
 یوران تربورن، پروفسور جامعه شناس سوئدی که در حال حاضر در دانشگاه کمبریج مش��غول ت��دریس
 اس��ت. وی س��الهای متم��ادی در دانش��گاههای سراس��ر دنی��ا، از جمل��ه کش��ورهای اروپ��ای ش��رقی،
 بسیاری از کشورهای اروپای غرب��ی، امریک�ای ش�مالی و لتی��ن، اس�ترالیا و اس��یا-  ته�ران و س��ئول-
 تدریس نموده است. او نگارنده بسیاری از کتاب های تحقیقاتی می باشد. از آخرین آث��ار او، میت��وان از
 «از مارکسیسم تا پست-مارکسیسم؟» ،«جهان: راهنمای یک مبتدی» نام برد. این مق��اله درنش��ریه

 چاپ شده است.۷۸نیو لفت رویو شماره 

طبقه در قرن بیست و یکم

نوشته: یوران تربورن
برگردان: رضا جاسکی

 در حالی که تعدادی برچسب قابل قبول وجود دارد که میتوان��د ب��ه ق��رن بیس��ت وی��ک منتص��ب
 شود، اما به وضوح در عرصه تاریخ اجتماعی، ان، عصر طبقه کارگر بود. برای اولین بار، افراد کارگر ک��ه
 فاقد مالکیت بودند، به یک نیروی سیاسی عمده و پایدار تبدیل شدند. این تغییر وگس��یختگی توس��ط
 پ�اپ لئو س��یزدهم - ره��بر ق�دیمی تری�ن و بزرگ��ترین س��ازمان اجتم�اعی جه�ان – در بخش�نامه خ��ود،

Rerum  Novarum اعلم شد. پاپ اش�اره ک�رد ک�ه۱۸۹۱  [لتین به معنی، از چیزهای جدید] در سال  
 پیشرفت صنعتی منجر به «تجمع و فراوانی ثروت در میان تعداد قلیلی و بدبختی در بین عده کثیری»
 شده است، اما همچنین مشخصه این دوره، «اعتماد به نفس و انسجام تنگتر» کارگران ب��وده اس��ت

 ). اتحادیه های کارگری ج��ای پ��ایی در اک��ثر ش��رکت ه��ای ب�زرگ ص��نعتی، و همچنی��ن در خیل��ی از۱(
 شرکت های دیگر، در سطح جهانی یافتند. احزاب طبقه ک��ارگر، نیروه��ای عم��ده انتخاب��اتی – گ��اهی
 نیروی غالب – در اروپا و شعبات استرالیایی آن شدند. انقلب اکنبر در روس��یه ی��ک م��دل سیاس��ی و
 تغیی��ر اجتم��اعی ب��رای چی��ن و ویتن��ام ارائه داد. هن��د نه��رو، ق��ول پی��روی از ی��ک «الگ��وی توس��عه
 سوسیالیس��تی»، همچ��ون اک��ثر دیگ��ر کش��ورهای بع��د از اس��تعمار، را داد. بس��یاری از کش��ورهای
 افریقایی، از ایجاد احزاب طبقه کارگر در زمانی صحبت می کردن��د، ک��ه ک��ارگران نم��ی توانس��تندحتی

بیش از چند کلس درسی را پر کنند.      
  آغاز شد و  ب�زودی در هاوان�ا و دیگ�ر ش�هرهای۱۸۸۶روز اول ماه مه در خیابانهای شیکاگو در 

  جشن گرفتن ش��د. ک��ارگران س��ازمان ی��افته در آمریک��ا نش��ان دادن��د ک��ه۱۸۹۰امریکای لتین در سال 
 میتوانند نیروی مهمی باشند، هر چند که معمولm تابع و فرمانبردار نگاه داشته شدند. نیو دی��ل ای��الت
 متحده، علمت پیوند لیبرالسیم روشن فکر و طبقه کارگر صنعتی، که در سالهای افسردگی از طری��ق
 مبارزات قهرمانانه ای موفق به سازماندهی خود شد، بود. ساموئل گامپرز ممکن است تجسم کننده
 تنگ نظری اتحادیه ای قبل از نیو دی��ل باش��د، ام��ا او ک��ه ک��ارگران م��اهر جنب��ش خ��ودش را نماین��دگی
 میکرد، مذاکره کننده ماهری بود، و با یک بنای تاریخی در واشنگتن مفتخر شد که از هر افتخاری ک��ه

).۲به یک  رهبر کارگران در پاریس، لندن ، ویا برلین داده می شد، فراتر میرفت(
 طبقه کارگر کوچک مکزیک، بازیگر مهمی، هر چند که ن�اچیز ه��م نب��ود، در انقلب�ش محس�وب
 نمی شد. اما نخبگان پسا انقلبی ان، نی��روی زی��ادی را ص��رف س��ازماندهی طبق��ه ک��ارگر در ماش��ین
 قدرت آن نمودند. ونستیانو کارانزا، اولین رئیس جمهور انقلب،پایگاه اجتماعی خود را از طریق پیمانی
 با کارگران انارشیستی-سندیکایی کارگران شهر مکزیک (کاس�ا دل اوب��ررو مون�دیال) س��اخت، و لزارو

 ). در ح��الی ک��ه۳، ب��ه وض��وح جه��ت ک��ارگری داد(۱۹۳۰کاردناس، به ساختارهای نظم جدید سالهای 
 در مورد گتولیو وارگاس و «دول��ت جدی�د»ش در یرزی��ل، ک�ه ی�ک دس��ته از ق��وانین م��ترقی ک�ارگری او ،
 میراث وی گردید،نیازی به گفتن نیست. بسیج طبقه ک��ارگر در آرژان��تین، ب��ویژه توس��ط ش��به نظامی��ان
 تروتسکیست، که خوان پرون را به قدرت رساند، تضمین کننده اتحادیه کارگری -یا حداقل ره��بری ان-
 بود. اتحادیه هایی که بعد از ان، صدای عمده جنبش پرونیستی بودند. معدنچیان بولیوی نقش اصلی

  س��قوط ک��رد، مه��ارت ه��ای۱۹۸۰ بازی کردند،و زمانی ک��ه تولی��د قل��ع در س��الهای ۱۹۵۲را در انقلب 
 سازماندهی آن ها در جای دیگری خود را نشان داد و س�تون فق�رات ک�ادر منظ��م اوو م��ورالس و تولی�د

کنندگان کاکائو گردید.
 شاید بزرگترین خراج به محوریت طبقه کارگر در قرن گذش��نه، توس��ط متعص��ب تری��ن دش��منان
 جنبش مستقل کارگری،فاشیستها پرداخت شده است. ایده «کورپراتیسم» که به معن��ی مش��ارکت



 سرمایه و کار است و برای ایتالیای موسولینی حیاتی ب��ود، در واقعی��ت، ک��ار رادر می��دانی ک��ه توس��ط
 سرمایه و دولت حصارکشی شده بود، محبوس کرد. جنبش هیتلر خود را حزب ملی سوسیالیس��تی
 کارگران آلمان مینامید، و آلمان او، دومین کشور در دنیا – بعد از اتحاد ش��وروی و قب��ل از س��وئد – ک��ه
 روز اول ماه مه را به عنوان «روز طبقه کارگر»، تعطیل عمومی اعلم کرد.کارگران در هشتاد سال اول
 قرن بیستم را نمیشد بی ارزش و یا مرخص کرد. اگر با آن ها نبودی، میبایس��تی آن ه��ا را تح��ت کن��ترل

شدید خود میداشتی.
 کارگران به قهرمانان و یا مدل، نه فقط برای هنرمندان چپ اوانگارد، از برشت تا پیکاسو، بلک��ه
 حتی برای چهره های بیشتر محافظه کاری چون کنستانتین موینیر، مجسمه ساز بلژیک��ی ش��دند. او
 خالق چندین مجسمه است که کارگران مشاغل گوناگون را به تصویر می کشد، و یک «بن��ای ی��ادبود
 کار» بلندپروازانه، ک�ه پ�س از مرگ��ش، در حض��ور پادش�اه در بروکس��ل س�اخته ش�د. در الم��ان، افس��ر

 ، پیش بین��ی۱۹۳۲نویسنده، ارنست یونگر پروسی در مق��اله  س��تایش امی��ز خ��ود، «ک��ارگر»، در س��ال 
 پایان سلطه طبقه سوم و جایگزینی آن با سلطه کارگری، از نوع لیبرال دموکراسی کارگری ویا دول��ت

).  ۴دمکراسی را می کند(
 در حالیکه قرن طبقه کارگر، بی شک با شکست، رفع اوهام و س�رخوردگی بپای�ان رس��ید، ام�ا
 همچنین دست اوردهای پایداری از خود به جا گذاشت.  دموکراس��ی ب��ه عن��وان ی��ک م��دل سیاس��ی
 جهانی،  یکی از انهاست و نقض آن امروزه نیاز به برهان نمایی و دفاع خاص�ی دارد. جنب�ش ک�ارگری
 سوسیال دمکراسی که طرفدار عمده اصلحات دمکراتیک بود،دنباله رو نمونه سلف خود، چارتیس��تها

  ، اکثر لیبرالها و محافظه کاران، معتقد بودند ک��ه دمکراس��ی ب��ا حف��ظ م��الکیت۱۹۱۸بود. قبل از سال 
 خصوصی ناسازگار است و در نتیجه خواستار محدودیت های ش�دیدی در ح�ق رأی و آزادی از پارلم�ان
 بودند. فاشیسم توسط یک جبهه بین المللی مردم��ی از کمونیس��تها، لیبراله��ا، سوس��یال دمکراته��ا و
 محافظه کارانی چون چرچیل و دوگل شکست خورد؛ سقوط تمام نشدنی دیکتاتوره��ای نظ��امی ض��د
 انقلبی؛  نژادپرستی رسمی افریقای جنوبی ب��ه خ��اک س��پرده ش�د و ای�الت متح��ده اعتب��ار جه�انی
 حقوق بشر را محقق کرد. حق کارگران دستمزدی برای س��ازماندهی و م��ذاکره دس��ته جمعی، یک��ی
 دیگر از دست اوردهای مهم مقطع تاریخی پس از جنگ بود. نیروهای محافظه کار اخیرا، ان پیشرفتها
 را در انگلی��س و ای��الت متح��ده ک��اهش م��ی دهن��د، در ح��الیکه ای��ن دس��تاوردها در سراس��ر دنی��ا، ت��ا
 بخشهای رسمی اقتصادی در آفریقا و آسیا پخش شده است، و در اروپا و امریکای لتین ق��وی ب��اقی

