای دولتی کار میاتحادیه ای که اغلب در کنار کارمندانغیراتحادیه

ی متوسط سنتی همانند معلمان و پرستاران نیز یابی متخصصان طبقهسازمان

ن شدمثال از عوامل عمومی رایی مبارزه بر سر تشکیل طبقه است. بکنندهمنعکس

ای رانهاهراس در قرن بیستم، معلمانی بودند که تعصب طبقاتی وفادناسیونالیسم بیگانه

م تحولات مثبتی در حال وقوع است، ویکبیسترسد در قرن داشتند. اما به نظر می

و با  به مبارزه برخاستههای معلمان ویژه در ایالات متحده که بسیاری از اتحادیهبه

کارگر ایجاد  یکوشش برای برقراری ارتباط با والدین، درک جدیدی از اجتماع طبقه

                                                      

1.  Gig economy 

1.  Uber 

9.  Lyft 

4.  La Salada 

5.  Buenos Aires 

6.  La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular)CTEP( 
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حمایت آن و از  اندرا پذیرفتهآن های مهاجران جدید انوادهخ . درکی که غالباً اندکرده

 کند.می

توان در روندی کارگر را می یجدید دیگری از مبارزه برای تشکیل طبقه ینمونه

که به  - های خصوصی در ایالت نوادادر بیمارستان آلویدید که جین مک

رهبری کرده و شرح داده است.  -ستیزی و ضدیت با حقوق کار معروف استاتحادیه

کارگران بیمارستان از پرستاران تا  یی جمعی همهدهسازمانای که شامل مبارزه

 بارِ ماکانکها که زن در این بیمارستان برای نیروی کار عمدتاً 1نظافتچیان بود.

های هایشان به عهده داشتند، تنظیم شیفتولیت بازتولید اجتماعی را برای خانوادهئمس

پرستاران سطوح مختلف از  متحدسازی برایجمعی بود.  یلهأمسترین زمان کار مهم

های ویژه تا آشپزهای مشغول در زیرزمین بیمارستان که غذای های مراقبتبخش

 .بسیج حول این مطالبه اهمیت مبرمی داشت، کردندبیماران را آماده می

، حتی زمانی که بسیار مبارز های معلمان و پرستارانحال بیشتر اتحادیه با این

تاران پرس یکه اتحادیهصنفی دارند. اندکی پس از آن یریشه متمایزیطور به هستند،

متحد آلبرتا در کانادا اعتصاب بسیار موفق و هرچند غیرقانونی را که از حمایت 

مردم برخوردار بود، به سرانجام رساندند، از من دعوت کردند تا در گردهمایی  یگسترده

ها پیشنهاد کردم که در دور بعدی مذاکرات آنان سخنرانی کنم. در سخنرانی به آن

قرار دهند که یک ساعت کاری در هفته را تعیین کنند که در آن اولویت خود را بر این 

وگو درباره روندهای کاری جمع های بیمارستان برای گفتکارگران هر یک از بخش

شوند تا موفقیت خود را تقویت کنند. در دور بعدی مذاکرات نیز اولویت را بر تعیین 

                                                      
1 Jane McAlevey, Raising Expectations (and Raising Hell): My Decade 

Fighting for the Labor Movement, New York: Verso, 2014. 
 اعتصابات معلمان در ایالات متحده به کتاب اخیر مک آلوی: یهمچنین درباره

A Collective Bargain: Unions, Organizing, and the Fight for 

Democracy (New York: Ecco, 2020). 

  :همچنین به

Eric Blanc, Red State Revolt: The Teachers’ Strike Wave and Working-Class 

Politics (New York: Verso, 2019). 
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رگران با بیماران هر بخش یک ساعت دیگر از زمان کار برای تشکیل جلسات جمعی کا

 قرار بدهند. 