میماند.   
قرن بیستم هرگز بدون درک کامل انقلبهای بزرگ ان، روسیه و چین، با پیامدهای عمیق آنها
 ب�ر اروپ�ای ش��رقی، ک��ارائیب و اس��یای مرک��زی-ب�دون ذک��ر نف��وذ آنه�ا ب�ر جنب��ش ک��ارگری و سیاس��ت
 اجتماعی در اروپای غرب�ی، درک نخواه�د ش�د. ارزی�ابی آنه�ا، ه�م از نظ�ر سیاس�ی و ه�م از دی�دگاه
 علمی، بحث بر انگیز باقی مانده است و هنوز به بلوغ نرسیده است. بدون شک، ای��ن انقلبه��ا ب��اعث
 سرکوب وحشیانه و حوادثی مملو از ظلم مدرن و متکبرانه ای که منجر به درد و رنج گس��ترده، مانن��د

قحطی که در دوران حکومت استالین و مائو رخ داد، شده اند.  
 دستاوردهای ژئوپلیتکی آنها انقدر اختلف برانگیز نم��ی باش��د-ه��ر چن��د ای��ن ب��ه س��ختی ی��ک
 معیار جناح چپی از سطح کارایی میباش��د. روس��یه عقب مان��ده و متلش��ی ک��ه توس��ط ژاپن��ی ه��ا در

  مغلوب شد، اتحاد جماهیر شوروی شد: دول��تی ک��ه هیتل��ر را شکس��ت داد و۱۹۱۷ و آلمان در ۱۹۰۵
 خود را به عنوان دومین ابر قدرت جهانی تثبیت نمود، و مدتی چند به مثابه یک قدرت جدی در مقابله
 با برتری ایالت متحده ظاهر میشود. انقلب چین به افول و تحقیر «پادشاهی میانه» پای��ان داد. چی��ن
 را به یک نیروی سیاسی جهانی تبدیل کرد، و این، قبل از پیشروی اش در امتداد جاده سرمایه داری

که از ان دومین  اقتصاد بزرگ جهان را ساخته است، بود.
 این انقلبهای قرن بیستم، جهان را حداقل با چه��ار می��راث مه��م م��ترقی ت��رک ک��رده ان��د. اول،
 رقابت با انها، تأثیر حیاتی بر رفرم بعد از جنگ در دنیای سرمایه داری گذاشت: توزی�ع مج�دد زمی��ن در
 ژاپن، ت��ایوان و ک��ره جن��وبی؛ توس��عه حق��وق اجتم��اعی در اروپ��ای غرب��ی؛ و «اتح��اد ب��رای پیش��رفت»
 اصلحات در امریکای لتین- همه بخاطر تهدید کمونیست،روح زندگی درشان دمیده ش��د. دوم، وج��ود
 یک بلوک قدرت رقیب با ایدئولوژی خود، باعث تضعیف زیاد نژادپرس��تی اروپ��ائی-امریک��ایی و اس��تعمار
 شد. ایزنهاور، اگر نگران پیروزی در مبارزه تبلیغاتی با مسکو نبود، نیروهای فدرال را ب��رای اج��رای لغ��و
 تبعیض نژادی به ارکانزاس نمی فرستاد. دو دهه بعد، نیروهای کوبا، ارتش افریقای جن��وبی را ک��ه  در
 تلش برای تسخیر انگول بود، را عقب نشاند، و امکان ایزول��ه م��وثر رژی��م اپارتای�د، ب�دون س�ایه حض��ور

اتحاد شوروی در سیاست جهانی وجود نداشت.
 سوم، هر آنچه که ممکن است میتوان در مورد استبداد بیرحمانه ره��بران ای��ن انقلبه�ا گف��ت،



 اما جنبش کمونیستی تعداد فوق العاده ای از شبه نظامیان فدایی و از جان گذشته در هر گوشه ای از
 جهان تولید کرد. چاپلوسی آن ها از استالین و مائو اشتباه محض بود، اما آن ها در اکثر موارد بهترین و
 گاهی اوقات تنها دوستان فقرا و بیچاره ها بودن�د. ای��ن تعه�د روزم��ره، اح�ترام هم��ه ترق�ی خواه�ان را
 می طلبد. در نهایت و از همه بحث برانگیزتر،  یک میراث سازمانی که، همچنان یک ف��اکتور در جه��ان
 م��درن باقی مان��ده اس��ت، وج��ود دارد. دولته��ای ای��ن دو انقلب ب��زرگ ممک��ن اس��ت دیگ��ر ن��ور امی��دی
 محسوب نشوند، اما وجود آنها ب��رای حف��ظ درجه ای از پلورالیس��م ژئوپلی��تیکی ض��روری اس��ت( و ای��ن

–۱۹۹۱شامل روسیه پسا کمونیستی نیز میشود). تداوم دولتهای تح��ت ره��بری کمونیس��تها بع��د از 
  بدان معنی است که گزینه کمونیستی تا حدی باز باقی می ماند. اگر حاکمان جمهوری خل��ق۱۹۸۹

 به این نتیجه برسند که چین نیاز به ی�ک زی�ر بن�ای اقتص�ادی سوسیالیس�تی ب�رای پش�تیبانی ق�درت
 ملی خود دارد، و یا پیشرفت بیشتر در امتداد جاده سرمایه داری، انسجام اجتماعی را به خط��ر م��ی

اندازد، آنها هنوز هم قدرت و هم منابع لزم را برای تغییر مسیر خود دارند. 
 احزاب کمونیستی و فرزندان آن ها، جای پای خود را در بس��یاری از کش��ورها حف��ظ ک��رده ان��د.
 کمونیسم، حضور قابل ملحظه ای در صحنه سیاس��ی هن��د دارد، ول��و اینک��ه انش��قاق بی��ن نیروه��ای
 رقیب وجود دارد: مائوئیست ها، جنگ چریکی در مناطق قبیله ای را دنب��ال م��ی کنن��د،  در ح��الی ک��ه
 حزب کمونیست هند (مارکسیست)، پس از شکست تاریخی خود در انتخابات،و بعد از تجربه داشتن
 قدرت دولتی در کرال و بنگال غربی، در شرایطی وخی��م بس��ر م��ی ب��رد. اح��زاب قاب��ل ملحظ��ه ای در
 یونان، پرتغال، ژاپن، شیلی و جمهوری چک وجود دارد. کمونیستهای یونانی و پرتغالی، نقش مهم�ی

  –syrizaدر بسیج طبقه کارگر علیه انگشت پیچ��ی اقتص��ادی اتح��ادیه اروپ��ا دارن��د، و ائتلف س��یریزا (
 ۲۰۱۲ائتلف چپ رادیکال یونان)  ، به رهبری کمیسونر سابق اتح��ادیه اروپ��ا، در انتخاب��ات ژوئن س��ال 

 یونان، دوم ش��دند.دی لینک��ه الم��ان، ن��واورترین می��وه س��نت کمونیس��ت در اروپ��ا میباش��د، ک��ه ائتلف
 کمونیستهای اصلح طلب و جناح چ��پ سوس��یال دمکراته��ا اس��ت.  دیگ��ر اح��زاب و س��ازمانهای پس��ا

 کمونیستی از حزب چپ سوئد گرفته تا اکل که قدرت را در قبرس دارند، نیز در خور توجه میباشند.
 حزب کمونیست افریقای جنوبی از طریق اتحاد خ��ود ب�ا کنگ�ره مل�ی افریق�ا، بخش�ی از بل�وک
 حاکم را تشکیل می دهد؛ حزب کمونیست برزیل، نقش جزئی در دولت ملی دارد، همان نقشی که
 کمونیستهای هند تا همین اواخر داشتند. بعد از تقریباm چهل سال وقفه پس از کودتای پینوشه، حزب

  امک��ان بازگش��ت گروهه�ای۲۰۱۱کمونیست به پارلمان شیلی بازگشته است، و بهار عربی در سال 
 چ��پ، ک��ه ریش��ه در س��نت کمونیس��تی دارن��د، را داده اس��ت، ه��ر چن��د ک��ه آنه��ا در حاش��یه زن��دگی

 ۱۹۶۵سیاسی باقی  میمانند. اما تولد دوباره دمکراسی اندونزی، جان تازه ای به حزبی ک��ه در س��ال 
 توسط یکی از بزرگترین قتل عام های سیاسی قرن – ک��ه احتم��الm از نظ��ر نس��بی، بزرگ ت��ر از تص��فیه

  اس�ت-  ن�ابود ش�د، نبخش��یده اس��ت. از ط��رف دیگ�ر ای��ن۱۹۳۷–۱۹۳۸خ��ونین اس�تالین در س�الهای 
  بر باد رفت، احزاب آن به۱۹۸۹موضوع در خور توجه است که چگونه بسرعت سنت کمونیسم بعد از 

 آغوش ناسیونالیسم کمونیستی افتادند – پیامد روسیه و جمهوریهای اسیای مرکزی – و ی��ا همچ��ون
 لهستان و مجارستان به جناح راست سوسیال دمکراسی پیوستند. ح��زب کمونیس��ت ایتالی��ا ب��ه ای��ن
 نتیجه رسید که کلمه «سوسیال»، برای سلیقه انان بیش از چپ می باشد و ب��ه تقلی��د از آمریک��ایی-

ها، خود را به عنوان حزب دمکرات نامید.
 همچنین، جناح اصلح طلب کارگری در قرت بیستم ب��ه م��ا ی��ک می��راث پای��دار حم��ایت یک��ی از
 احزاب اصلی دولت در اکثر کشورهای اروپایی امروز را داده است. در حال حاضر جنبش اتحادیه ه��ای
 کارگری، واقعاm در مقیاس جهانی وجود دارد- چیزی که یک قرن پیش وجود نداش�ت- اگ��ر چ��ه نف��وذ آن
 در خارج از اروپا و یا کشورهایی چون برزیل، ارژانتین و افریق��ای جن��وبی ک��ه اتح��ادیه ه��ای ان��ان بط��ور
 استثنایی قوی هستند، محدود است . احزاب سوس��یال دمکراس��ی و ک��ارگری، اغل��ب ب��ا تع��داد رأی
 دهندگان بزرگتر از آنچه در ابت��دای ق��رن گذش��ته م��ی توانس��تند لف ان��را بزنن��د، پ��ا ب��ر ج��ا مان��ده ان��د.
 سرزمین های جدیدی در امریکای لتین و آفریقا فتح شده است. اما انترناسیونال سوسیالیس��تی ب��ا
 بدور انداختن  پرنسیبها  نیروهای جدیدی را جذب کرده و اجازه میده��د ک��ه ترق��ی خواه��ان ن��اممکنی

چون لوران باگبو و حسنی مبارک حاملین سیاسی خود را در صفوفش ثبت نام نماید.
 سوسیال دمکراسی مدرن و میانه-چپ ممکن است هنوز یک نی��رو ب��رای پیش��رفت در برخ��ی
 زمینه ها چون حمایت از حقوق زنان، کودکان و همجنسگرایان باشند. اما احزاب آن، اساساm در عرص��ه
 سیاست اقتصادی، تسلیم انواع گوناگون لیبرالیسم  شده است. پایه اصلی آن، طبقه کارگر به لحاظ
 سیاسی به حاشیه رانده شده و در اثر تغییر اجتماعی فرسوده گردیده است. در طول بح��ران فعل��ی
 اروپا، عملکرد احزاب سوسیال دمکرات ازحد متوسط محترمانه ت�ا غیرقاب�ل تحم�ل متغی�ر ب�وده اس�ت.
 دولت رفاه، دولتی با حقوق اجتماعی مدنی، که مهمترین دستاورد رفرمیسم ق��رن بیس��تم میباش��د.



 آن در حا حاضر مورد حمله واقع شده و دفاع ض��عیفی از ان ص��ورت میگی��رد. ی��ک موض��وع ث��ابت ک��ه در
 مبارزات انتخاباتی رامنی به شکل نا منظمی مورد حمله قرار میگرف��ت، «اس��تحقاق» در الگ��وی اروپ��ا
 بود. محافظه کاران بریتانیا و حزب کارگر جدید بطور یکسانی، دولت رفاه بریتانیا را در عرض چن��د ده��ه
 تضعیف کرده اند، اگر چه، چند دوره انتخاباتی دیگر طول می کشد تا پایه های ای��ن قلع��ه خ��راب ش��ود.
 در کشورهای ناتو، دولت رفاه ضربات سختی خورده است، بیشتر از هم��ه، در کش��ورهایی ک��ه ب��رای
 شروع کوچکترین بودند، اما آن ها کاملm از بین نمی روند. در عوض، اصول سیاسی آن، برد جه��انی آن
 را افزای��ش داده اس��ت، و در چی��ن و دیگ��ر کش��ورهای آس��یایی بازت��اب ی��افته اس��ت، و در بس��یاری از
 کشورهای امریکای لتین سلطه خود را تحکیم میکند. بنظر میرسد که چین و اندونزی بیمه بهداشت

و درمان عمومی خود را قبل از ایالت متحده برقرار میکنند.  

توضیح شکست

 بنابراین، دستاوردهای مترقی ماندنی از قرن بیستم وجود دارد. ام��ا شکس��ت از س��مت چ��پ
 که قرن را بپایان رسانید، نیز بایستی درک شود. دکترین غالب اروپایی-امریکایی نمیتواند توضیح دهد
 که چرا این سرمایه داری ضدانقلبی اینقدر موف��ق از آب در آم��ده اس��ت. م��ارکس ی��ک درگی��ری می��ان
 نیروها و روابط تولیدی پیش بینی کرده بود-اولی دارای سیرت به ط��ور فزاین��ده ای اجتم��اعی و دوم��ی
 خصوصی و سرمایه داری- ک��ه بم��رور زم��ان ش��دیدتر میش��ود. ای��ن دیالکتی��ک ب��زرگ مارکس��ی ب��ود و،
 برشی از مظاهر مکاشفه ای ان، که با گذشت زمان اثبات شده است. ارتباطات، حمل و نق��ل، ان��رژی
 و منابع طبیعی، به طور معمول از حوزه سرمایه داری حذف و تحت مالکیت دولت و با مقررات س��خت
 عمومی قرار گرفتند. رنگ ایدئولوژیک دولتها ممکن اس��ت ش�کل ای��ن فراین�د، و ن�ه محت�وی ان�را تغیی�ر
 دهند. سرمایه گذاری عمومی در آموزش و پژوهش برای رق��ابت اقتص�ادی تعیی��ن کنن��ده گردی��د-ک��ه در
 ایالت متحده از طریق هزینه های نظامی بدس��ت ام��د، ج��ی پ��ی اس و این��ترنت از جمل��ه تولی��دات آن

می باشد.
  نقطه اوج جنبش کارگری، در سازمان اتحادیه ه��ای ک��ارگری و س��تیزه ج��ویی،۱۹۷۰سالهای 

 در قرن بیستم را شاهد بود- این زمانی بود که اتحادیه معدنچیان بریتانیا میتواند دولت ادوارد هی��ث را
 س��اقط کن��د- و در جری��ان نف��وذ ای��ده های رادیک��ال، ب��ر گرفت��ه از ص��ندوق دس��تمزد بگی��ران سوس��یال
 دمکراسی سوئد گرفته تا برنامه مشترک چپ فرانسه، ک��ه در آن مل��ی ک��ردن ج��امع و «گسس��تن از
 سرمایه داری»، بود. در انزمان، عده کمی بودند که دریافتند که این نقطه اوج قبل از سقوط میباش��د.

 ،۱۷۸۹مرحوم اریک هابس باوم، یکی از معدود تحلیل گران بزرگی بود که در سخنرانی خود در س��ال
 ) اشاره بدان کرد. مهره��ای سیاس��ی عص��ر جدی��د۶«ایا مارش کارگری به جلو متوقف شده است؟»(

–۱۹۸۰همچنان مهر میزدند، اما این مدت زیادی طول نمی کشد: پیروزیهای انتخاباتی تاچر-ریگان در 
  و با ترک طرح مایدنر [طرحی که در۱۹۸۳ با تسلیم دولت میتران در برابر نئولیبرالیسم در سال ۱۹۷۹

 آن اتحادیه ها برای کنترل بیشتر سرمایه خصوصی، خواهان س��هم بزرگ��ی در م��الکیت کارخ��انه ه��ا و
شرکتهای خصوصی شدند.م ] توسط سوسیال دمکراتهای سوئدی، دنبال شد. 

 دیالکتیک بزرگ متوقف شده بود، و حتی معک��وس میگ��ردد. پی��روزی نئولیبرالیس��م،  واقع�اm ی�ک
 مسأله ایدئولوژیک نبود؛ انچنانکه مارکسیستها میبایستی انتظار انرا داشته باشند، آن یک پایه مادی
 محکمی داشت. مالی شدن – مجموعه ای از تحولتی است که ش�امل آزاد س�ازی جری�ان س��رمایه،
 گس��ترش اعتب��اری، تج��ارت دیجیت��الی و ادغ��ام س��رمایه در بیم��ه بازنشس��تگی، میباش��د – مق��ادیر
 عظیمی از سرمایه ه�ای خصوص�ی متمرک��ز تولی�د میکن��د ک�ه فرات�ر از کازینوه��ای جدی�د م��الی توزی��ع

  ، شرکت اپل بیشتر از دولت ایالت متحده، پول نقد داش��ت. انقلب۲۰۱۱میشوند. در تابستان سال 
 الکترونیکی، مدیریت خصوصی را قادر س��اخت ک��ه از دور فع��الیت کن��د، زنجی��ره ه��ای ک��الیی جه��انی
 ایجاد نمای�د و ش�اخص اقتص�ادهای ق�دیمی را از بی�ن ب�برد. در ای�ن زمین�ه تح�ول، خصوص�ی س�ازی و
 بازارگرایی، جایگزین مل�ی س�ازی و مق��ررات تنظیم��ی ب�ه عن��وان هس�ته اص�لی سیاس��تهای دول��تی

گردید.
 در کنار دیالکتیک بزرگ، ما میتوانیم از یک دیالکتیک کوچک صحبت کنیم ک��ه بن��ا ب��ر ان توس��عه
 س��رمایه داری ق��درت طبق��ه ک��ارگر و مخ��الف س��رمایه را تولی��د میکن��د. ای��ن نی��ز همچنی��ن، وق��تی ک��ه
 کشورهای ثروتمند شروع به غیر صنعتی شدن کردند، عقب نشینی کرد. در اینجا ما بای��د ی��ک تح��ول
 ساختاری با اهمیت تاریخی را تشخیص دهیم، که وزن صنعت در کشورهای پیش��رفته ک��اهش ی��افته



 است و این درست قبل از اوج قدرت طبقه کارگر شروع ش��د. تولی��د ص��نعتی ب��ه خ��ارج از اروپ��ا-امریک��ا
 منتق��ل ش��د. در مراک��ز جدی��د تولی��د ص��نعتی-بی��ش از هم��ه، ش��رق اس��یا- دیالکتی��ک کوچ��ک ب��رای

  در۱۹۸۰تاثیرگذاری، کند بود. اما، اکنون ما میتوانیم عواقب انرا ردیابی کنی��م، ابت��دا در ط��ی س��الهای
 کره جنوبی و حال در سراسر چین گسترش مییابد – هر چند که معمول سازمان و اع��تراض ک��ارگران،
 محدود به درون مرزهای محلی میباشد، شرایط و دستمزد ک��ارگزان چین��ی، بهب�ود قاب�ل ملحظ�ه ای

  ،  تعداد کارگران چینی دو براب��ر تع��داد ک��ارگران هم��ه کش��ورهای ص��نعتی۲۰۰۲یافته است. در سال 
 با همدیگر بود.۷جی 

ملل و طبقات

 این تا حدی مضحک است که ما میتوانیم از قرن بیستم ب��ه عن��وان ق��رن طبق��ه ک��ارگر ص��حبت
 کنیم.در حالیکه آن میتوانسته عص��ر براب�ری طبق��ات در درون ملته��ا، ب�وده باش�د، و در ن�تیجه مب��ارزات
 گارگری،  همزمان، عصر حداکثر نابرابری بین ملل در مقیاس جهانی بود. «توسعه� توس��عه نی��افتگی»
 در سراسر قرون نوزدهم و بیستم، بدان معنی بود که نابرابری بین انس��ان ها، ت��ا ح��د زی��ادی وابس��ته

  درصد نابرابری در آم��د۸۰ ، تخمین زده شد که ۲۰۰۰به جایی که آن ها زندگی میکردند، بود. در سال 
 ) هن��وز در ق��رن بیس��ت و ی��ک،۸بین خانوارها میتواند به کشور مح��ل اقامتش��ان نس��بت داده ش��ود. (
کشورها در حال همگرایی در حالیکه طبقات در حال واگرایی هستند.