حال نخستین مورد در دستور  ها از پیشنهاد من استقبال کردند، با ایناگرچه آن

تصویب درخواست مستخدمان بیمارستان برای عضویت در  یها بحث دربارهکار آن

 جایی بیماران، استریلیزه کردن تجهیزات)مستخدمان وظایفی مانند جابه اتحادیه بود

ها آنبور زمها را به عهده دارند(. در گردهمایی ها و تعویض ملحفهپزشکی، نظافت اتاق

نظر در این مورد دو میکروفون قرار داده بودند، یکی برای سخنرانان برای تسهیل تبادل

موافق و دیگری برای مخالفان. اما در جلسه هیچ پرستاری از این پیشنهاد استقبال 

ای از مخالفان این درخواست بودند. در واقع این رویداد نیز مبارزهها آن ینکرد و همه

 ی کارگر بود.ی متوسط و طبقهطبقهتشکیل میان 

 

 های جدیدابداع شکل
ای که نیروی کار امروزه با آن چنین روندهایی چگونه با شرایط متزلزل فزاینده

 کند؟ تشخیص چنین مواردیارتباط پیدا می ولو آن که عضو اتحادیه باشد، روبرو است،

ی متوسط و ای جدید و متمایز از طبقهو طبقه 1کاران )پریکاریا(ثباتبیعنوان به

اند نیروی کار فرمایان همیشه تلاش کردهرکا 2ی کارگر، چندان روشنگر نیست.طبقه

داشته باشند و  ها دسترسیرا به دلخواه خود نظم بدهند و هر زمان که بخواهند به آن

 ها استفاده کنند. های ممکن اجازه بدهد از آنتا جایی که محدودیت

که ی دقیقی برای تعیین مختصات اینشناسانهبه همین دلیل طرح چارچوب جامعه

ی متوسط ی کارگر است و چه کسی نیست )یا به همان سان طبقهچه کسی طبقه

که مباحث استراتژیک خود را بر این ینجای انیست( چندان سودمند نیست. به یااست 

ا ها، معلمان یبدارچیآی پرستاران یا دهسازماناساس بنا کنیم که آیا هر زمان باید بر 
                                                      

1.  precariat 

  ن.ک.1 

Bryan Palmer, “Reconsiderations of Class: Precariousness as 

Proletarianization” in Leo Panitch, Greg Albo, and Vivek Chibber 

(eds.), Registering Class: Socialist Register 2014, London: Merlin, 2013. 
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داران، فروشندگان یا تحویلداران بانک افزار، کشاورزان یا کامیوندهندگان نرمتوسعه