 دو دهه گذشته، دوران خوبی برای کشورهای فقیر جهان بوده است. سرعت رشد نیروگاه 
 اقتص��ادی اس��یا، چی��ن، هن��د و کش��ورهای عض��و اس��ه ان، دو براب��ر متوس��ط جه��انی ب��وده اس��ت.
 کشورهای جنوب صحرای آفریقا که  «پیشرفت اقتصادی» آن ها، در رب��ع آخ��ر ق��رن بیس��تم بط��رز غ��م-

  ، رشد بیش��تری دارن��د. همچنی��ن، کش��ورهای امریک��ای۲۰۰۱انگیزی عقب مانده بود نیز ،بعد از سال 
  ، به ط��ور کل�ی از کش�ورهای پیش��رفته، ک�ارایی به�تری داش�ته ان�د. ب�ه۲۰۰۳لتین نیز پس از سال 

 استثنای کشورهای پسا کمونیستی اروپ��ا، «اقتص��ادهای نوظه��ور و در ح��ال توس��عه» به��تر از جه��ان
 ثروتمند بحران بانکهای انگلوساکسون را تحمل کردند. من فکر میکنم، که در اینجا، ما در ح��ال تجرب��ه
 یک چرخش تاریخی، نه تنها در جغرافیای سیاسی سیاسی، بلکه در ش��رایط ن�ابرابری نی��ز هس��تیم.
 نابرابری های چن��دملیتی بط��ور کل�ی در ح�ال ک�اهش اس��ت، ه�ر چن��د ک�ه ش�کاف بی�ن ثروتمن�دان و
 فقیرترین ها در حال کاهش نیست. اما در کل، ن�ابرابری در درون مل��ت، ه��ر چن�د بط��ور ن��امنظمی، در
 حال افزایش است، و م��ا نمیت��وانیم ص��حبت از ه��ر ن��وع منط��ق عم��ومی «جه��انی ش��دن» و ی��ا تغیی��ر

تکنولوژیکی، بدون آسیب های واقعی آن نمائیم. 
 آنچه که این میرساند، بازگشت طبقه به عنوان ی�ک ف�اکتور ق�وی تر از همیش�ه ب�رای ن�ابرابری

  ، وقتی که شکاف در آمد در چین ، ب��دنبال روس��یه بع��د از ش��وروی،۱۹۹۰است. این روند در سالهای
 افزایش یافت، در حالی که گرایش ناچیز براب��ری در روس��تاهای هن��د ب��ه عق��ب زده ش��د. در امریک��ای
 لتین، مکزیک و ارژانتین متحم��ل ش��وکهای نئولیبرالیس��م ش��دند. مطالع��ات ص��ندوق بین الملل��ی پ��ول

  افزایش داده۱۹۹۰نشان داده است که در مقیاس جهانی، تنها گروهی که در آمد خود را در سالهای
 است یک پنجم ثروتمندان ملی، هم در کشورهای غنی و ه��م فقی��ر میباش��د. مهم��ترین تغیی��رات، در

 ،.۱ ، س��هم در آم��د ثروتمن��دهای ۲۰۰۶ تا س��ال ۱۹۸۱بالی نردبان در آمد صورت گرفته است. از سال 
 درصدی، شش نقطه در ایالت متحده افزایش داشته است؛ بقی��ه ی��ک درص��دی ه��ای مع��روف، چه��ار
 نقط�ه افزای��ش داش�ته ان�د. ن�ه درص�د پ�ایین انه�ا، س�هم خ��ود را حف��ظ کردن�د، در ح�الیکه ن�ود درص�د

 ) در طی یک سال بهبود ناچیز پس از بحران، ثروتمندان۱۰باقی مانده، مزایای خود را از دست دادند. (
  درصد تمام در آمد بدست آمده در ایالت متحده را کسب کرده ان��د۹۳یک درصدی، مقدار شگفت انگیز 

)۱۱.(
نصیب  که  ثروتی  سهم  که  چند  هر  میکند،  عمل  هند  و  چین  در  نابرابری  روندهای   همین 

 ثوتمندان یک درصدی میشود، بسیار کمتر از امریکاس��ت: در ح��دود ده درص��د در هن��د و ش��ش درص��د
 ) معجزه هندی، تقریباm هیچ ک��اری ب��رای فقیرتری��ن ه��ای بیس��ت درص��دی۱۲درچین (قبل از مالیات). (

  از ک��م۱۹۹۵ ، درس��ت همچ��ون س��ال ۲۰۰۹بچه های هندی انجام نداده است، دوسوم انان در سال 
 وزنی رنج می بینند. رشد سریع اقتصادی در سرتاسر بسیاری از کش��ورهای س��ابق جه��ان س��وم در
 طی اولین دهه قرن بیست و یک تأثیر ناچیزی بر گرس��نگی جه��انی نه��اده اس��ت: تع��داد اف��راد دچ��ار

  میلی��ون افزای��ش ی��افت و قیم��ت م��واد غ��ذایی۶۳۷ ب��ه ۶۱۸ از ۲۰۰۷ و ۲۰۰۰سوء تغذیه بین سالهای



 ). در انته��ای دیگ��ر خ��ط، مجل��ه ف��وربس شکس��ت رکورده��ایی ک��ه۱۳همچنان در حال افزایش اس��ت(
  صورت گرفته را مورد ستایش قرار داد: تعداد آن ها بسیار بیشتر۲۰۱۲توسط طبقه میلیاردر در مارس 

  روسی – با مجموع ثروت��ی براب��ر۹۶ چینی و ۹۵ امریکایی، ۴۲۵ نفر شامل ۱۲۲۶از همیشه است - 
  تریلیون دلر که بی��ش از تولی��د ناخ��الص مل��ی آلم��ان میباش�د. م��ا نبای��د ف��رض کنی��م ک��ه چنی��ن۴،۶با 

 تحولتی اجتناب ناپذیر بود. امریکای لتین ک��ه م��دتها ن��ابرابرترین منطق��ه جه��ان ب��ود، در جه��ت مخ��الف
 ). ای��ن نش��ان۱۵حرکت کرده است و در حال حاض��ر، تنه��ا ج��ایی اس��ت ک��ه ن��ابرابری ک��اهش مییاب��د(

 دهنده یک واکن��ش مردم��ی علی��ه نئولیبرالیس��م رژی��م ه��ای نظ��امی و جانش��ینان غی��ر نظ��امی آن ه��ا
 میباشد که به  سیاست توزی��ع مج�دد [ث�روت] در برزی��ل، آرژان��تین و ون��زوئل در آخری��ن ده�ه اخی��ر رأی

دادند.
 راه دیگ�ر مقایس�ه طبق�ات در مرزه�ای مل�ی، عب�ارت از محاس�به ش�اخص توس�عه مل�ی انه�ا
 میباشد، که این شاخص شامل درامد، امید ب��ه زن��دگی و تحص��یل اس��ت – ی��ک عملی��ات قهرمان��انه و
 پیچیده با درجه اشتباه قابل توجه. با این حال، یک برداشت مفید از نابرابری جهانی اس��ت. فقیرتری��ن
 پنجک آمریکا [یک پنجم فقیرترین های امریکایی]،  سطح شاخص توسعه انس��انی پ��ایین تری نس��بت
 ب��ه ثروتمن��دترین پنج��ک در بولی��وی، ان��دونزی و نیک��اراگوئه دارد؛ آن همچنی��ن پ��ایین تر از چه��ل درص��د
خوشبخترین های برزیلی و پرویی و هم سطح چهارمین پنج��ک کلمبی��ا، گواتم��ال و پ��اراگوئه میباش��د(

 ). به احتمال زیاد اهمیت طبقه بخاطر دلیل دیگ��ری بج��ز همگرای��ی اقتص��اد مل��ی افزای��ش خواه��د۱۶
 یافت. نابرابری نژادی و جنسیتی، هر چن��د ک��ه بس��یار دور از انق��راض میباش��ند، ام�ا رب��ط خ��ود را را از
 دست داده است – یک مسأله مهم سقوط رژیم اپارتای��د در افریق��ای جن��وبی میباش��د. کش��ور آخ��ری
 [افریقای جنوبی]، یکی از چشمگیرترین نمونه های تضاد طبقاتی، پ��س از م��رگ نژادپرس��تی رس�می
 میباشد. اقتصاددانان بانک جهانی برآورد کرده اند که ضریب جینی [ضریب جینی،توزیع نابرابری در بین
 داده ها، مثلm درامد، را نشان میدهد – جینی اقتصاددان ایتالیایی] نابرابری در آمد در می��ان خانواره��ای

  در ش��هر ژوهانس��بورگ،۲۰۰۵ قرار داش��ت. ام�ا در س�ال ۰،۷ و ۰،۶۵جهان در ابتدای قرن جدید، بین 
 ) حتی با احتساب اندکی خطا، ما میتوانیم نتیجه بگیری��م ک��ه ای��ن ش��هر ب��ه۱۷ بود.(۰،۷۵این ضریب 

تنهایی حاوی نابرابری به اندازه تمام سیاره ما میباشد.
  در دو ترکیب جدید توسعه خواهد ی��افت، و ه��ر دو ان��ان بط��ور۲۱طبقه و تضاد طبقاتی در قرن 

 کلی غیر اروپایی، و مرکز ثقلشان در جنوب کشورهای ناتو قرار دارد. اولی توس��ط خش��م و امی��دهای
 طبقه متوسط به جلو میرود. دیگری، پایگاه خود را در میان کارگران و طبقات مردمی با تمام تنوع خ��ود

 ، ع��وام و ی��ا طبق��ه س��وم، طبق��ه س��وم در رومplebeians– بیشتر عوام تا پرولتاریا، پیدا خواهد ک��رد. [ 
 قدیم. در این مقاله م��ترجم ه��ر دو را ب��ه عن��وان م��ترادف اس��تفاده ک��رده اس��ت]. در ه��ر دو ح��الت م��ا

میتوانیم دو راه قابل تصور در پیش رو داشته باشیم.

قرن طبقه متوسط موفق؟

  ، عص��ر طبق��ه متوس��ط۲۱هم اکنون یک عقیده در در حال شکل گیری است که بنا ب��ر آن ق��رن 
 جهانی میباشد. کارگران قرن گذشته از حافظه پاک شده است؛ اشتیاق عمومی ب��ه وض��عیت طبق��ه
 متوسط، جایگزین پروژه رهایی جهانی به رهبری پرولتاریا شده است. دیلما روس��ف، پ��ارتیزان س��ابق
 که جایگزین لول به عنوان رئیس جمهور برزیل شده است، تمایل خود را ب��رای «تب��دیل برزی��ل ب��ه ی��ک

 ). س��ازمان همک��اری و توس��عه در ارزی��ابی خ��ود از چش��م۱۸مردم طبقه متوسط» اعلم کرده اس��ت(
  ، س��خن از نی��از ب��ه «تحکی��م طبق��ه متوس��ط در ح��ال ظه��ور» میکن��د،۲۰۱۲انداز جه��انی ب��رای س��ال 

 همزمان، نانسی بردس��ال از مرک��ز توس��عه جه��انی، اس��تناد ب��ه «ض��رورت طبق��ه متوس��ط » نم��وده و
 خواستار انتقال از سیاستگذاری «رشد به نفع فقرا» به سوی «رشد به نفع طبق��ه متوس��ط»  گردی��د

)۱۹ .(
 تعاریف این لیه اجتماعی، به رغم مرکزیت ادعایی ان، بطور گسترده ای متفاوت است. اجازه
 دهید که به سه تلش برای ترسیم فرم آن توجه کنی��م: هیچک��دام قطع��ی نیس��تند، ام��ا ه��ر ک��دام از
 آن ها روشنگر میباشند. مارتین راوالیون از بانک جهانی، طبقه متوسط کش��ورهای در ح��ال توس��عه را
 در نوار درامد بین دو تا سیزده دلر در روز قرار میدهد؛ اولی نشان دهنده خط فقر خود بان��ک و دوم��ی
 خط فقر ایالت متحده میباشد. او صعود ای��ن «طبق��ه متوس��ط»، از ی��ک س�وم جمعی��ت جه��ان در ح��ال

 ۱،۲ – ب��ه عب��ارتی، افزای��ش مطلق��ی براب��ر ب��ا ۲۰۰۵، به تقریب��اm نص�ف در س��ال ۱۹۹۰توسعه در سال 



 میلیارد، را تعیین میکن�د. ای��ن قش��ر تقریب�ا میتوان�د ش�امل دو س��وم چینی ه�ا و ام�ا فق��ط ی�ک چه��ارم
 ). نانسی بردسال، به طبقه متوسط به۲۰آن هایی که در جنوب آسیا و صحرای آفریقا هستند، شود(

 مثابه یک عامل سیاسی لیبرال می نگرد و ن��وار را ب��التر، در س��طح ده دلر در روز ق��رار م��ی ده��د. او
 مشتاق است تا بین طبقه متوسط و کسانی که واجد شرایط ثروتمند ش��دن هس��تند، ف��رق بگ��ذارد:
 در آمد آدم نباید او را در رده پنج درصدی ثروتمندان هموطن��انش ق��رار ده��د. ب��ا آن ان��دازه گی��ری، طبق��ه
 متوسط مناطق روستایی چین ارزش صحبت کردن ندارد، همین را در مورد هن��د، پاکس��تان، بنگلدش

  درص��د۸ درصد، در افریقای جن��وبی ۳و نیجریه میتوان گفت. طبقه متوسط در مناطق روستایی چین، 
  درصد افزایش میابد، و در آمریکا به اوج۲۸ درصد و برای مکزیک ۱۹کاهش مییابد؛ و این رقم در برزیل 

).۲۱ درصد میرسد(۹۱خود یعنی 
 دو اقتص��اددان برجس��ته فق��ر، ابهیجی��ت ب��انرجی و اس��تر دوفل��و، ی��ک چش��م ان��داز ب��ر اس��اس
 بررسی های بین المللی خانواده ها در سیزده کشور- بشمول تانزانیا، پاکستان و اندونزی- با تمرکز بر

  دلر در روز ارائه می دهند و می پرسند دقیقاm،چه چیزی در مورد طبقه۱۰ و ۲کسانی که درامدی بین 
 متوسط میدانیم. قابل توجه ترین یافته های انان این است که این «طبقه متوس��ط»، دیگ��ر در رویک��رد
 خود برای صرفه جویی و مصرف، بیشتر از فقرایی که به زی��ر خ��ط دو دلر س��قوط ک��رده ان��د، ک��ارافرین

 ). ب��ه۲۲نیستند. مشخصه اعضای آن اینگونه تعریف می شود که آن ها ک��ار ث��ابت و دس��تمزدی دارن��د(
 این ترتیب، انها را میتوان به عنوان کسانی که موقعیت ثابت طبق��ه ک��ارگر را آش��غال کرده ان��د توص��یف
 کرد، تا تعلق به یک طبقه متوسط مبهم. دولت برزیل تمایل به تأکی��د ب��ر آس��یب پذیری طبق��ه متوس��ط
 دارد،و گفته می شود که آن همیشه در خطر سقوط به فقر اس��ت و بن��ابراین محت��اج ت��وجه و حم��ایت

). در آسیا- و به ویژه شرق آسیا – چنین نگرانی بدیهی نیست.۲۳میباشد(
 در چین طبقه یا قشر متوسط  به یکی از موضوعات اصلی بح��ث ب��رای محقق��ان و رس��انه ها ،

  تبدیل شده است. قبل از آن تاریخ، هر گونه صحبت از طبقه متوس��ط ممن��وع۹۰بعد از اواخر سالهای 
 بود، و برخی از طرفداران آن، هنوز از «فشار ایدئولوژیکی» که مشروعیت کامل اجتم��اعی ای��ن طبق��ه

 ). در حال حاضر، دانشمندان چینی تمایل به ای��ده الی��زه ک��ردن۲۴را انکار میکند، اظهار تأسف میکنند(
 طبقه متوسط دارند و به کلیشه های ایالت متحده میرس��ند، و از بح��ث انتق��ادی در موردش��ان پرهی�ز
 می کنند. این طبقه، به عنوان مخاطب اصلی رسانه های چینی ش��مرده میش��ود ک��ه رویکردش��ان ت��ا
 حد زیادی الهام از  نشریات آمریکایی – از وگ گرفته تا نیوزویک- ک��ه در ح��ال حاض��ر ب��ه وف��ور در چی��ن

 ). آن همچنین به عنوان سنگر ثابت سیاسی و اعت��دال در س��الهای این��ده،۲۵یافت میشود، میگیرد (
 شناخته شده است. هر چن��د ک��ه برخ��ی از مفس��ران ب��اهوش اش��اره کرده ان��د ک��ه گس��ترش اختلف
 درامد، پایه های این طبقه متوسط جدید را گذاشته است: چین در حال حاضر نابرابرترین کش��ور آس��یا

 ). هند۲۶ در حال حاضر صعود کرده است(۰،۴۶  به ۶۰ در سالهای ۰،۲۱میباشد، ضریب جینی آن از 
 نیز شاهد افزایش آشکار مصرف طبقه متوسط در پی ازادس��ازی اقتص��ادی میباش��د، و ی��ک سیاس��ت

 ، «هند درخشان»  است. ب��ا۲۰۰۴تشدید کننده ان که تجسم  شعار انتخاباتی راست هندو در سال 
 این حال، چشم انداز ایدئولوژیکی آن بسیار پیچیده تر و ستیزه جویانه تر از چین بود. صداهای انتقادی
 بر علی��ه طبق��ه ای ک��ه گفت��ه میش��د « اخلق��اm ب��دون س��کان ه��دایت، م��ادیگرای وسواس��ی و  از نظ��ر

 ). مب��ارزه انتخاب��اتی «هن��د درخش��ان» ن��تیجه۲۷اجتم��اعی حس��اس» اس��ت، افزای��ش ی��افته اس��ت(
معکوس گرفت و خزب کنگره به قدرت بازگشت.

مصرف یا دموکراسی؟

 در جهانی که در آن مدرنیته طبقه ک��ارگر و سوسیالیس��م منس��وخ اعلم ش��ده اس��ت، طبق��ه
 متوسط به نمادی برای یک آینده دیگر تبدیل شده است. کش��ورهای توس��عه ی��افته اقی��انوس اطل��س
 شمالی به شکل عقبگرایانه ای طبقه متوسط را تفویض مقام کرده است- هر چند که این، ی��ک درک
 آمریکایی است و هرگز بطور واقعی در اروپا پا نگرفت. هسته اصلی این اتوپی، رؤیای مصرف بی ح��د
 و حصر است، طبقه متوسطی  که کره زمین را در اختیار میگی��رد، ماش��ین، خ��انه و ک��ال ه��ای متن��وع
 الکترونیکی میخرد و صنعت توریسم جهانی را حفظ میکند. در ح�الی ک��ه ای��ن مص��رف جه�انی ممک��ن
 است کابوسی برای مردم آگاه طرفدار محیط زیست باش��د ام��ا، ده��ان بازرگان��ان و نشریاتش��ان را آب
 می اندازد. مصرف طبقه متوسط همچنین مزیت ب��زرگ انطب��اق ب��ا امتیازه��ای ثروتمن��دان را دارد، و در
 عی��ن ح��ال از ی��ک اف��ق فک��ری آرام اش��تیاق طبق��ات ع��امه حم��ایت میکن��د. س��مت تاری��ک ای��ن رؤی��ا



 انحصارگرائی ذاتی آن است. مردمی که جزء طبقه متوسط -و یا ثروتمند- نیس��تند، هیچگ��ونه وبژگ��ی
 رهایی بخش یا مال و دارائی ندارند. آن ها فقط «بازندگان» هستند،بنا بر بیهوده گویی تلویزیونی، ک��ه

Teaتی پارتی [  party«حزب چای،م] ایالت متحده را مشتعل کرد. آن ها طبقات «فرودست»، «چ��او ، 
 هستند [چاو اصطلحی است که از زبان رومانی میای��د و ب��ه معن��ی بچ��ه اس��ت. در زب��ان انگلیس��ی،
 کلیش��ه کس��ی اس��ت ک��ه م��وقعیت اجتم��اعی پ��ایینی دارد. م] . در کش��ورهای در ح��ال توس��عه،
 «پاکسازی» فضای عمومی، یکی از  مظاهر ای��ن گرای��ش ش�یطانی اس��ت، ک�ه فق��را خ��ود را ران�ده از
 سواحل، پارکها، خیابان ها و میادین مییابند. یک نمونه تحریک آمیز آن، شمشیربازی می��دان اس��تقلل
 جاکارتا با بنای یادبود ملی فالیک [شبیه آلت تناسلی مرد] آن است، وانرا تبدیل ب��ه ی��ک «ن��وع پ��ارک

).۲۸مختص طبقه متوسط» کرده است و فقرا را از تنها منطقه تفریحی شان محروم نموده اند(
 رسانه های لیبرال، به طبقه متوس��ط در ح�ال ص��عود، ب�ه عن��وان پیش��تاز اص��لحات دموکراتی�ک
 مینگرند. اما بحث های علمی حول طبقه متوسط اس��یا، کم��تر در م��ورد نق��ش احتم�الی سیاس��ی آن
 دچار احساسات است. یک مطالعه مهم تحقیقی به این نتیجه رسید ک��ه «طبق��ه متوس��ط تمای��ل ب��ه

 ). انزج��ار از طبق��ه سیاس��ی هن��د۲۹'موقعیت شناسی' در نگرش شان به رفرم و دمکراسی دارن��د»(
 منجر به یک پدیده سیاسی نادر شده است که افراد هر چقدر بالتر در نردبان اجتماعی قرار داشته،

  ،۲۰۰۴مشارکت کمتری در انتخابات نسبت به «نجسها» -هندوها- و فق��را دارن�د. در انتخاب�ات س�ال 
  درصد از کاست های بال شرکت کردند. هم اکنون، امریکای لتی��ن۵۷،۷ درصد از نجسها و فقط ۶۳،۳

 از طریق تجربه تلخ خود در قرن بیستم آموخته است که هیچ چی�ز ذات�اm دموکراتی�ک در طبق�ه متوس�ط
 ) و۱۹۷۳) ، ش�یلی (۱۹۵۵–۱۹۸۲وجود ندارد، اعضای آن بطور فعال، مخالف دموکراسی در ارژان��تین (

 ) بودند. ای�ن «م��وقعیت شناس�ی» (فرص��ت طلب�انه) دموکراتی��ک – و ی�ا ض�د دموکراتی��ک۲۰۰۲ونزوئل(
است.