ی دهسازمانجدید اشکال  یگسترده یو توسعهجسم تما باید  یمتمرکز شویم، دغدغه

 م باشد.ویکبیستی کارگر برای قرن و تشکیل طبقه

ی کارگر که در اواخر قرن نوزدهم و ای و احزاب طبقههای کارگری تودهاتحادیه 

های پایدار وابسته به طبقات در تاریخ جهان عنوان نخستین سازماناوایل قرن بیستم به

انجام دهند. امروزه انبوهی از مبارزات در سعی داشتند چنین کاری  ظهور کردند، دقیقاً

ا و هت گرفته که مشاغل، هویتأجریان است که از وجوه متفاوت زندگی کارگرانی نش

استثمارگر، بحرانی و غیرعقلانی  داری شدیداًجوامع متنوعی را در مواجهه با سرمایه

ل روند تشکیی که دهسازمانشوند. اما ناتوانی ما در شناسایی اشکال بدیع شامل می

طبقه را تسهیل کند، بار دیگر به نیروهای سیاسی راست افراطی اجازه داده است تا 

 کنند. بسیجخشم و سرخوردگی مردم را 

 هایسوسیالیستهای گذشته و در جاهای بسیاری شاهد بودیم که اعتبار در دهه

غال، شدن بود. پس از جنبش اشحال احیا داری دربرای گذار از سرمایه دموکرات

در چپ رخ داد و این روند  ورزیسیاستسمت چرخش محسوسی از اعتراض به 

به ه در حالی کشود که ای احساس میطور فزایندههمچنان ادامه دارد. همچنین به

توان دیگر نمی کنیمها و تهدیدهای زیست محیطی اعتراض میبسیاری دیگر از سرکوب

توان بیرون از راهروهای البته با این فرض که همیشه می ؛کرد مهارداری را سرمایه

 یهی تغییر گسترحال در نتیجهقدرت اعتراض کرد اما جهان تغییری نخواهد کرد. با این

از اعتراض به  چرخشداری از خیابان به دولت، شدن سرمایهمخالفت با جهانی

 روت را هدف قرار داده است.های عظیم درآمد و ثای نابرابریطور ویژهبه ورزیسیاست

کارگری  ی، بزرگترین اتحادیهUniteرئیس ستاد  1طور که اندرو مورایالبته همان

 ین کهتا امتمرکز بوده  هطبقانگلستان، خاطرنشان کرده است، این چرخش بیشتر بر 

ال استراتژیک مرتبط با این روند همان ؤروی، سهربه 2.داشته باشد ریشهه طبق در

                                                      

1.  Andrew Murray 

 ن.ک.1 
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ها کمونیست یی نخست همهعنوان وظیفهی است که مانیفست کمونیست بهچیز

 ی پرولتاریا در یک طبقه.دهسازمانمشخص کرده است: مشارکت در 

با توجه به تغییرات شگرف و متعدد در ترکیب و هویت طبقاتی و همچنین 

کارگر، چگونه  یهای قدیمی طبقههای بزرگ احزاب و اتحادیهها و شکستمحدودیت

های های مبتنی بر طبقه در طبقات کارگر ریشه دوانده است؟ شکستاستسی

های طبقه کارگر در پایان قرن بیستم نقطه عطف مهمی بسیاری از سازمان یگسترده

داری جهانی تحت حمایت امپراتوری غیررسمی ایالات برای هموارکردن مسیر سرمایه

، امروز جمعیت کارگران کره زمین بیشتر از هر زمان دیگری این متحده بود. با وجود

های معینی های جدید رشد مشاغل و اشتغال را در بخشکه تکنولوژیاست و در حالی

ی انجامد. در نتیجه زمینههای دیگری میکند به رشد مشاغل در بخشمحدود می

 د. دهی جمعی به ما نشان میدهسازمانی جدیدی را با نیروی بالقوه

های در کارخانه نشان داده است، اعتصاب 1طور که کیم مودیهمچنین همان

تواند به تعطیلی کنندگان در انبارها و بنادر میمین أت یساز یا قطع زنجیرهقطعه

به همین نحو نیز افشای اطلاعات میان  2ی تولید یکپارچه جهانی بینجامد.شبکه

ها ها و دولتسیعی از اطلاعاتی را که توسط شرکتتواند ذخایر وها میپردازشگران داده

 اند، فاش کند.پنهان شده

ها کارگر این است که حتی وقتی به این موقعیت یی طبقهدهسازمانپاشنه آشیل 

ته دانستر از همه، نمیها چگونه استفاده کند. مهمدانسته از آندست یافته است، نمی

 جای بازتولیدطوری که دولت بهغییر دهد، بهچگونه فرایندهای کار را در درون دولت ت

داری به عاملی برای تغییر سوسیالیستی بدل شود. از این رو اولویت روشنفکران سرمایه

                                                      
Andrew Murray, “Jeremy Corbyn and the Battle for Socialism,” Jacobin, 7 

February 2016.  
1 Kim Moody 

 ن.ک.1 

Kim Moody, On New Terrain: How Capital Is Reshaping the Battleground 

of Class War, Chicago: Haymarket Books, 2017. 
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گر، در ی کارم باید ایجاد پیوند میان هدف والای تشکیل مجدد طبقهویکبیستدر قرن 

ید برای تحول دولت ی جدهای خلاقانهاستراتژی یداخل و خارج از دولت، با توسعه

م تبدیل یکوبیستباشد تا ماتریالیسم تاریخی را به یک ابزار تحلیلی بهتر برای قرن 

 1کند.

 

لمللی ای سخنرانی در سی و ششمین کنفرانس بینهستی ویرای بالا نسخهمقاله
 19س آیرس در تاریخ ونیعلوم اجتماعی دانشگاه بو یطبقه و فرایند کار، در دانشکده

 است.  1111سال مارس 
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