 یکی دیگر از سناریوی طبقه متوسط ، اشاره شده در قسمتی از مقاله بردسال، پیش گ��ویی
 یک رویارویی بین ثروتمن��دان و دیگ��ران میباش��د ک��ه طبق��ه متوس��ط نق��ش بزرگ��ی در آن ب��ازی میکن��د.
 همانطور که در هنگ گنگ محققی بنام الوین اشاره دارد، اسیای شرقی را  می ت��وان در دف�اع از ای�ن
 تز عنوان کرد، چرا که اغلب، در این منطقه دیده می شود که متخصصین طبقه متوسط در« خط مقدم
 جبهه اعتراضات ضد دولتی» هستند- لزم به تذکر در مورد تظاهرات علیه صندوق بین المللی پ��ول ی��ا
 نظامیگری ایالت متحده نمیباشد. این انطباق طبقه متوسط با توده ها ب��ر علی��ه الیگارش��ی در «به��ار

  در دو ط��رف دری��ای۲۰۱۱ مسأله مرکزی ب��ود ک��ه پ��ژواک ان��را در ش��ورش ه��ای س��ال ۱۸۴۸مردمی» 
 مدیترانه میتوان یافت. در قاهره و تونس، بارسلونا و مادرید، افراد میانسال از طبقات متخصص در کنار
 دانش اموزان و جوانان بیکار به راهپیمایی پرداختند. افراد متعلق به گروه اول، والدین دومی ها بودن��د

 تجربه نشد.۱۹۶۸-یک همبستگی بین نسل ها که هرگز توسط رادیکالهای 
 در حالی که هیچ دموکراسی نباید خود را وابسته به طبقه متوسط کند، ام��ا م��واقعی هس��ت

  یه طرز چشوگیری تعیین کنن��ده ب��وده اس��ت. ب��دوناستبدادیکه بسیج طبقه متوسط علیه حکومت 
 شک مهمترین انقلب قرن بیست ویکم تا این لحظه، بخاطر وسعت و اهمیت منطقه ای کشور، مصر
 میباشد. البته، هنوز برای نتیجه گیریهای قطعی، بویژه از خارج، خیل��ی زود میباش��د، ام��ا ج��رأت چن��د
 اظهار عقیده را میتوان داشت. در حالی که انقلب توسط حوادث و نیروهای خارج از کشور راه ان��دازی

  با بحران مالی شمال جهانی هیچ رابطه ای نداشت: تجزیه و تحلیل ص��ندوق بین الملل�ی،شد، اما آن
 پول از اقتصاد مصر در استانه سقوط مبارک، برگشت بخ��ت و اقب��ال خ��وش را ب�رای کش��ور پیش بین��ی

  توسط مردم تونس کشیده شد. همچون بقیه افریقای شمالی، آموزش ع��الی،میکرد. ماشه خیزش
 در سالهای اخیر، از جمله تحصیل زنان، بسرعت گسترش یافته و اهمیت  پدرسالری رس�می را ک�م

  این طبقه جدی��د متوس��ط تحص��یل ک��رده ت�ا ح��د زی�ادی از ف��ارق التحص��یلنداده است. اماکم کاهش 
 ، طبق��هBildungsburgertum[ مصر ب��ودBildungsburgertum). این ۳۲ و  بیکاران تشکیل شده بود(،بیکار

  المان که جزء قشر بالی ب��ورژوازی محس�وب میش�دند و طرف�دار۱۸تحصیل کرده و روشن فکر در قرن 
.برابری، خصوصا در تحصیلت بودند، م]

 ، آن هیچ چشم اندازی ب��رای ارائه ن��ه ب��هبودعلوه بر این، رژیم سیاسی صرفاm فاسد و ظالم ن
  نداش��ت. ح��ازم قن��دیل ت��وجه را ب�ه ت�اثیر دس��تهجی��ره و م��واجبفارق التحصیلن و نه به بزرگ��ان ب��ی 

 ، وارث مصر، جم��ع ش��ده بودن��د، جل��ب[پسر حسنی مبارک] «پتک» که حول جمال مبارک نئولیبرالی
 کرد.اگر چیزی از میراث ناصری باقی مانده بود به غولهای خصوصی تحویل داده شده بود. اوراق قرضه

  ،۱۹۴۸) . همچ��ون اروپ�ای ۳۳که طبقه متوسط را به رژیم ارتباط میداد، توسط خ��ود رژی��م قط��ع ش��د(
 طبقه کارگر مصری نیز در پروسه انقلبی، هر چند نه ب�ه عن��وان نی�روی اص��لی، ش�رکت ک�رد: خ�اطره

  – ب�ه بس�یج کم��ک بزرگ�ی۲۰۰۸مبارزات گذشته- مانند اعتصاب سرکوب شده در المحله الک��بری در 



  بروم��ر» یعن��ی فاص��له بی��ن عناص��ر رادیک��ال۱۸). اما انقلب طبقه متوسط بزودی ب��ا مش��کل «۳۴کرد(
  بزرگ��تری م��واجهخیل��یب��ا ان��دازه و متمرکز در شهرها و جمعیت روستایی تا حد زیادی محافظه ک��ار، 

 شد. رادیکالهای مصری درست مانند پیشینیان فرانسوی خود در یک و نیم قرن زودتر، دچار شکس��ت
   بط��ور کل��ی معک��وس خواه��د ش��د-۲۰۱۱در انتخاب��ات ش��دند. ای��ن ب��دین معن��ا نیس��ت ک��ه انقلب 

  را پ�اک کن�د. ام�ا ای��ن اش�اره ب�ه۱۸۴۸ س�ال دس�تاوردهایهمچنانکه پیروزی ناپلئون سوم نتوانست 
تی در قوی ترین و رادیکال ترین فرم خود دارد.حنقطه ضعف شورشگران طبقه متوسط، 

  جهانی وارد ش��ده اس��ت، ه��ر بازدی��دی از ی��ک مرک��ز خری��د در لیم��ا،گرایطبقه متوسط مصرف
 نایروبی یا جاکارتا این را گواهی میکند. با این ح��ال، رؤیاه��ای مص��رف کنن��دگان دانش��گاهیان لی��برال و
 مشاوران بازاریابی عمدتا پیش بینی برای آینده است. امید برای ثب��ات سیاس��ی ت��ا وق��تی ک��ه طبق��ه
 متوسط شورشی در مرکز صحنه اس��ت، مح��دود ش��ده اس��ت. مظ��اهر ای��ن روح س��رکش در ش��کل و

  تبلیغ�ات ان�ا ه�زاره ب�ر علی�ه فس�اد؛ایدئولوژی تا حد زی�ادی متف�اوت اس�ت: انقلبه�ای ش�مال افریق�ا
  حم��ایت فع��ال طبق��ه متوس��ط ش��یلی از جنب��ش؛ر ای��الت متح��دهدارتی پ�� ت��ی ؛سیاس��ی در هن��د

 چشمه جنبشهای رقیب طبق��ه متوس��ط گ��ردد، مث��لسردانشجویی رادیکال. یک کشور حتی میتواند 
  ب��ه مب��ارزهده��اتی وع��وامتایلند که در آن پیراهن زردهای محافظه کار توسط پیراهن قرمزهای بیشتر 

 طلبیده شدند. ما نباید تعجب کنیم که شاهد تحول بیشتر یک طبقه متوسط عصبانی باشیم ک��ه ب��ه
خیابان ها ریخته و نتایج غیرقابل پیش بینی کسب کند.

امکانات طبقه کارگر
 ممکن است زمانی که طبقه کارگر به عنوان آین��ده توس��عه اجتم��اعی دی��ده میش��د، همچ��ون

  آن بعید است. همانطور که مارکس پیش بینی کرده ب��ود، نقط��هبهدیروز احساس شود، اما بازگشت 
  شمالی، ب�اعث ق�درت رقی��ب اص�لی اش، جنب��ش طبق�هامریکایاوج سرمایه داری صنعتی در اروپا و 

 کارگر شد. اما اکنون آن دوران بسر آمده است. اقتصادهای توسعه یافته در حال غیر صنعتی ش��دن و
 طبق��ات ک��ارگر آن تقس��یم ش��ده، شکس��ت خورده و روحی��ه خ��ود را از دس��ت داده ان��د. چ��وب ام��دادی
 مسابقه صنعتی به چین که در حال حاضر مرکز تولید صنعتی جهان است، تحوی��ل داده ش��ده اس��ت.

 ا حد زیادی از مهاجران خودی در کشور ، به خاطر سیستم پوس��یده وتکارگران صنعتی ان، هنوز هم 
 خشک هوکو [س��یتم اق��امت چی��ن.م] مرب��وط ب��ه می��راث ش��هری و روس��تایی، تش��کیل ش��ده اس��ت.
 همچنان که مارکس انتظار داشت، رشد صنعتی چین، قدرت کارگران را افزایش داده است: اعتصابات
 مت��داولتر ش��ده اس��ت و دس��تمزدها در ح��ال افزای��ش اس��ت. در ح��ال حاض��ر جابج��ایی دور ت��ازه ای از
 درگیریهای اجتماعی بر سر توزیع ثروت از اروپا به آسیا را نمی توان نادیده گرفت. البته، مقامات چینی

 ؛داز این موضوع آگاه هستند و هدف از قانون ک��ار چین��ی مه��ار س��رمایه داری لج��ام گس��یخته میباش��
  ب��ه اج��را درام��د. در۲۰۰۸قابل توجه ترین اقدام در این راستا، قانون کار قراردادی اس��ت ک��ه در س��ال 

 همان زم��ان، مراک�ز «خ�دمات» و «مش�اوره» محل�ی ب�رای طبق�ه ک�ارگر ک�ه عم�دتا توس�ط بنیاده�ای
 خازجی حمایت میشوند، مثل قارچ میرویند. انها گاهی اوقات ب��ا اتح��ادیه ه��ای رس��می ک��ارگری و ی��ا
 کمیته های محلی ارتباط دارند. اما مطمئناm در موارد بیشتری مقامات محلی با کارفرمایان کنار میاین��د

 ، آثار باقی مانده از میراث کمونیستی و گسترش رس��انه های الک��ترونیکیر). در هر حال، قانون کا۳۵(
 فضای بیشتری را برای سازمان مستقل کارگری ایجاد میکنند. اگ��ر چ��ه سیس��تم اجتم��اعی چی��ن در
 کوتاه مدت تغییر نخواهد کرد، اما برای کارگران چی��ن میتوان��د وض��عیت به��تری را در چه��ارچوب موج��ود
 ایجاد کند. کارگران دستی در چین نیروی مهم��ی هس��تند، ه��ر چن��د ک�ه تخمی��ن تع��داد آن ه��ا دش��وار

  باش��د،است. بنظر میرسد که بهترین تخمین، احتساب آن ها به اندازه یک سوم جمعی��ت ثب��ت ش��ده
  اما  مهاجرین ثبت نام نشده، بیش از یک سوم کل نیروی کار در ش��هرها را تش��کیل میدهن��د،۰)۳۶(

  با اضافه کردن ای��ن دو گ��روه،.)۳۷(هستندکه اکثریت انان کارگران دستی، ساخت و ساز و تدارکاتی 
 میتوان کارگران دستی را بیش از نصف تا دوس��وم جمهی��ت ش��هری چی��ن ش��مرد. ظه��ور ی��ک جنب��ش

 داش��تهقدرتمند مبتنی بر این پرولتاریا میتواند ت��أثیر فوق الع��اده ای در سراس��ر جه��ان در ح��ال توس��عه 
باشد، اما ما به سختی میتوانیم چشم انداز محتمل انرا توصیف نمائیم.

 در دیگر جاها، تحولت سیاسی به رهبری احزاب طبقه کارگر حتی بیشتر غیر محتمل به نظ��ر
  ویژگیه�ای انقلب�ی و ی�ا رفرمیس��تی داش��ته باش��ند. طبق�ات ص�نعتی هن�د کم��تر ازاه انه��چمیرسد- 

 همتایانشان در چین هستند: بیش از یک ششم نیروی کار در مقایسه با یک چهارم در چین. خانواده
  درص�د تخمی�ن زده۳۸). کسانی که دس��تمزد منظ��م دارن�د، در ح�دود ۳۸و خوداشتغالی حاکم است(



 ). ام�ا ای�ن ک��ارگران بی�ن دوازده فدراس��یون اتح�ادیه ه�ای۳۹میشود، اتحادیه های معتبری وجود دارد(
  هستند، تقسیم شده اند. قدرت اتحادیه های کارگریمرتبطملی که اکثریت انها به احزاب سیاسی 

  رس��ید، ام��ا از شکس��تهای خردکنن��ده، ه��م در۱۹۸۰هند به اوج خود، تا به امروز، در اوای��ل س��الهای 
 ). اتح��ادیه ه��ای۴۰مراکز صنعتی و هم کارخانه های نساجی بمبئی و صنعت کنف کلکته رنج میبرد(

 کارگری هند لنگ لنگان پیش رفته اند اما انها نتوانسته ان��د خ��ود را ب��ه عن��وان ی��ک قط��ب ج��اذبه ب��رای
توده های بزرگی از کارگران فقیر هند تثبیت کنند.

 بعد از سقوط سوهارتو، نوعی تجدی�د حی��ات اتح�ادیه ه��ای ک�ارگری در ان��دونزی وج��ود داش��ته
 است، اما آن ها بیشتر در واحدهای صنعتی متمرکز در بخش رسمی که فقط یک س��وم نی��روی ک��ار را

  هستند و نظری هم به کارگران یقه سفید، مثلm در بخش بانکی دارن��د. حق��وق ق��انونیمیباشند،دارا 
  از داش��تنک�ارگران تق��ویت ش�د. ام�ا ۲۰۰۳کسانی که کار منظم دارند توس��ط ق��انون منپ��اور در س�ال 

 ، و حتی دراقتصاد رسمی فقط یک ده��م آن ه��ا درفرسنگها فاصله دارند ،نقش عمده بازیگر اجتماعی
 ). روز اول م��اه۴۱اتحادیه ها هستند. تلش برای تشکیل یک حزب کارگری تاکنون ناکام مان��ده اس��ت(

  نف��ر پلی��س برگ��زار ش��د. ک��ره۱۲۰۰۰  نفره احاطه ش��ده ب��ا ۹۰۰۰ یک جمعیت ، توسط۲۰۱۲مه سال 
 جنوبی، یکی از پیشگامان توسعه صنعتی اس�یا، بعی�د بنظ��ر میرس�د ک�ه جنبش�ی قاب�ل مقایس��ه ب�ا

  ب��ا اهمی��تهمچن��انجنبشهای اروپا در قرن بیستم را ایجاد کنند، هر چند ک��ه اتح��ادیه ه��ای ک��ارگری 
 باقی مانده اند. استثمار وحشیانه نیروی کار تحت رژیمهای نظامی جن��گ س��رد، یک��ی از نق��اط وح��دت

  شد. این همچنین نقطه اوج اتحادیه های ک��ارگری ک��ره۱۹۸۰برای اپوزیسیون دموکراتیک در سالهای 
 بود که یک پنجم کارگران را توسط جنب��ش ک��ارگری س��ازماندهی ک��رده ب��ود. بع��د از آن، اتح��ادیه ه��ای

 ). ب�ا اینح��ال،  یک�ی از۴۲کارگری از طریق غی��ر ص��نعتی ش�دن و رش�د بخ��ش خ�دمات فرس��وده ش�د(
  را، ک�ه در پارلم�ان س�ئول نماین�ده دارد،فدراسیون های اتحادیه موفق شد که حزب کارگر دموکراتی��ک

  را داشتم ، انتظارات زی��ادی از ادغ��ام۲۰۱۱راه بیاندازد. وقتی که من آخرین دیدارم از کره در دسامبر  
 آن فرایند با شکست مواجه شد.، وجود داشت، اما در نهایتیانهبین احزاب چپ و چپ م

  را بوجود اورد، تا حد زی�ادی در جن�گ داخل�ی ک�ه در۱۹۱۷طبقه کارگر روسیه که انقلب سال 
 پی انقلب امد، معدوم شد، و طبقه جدیدی که در تحت حاکمیت اتح��اد ش��وروی ایج��اد ش��د، پ��س از

  ب�ه۱۹۹۱ و ۱۹۸۹ از بین رف��ت. م�وج اعتص�ابات در س�الهای۱۹۹۰بازسازی سرمایه داری در سالهای 
 ،سقوط گورباچف کم��ک ک��رد، ام��ا پ��س از فروپاش��ی ش��وروی، روس��یه نس��بت ب��ه سیس��تم ق��دیمی

 چیزهای کمتری برای ارائه به ک�ارگران داش��ت، و امی�د ب�ه زن�دگی در ده�ه بع�د ک�اهش ی�افت. ح�زب
 ، متکی ب��ر ناسیونالیس��م عقب مان��دهانکمونیست هنوز یک نیروی انتخاباتی حائز اهمیت است، اما 

 تا ایدئولوژی جناح چپ است. هیچ سازمان سوسیال دموکرات نتوانسته اس��ت خ��ود را تث��بیت نمای��د.
 فدراسیون اتحادیه های کارگری روس�یه از نظ�ر عض��ویت ح�ائز اهمی��ت میباش�د، ام�ا ک�ار کم�ی ب�رای

). ۴۳حفاظت از منافع کارگران انجام داده است(
 اب��زارجنبش اتحادیه های کارگری ساخته شده توس��ط ک��ارگران ص��نعتی در س�ان پ�ائولو، ی�ک 

  در چه��ارمین تلش۲۰۰۲سیاسی موفق، حزب کارگران، را آفریده است، که کاندیدای آن در انتخابات 
 خود، به عنوان یک رئیس جمه��ور بس��یار محب��وب برزی��ل انتخ��اب ش��د. ح��زب ک��ارگران در چش��م ان��داز
 اجتماعی کشور تحول ایجاد کرده، بافقر ش��دید مق��ابله ک��رده، تحص��یلت عم��ومی گس��ترش ی��افته، و
 کارگران بیشتری به نیروی کار رسمی کارگری که در آن حقوق کارگران توسط قانون حمایت میش��ود،

  و رئی��سوج��ود داش��ته ائتلف بسیاری از جنبشهای مختلف اجتماعی همیشه).  اما ۴۴پیوسته اند(
  ب��ر ش��بکه های مرم��وز حامی��ان ومتک��یجمه��ور و م��دیران منطق��ه ای آن میبایس��تی در ح��الی ک��ه 

 ند، اعمال قدرت نمایند. امروز، همانطور که اشاره شد، دیلما روسف ارزوی یک برزیلهستپشتیبانان 
  قوی�ترین،دارای«طبقه متوسط» و نه یک کشور کارگران یا مزدبگی��ران را دارد. ب�ا وج��ود ای��ن، کش��ور او

 میباش��د و چش��م ان��داز، نیروی حناح چپ که میتواند در یکی از کشورهای «غ��ول» جه��ان پی��دا ش��ود
درخشانی برای تغییر اجتماعی ارائه میدهد.

 افریقای جنوبی یکی دیگر از قدرتهای اقتصادی در حال صعود با جنبش کارگری قوی و بخ��وبی
  ب�ود. ام�ا کنگ��ره مل�ی،سازمان یافته که بخشی از ائتلفی که مبارزه بر علیه اپارتاید را رهبری میکرد

  اول��ویت ب�ه پ�رورش نخبگ�ان اقتص�ادی س�یاه داده،۱۹۹۴آفریقا از زمان بدست گرفتن ق��درت در س�ال 
 است: یکی از نمونه های قابل توجه این فرایند رهبر سابق کارگران معدن، سیریل رامافوس��ا میباش��د
 که تبدیل به یک تاجر ثروتمند شده است. با وجود کاهش قابل توجه فق��ر ش���دید،احتمال ن��ابرابری در

 ). اعتصابات معدن عظیمی که در م��اه اوت۴۵ بالتر از وقتی است که اپارتاید برچیده شد(۲۰۰۹سال 
  آغاز شد، توسط یک اتحادیه جدید و رقیب راه اندازی شده بود: در ابتدا آن ها با سرکوب مرگب�ار۲۰۱۲

 و استفاده از قوانین دوران اپارتاید بر علیه اعتراضات روبرو ش��دند. ص��رفنظر از ن��تیجه نه��ایی ای��ن م��وج



 اعتصاب، هژمونی طبقه کارگر در افریقای جنوبی، یک چشم انداز دور است. در جای دیگ��ر ای��ن ق��اره،
  تص��میم ب��ه راه ان��دازی ی��ک ح��زب ک��ارگر ب��ا،۲۰۰۲فدراسیون اتحادیه ه��ای ک��ارگری نیجری��ه در س��ال 

 - به اثبات رسید که آن موجود مردهبزودیحمایت اتحادیه اروپا و بنیاد فریدریش ابرت آلمان گرفت. اما 
 ست: پروژه حزب کارگر هرگز در میان اعضای اتحادیه ریشه نگرفت و رهبران آن ب��زودی ب��هنی ای بیش

). ۴۶سمت اشکال سنتی سیاست بر اساس حمایت پیش رفتند(
 هیچگونه پیشرفت کار به معنای کلسیک آن در دنیای امروز قابل تش�خیص نمیباش�د، ب�ا ای��ن
 حال، ما میتوانیم پیشرویهایی در جبهه های مختلف پیدا کنیم. رابطه سرمایه-ک��ار در ح��ال گس��ترش
 -بوده و به این ادامه خواهد داد. ما میتوانیم انتظار داشته باشیم که کارگران با اق��امه ک��ردن خواس��ته 

  بلند،های خود در رویارویی با دنیای صنعتی جدید، از طریق سازماندهی قدرت گرفته و در طول زمان
 پروازتر شوند. ممکن است که تصور تحول جامعه توسط دیالکتی��ک کوچ��ک مارکس��ی مب��ارزه طبق��اتی
 بعید به نظر رسد، اما گسترش سرمایه داری و رشد نابرابری ه��ای ان، طبق��ه ک��ارگر را در دس��تور ک�ار

سیاست های قرن بیست و یک نگه خواهد داشت.

عوامدورنمای 
        
 پرچم قرمز از اروپا به امریکای لتین منتقل شده است. امریکای لتین تنها منطقه ای از جهان

  »۲۱که در حال حاضر با دولتهای ونزوئل، اکوادور و بولیوی ک�ه ص�حبت از« سوسیالیس��م ق��رن است 
 میکنند، در آن سوسیالیسم در دستور کار قراردارد. این نیز تنها منطق��ه ای اس��ت ک��ه در آن دولته��ای

  ، بخاطر وزن برزیل و ارژانتین، دست بال را دارن��د، و در آن ن��ابرابری در ح��ال ک��اهش اس��ت-میانهچپ 
  ال��پ. «سوسیالیس��م» م��ورالس، کورس��ا و چ��اوز ی��ک پدی�ده سیاس�یک��وههر چند مسلماm از سطح 

 جدیدی است که تأکید بر استقلل خود از مدلهای ق��رن بیس��تم سیاس��تهای چ��پ اروپ��ا-اس��یا دارد و
  کامل ناهمگون است. آن از طرف بس��یاری از قش��رهای ج��امعه حم��ایت میش��ود: فقی��ر ش��هری،خود

 (زاغه نشینان، کارگران موقت، فروشندگان خیابانی)؛ م��ردم ب��ومی ی��ا آفریق��ایی تب��ار، عناص��ر م��ترقی
 اقشار متوسط(کارگران یقه سفید و متخصص). کارگران صنعتی بندرت پیشتاز هستند: در ح��الی ک��ه
 بقای��ای پرولتاری��ای مع��دنکار بولی��وی در حم��ایت از م��ورالس ب��ه کش��تکاران کاک��ائو پیوس��تند، رئی��س

 Southern). دولت چپ می��انه ۴۷ حمایت کرد(۲۰۰۲فدراسیون اتحادیه ونزوئل از کودتای نافرجام سال 
Cone.نی��ز پ��ایه اجتم�اعیم  [مخروط جنوبی – ارژانتین، برزیل، ش��یلی، پ��اراگوئه و اروگ��وئه میباش�د [ 

  که منعکس،گوناگونی دارد، اما طبقه کارگر سنتی و اتحادیه های آن نقش بزرگتری را بازی می کنند
کننده میزان بیشتر صنعت گرایی در برزیل و ارژانتین میباشد. 

 ای�دئولوژی نیروه��ای م��ترقی در امریک��ای لتی��ن ش��امل جریانه�ای بیش��ماری میگ��ردد. چ��اوز از
 ناسیونالیسم نظامی جناح چپ پرو الهام گرفته و به فیدل کاس��ترو ب��ه عن��وان ی��ک مرب��ی م��ی نگ��رد،
 همچنین او سبک مخصوص به خود پوپولیسم دمکراتیک را بوجود آورده است ک�ه بش�دت کش��ش ب�ه

  ک�ه،. م��ورالس ره��بر ب��ومی از منش��اء ق��ومی مختل��طدمیراث س��یمون بولی��وار(ه��ر چن��د انتخ�ابی) دار
 مهارته��ای م��ذاکره کنن��ده ای خ��ود را در اتح��ادیه کش��تکاران کاک��ائو کس��ب ک��رده و در کن��ار خ��ود ی��ک

  ال��وارو گارس�یا لین�ه را دارد. راف��ائل کوری�ا اک�وادور ی�ک،سرخپوست کهن�ه ک�ار، مع�اون رئی�س جمه�ور
 اقتصاددان تحصیلکرده تحت تأثیر الهی�ات آزادی بخ�ش ک�ه توس�ط ی�ک تی�م از اندیش�مندان ج�وان و ب�ا

 -چ��پ ت��ا مارکسیس��م میباش��د. حلق��ه اط��رافی��انهاستعداد که محدوده نظراتشان از ناسیونالیس��م م
 دیلما روسف، کریستینا فرناندز دو کیرشنر و خوزه موجیکا، ت��ا ح��دی در س��مت راس��ت گروهه��ای ی��اد
 شده بال قرار دارند، اما همچنین تفکر التقاتی دارند. در مکزیک، جنبش تحت ره��بری ان��درس م��انوئل

  دو بار با اختلف کمی در انتخابات ریاست جمهوری شکس��ت خورد(و ی��ا تقل��ب ش��د)-کهلوپز اوبرادور-
ریاضت جمهوریخواهی و سیاست رفرمهای سوسیال دمکراسی را ترکیب میکند.

 امریکای لتین ممکن است، مدلی که بتوان انرا در آینده نزدیک به سایر نقاط جهان صادر کرد،
 ، آن ها مطمنئا وج��هباشندارائه ندهد. اما اگر در سالهای اتی تحولت رادیکال اجتماعی وجود داشته 

 جربیات قرن بیستم اصلحات و ی��ا انقلب متک��یت  دارند تا با تحولت اخیر در منطقه بیشتریاشتراک 
  مزد بگیر- یک بازیگر اجتماعی که اقلیتی کوچک از جمعیت مشغول به کار در بسیاری ازپرولتاریایبر 

 قسمتهای آفریقا و آسیا میباشد. جنبش طبقه مردمی با وجود تقویت قدرت از طری��ق افزای��ش س��واد
 ش�کلهای جدید ارتباطات، موان�ع بزرگ�ی پی��ش رو دارد: اختلف�ات م�ذهبی و ق��ومی، و بی�ن اشکالو  

  برنامه ه��ا و اش��کال س��ازمانی ک��ه ای��ن چ��الش ه��ا را در نظ��ر میگی��رد،فق��ط،مختلف استخدامی. ام��ا 



 دارند.و یا عوامشانس جدی برای متحد کردن این اقشار طبقه سوم 
 در حال حاضر، ما میتوانیم طرحهای بس��یاری از ای��ن ن��وع را در مقی��اس محل��ی بی��ابیم. کاک��ائو

 -اتحاد بین کشتکاران کاکائو، کشاورزان و سندیکای کارگرانThe Bolivian cocalerosکاران بولیویایی [
 معدن. م] توانست از مهارت و تجربه های معدنچیان بیک��ار در تش��کیل جنب��ش اس��تفاده کن��د. یک��ی از
 اتحادیه های کارگری در ماپوتو، با مش��اهده اخ��راج اعض��ایش ب��ه عن��وان مس��تخدمین رس��می، اتح��اد

  در زمانی که این اتفاق افت��اد، نب��ود: در واق��ع،فقط). این ۴۸دستفروشان خیابانی را سازماندهی کرد(
 هم اکنون دستفروشان خیابانی دارای سازمانی بین المللی،ستریت نت، با دفتری مرکزی در افریق��ای
 جنوبی هستند. در مکزیکو سیتی،انها یک نیروی سیاسی را تشکیل دادندکه ش��هردار مجب��ور ب��ه در
 نظر گرفتن انهاست. زنان هند که در اقتصاد غیر رسمی [بخشی از اقتصاد، که دولت بر آن ها مالی��ات
 نمی بندد. م] در شهرهایی چون بمبئی، چنای و احمداباد، تشکیلت کمکهای متقابل، انجمن مل��ی

 ). اتح�ادیه ه�ای ک�ارگری اک��ثرا، کان�الی۴۹زنان مستخدمین مستقل را برای خودشان ایجاد کرده اند(
 برای اعتراضات گسترده مردمی، اخیراm در شورش بر علیه ب��ن عل��ی در ت��ونس، ب��وده اس��ت. ک��ارگران
 بخش رسمی رهبری را بدست گرفته بودند، اما خواس��ته های اتح��ادیه ک��ارگری، فرات��ر از آن اقش��ار و
 توسط ائتلفهای گسترده اجتماعی حمایت میش��د. ی��ک نم��ونه میتوان��د کمپی��ن اس��یایی  «دس��تمزد
 طبقه» در صنعت پوشاک باشد، یک ابتکار فرا ملی که از طرف فوروم اجتماع جهانی در بمبئی صورت
 گرفت و توسط اتحادیه ها، س�ازمانهای زن��ان و س�ازمانهای غی�ر دول�تی پیش��رفته م��ورد حم�ایت ق��رار

 ). طبقه در این زمینه، قطب نمای گرایش – بسوی طبقات م��ردم، در تم��ام اش��کال مختل��ف۵۰گرفت(
  استثمارشونده، مظلوم و محروم – تا یک موضوع ساختاری که میبایستی با «اگ��اهی» پ��ر ش��ود.،ان

 اتحاد اجتماعی است که تحولت آینده ای که پایه آن ه�ا را تش�کیل میده��د، هن��وز میبایس��تی ش�کل
 بگیرد، و «نقش رهبری» را نمیتوان پیشاپیش به هیچ گروهی منتص��ب نم��ود. ام��ا ب��دون قط��ب نم��ای

  جنبشهای اجتماعی، بعید اس��ت ک��ه ب��ر  ن�ابرابری ه��ای س��رمایه داری م��درنبهترینطبقاتی، حتی 
غلبه کند. 

 ما به این ترتیب میتوانیم چهار دورنمای طبقاتی برای دهه های آینده که در چشم یک جامعه
 ؛ شورشهای سیاسیگراشناس قابل قبول می آید را شناسایی کنیم: طبقه متوسط جهانی مصرف 

 طبقه متوسط؛ مبارزه طبقاتی صنعتی- که شاید باعث مصالحات جدید ش��ود- ب��ا مرک��ز آن در اس��یای
 شرقی؛ و بسیج ناهمگون طبقات مردمی. کاراکتر اجتماعی قرن جدید هنوز مش��خص نش��ده اس��ت،

اما طبقه مطمئناm از اهمیت حیاتی برخوردار خواهد بود.

جغرافیای سیاسی جدید چپ
                

 م��رگ سوسیالیس��م اروپ��ا-مح��ور ص��نعتی دارای پیام��دهای گس��ترده ای، ن��ه فق��ط ب��رای بنی��ه
 نیروهای اجتماعی، بلکه همچنین سازمانهای آن ها دارد. فرم حزب��ی -ه��م اح��زاب ت��وده ای سوس��یال
 دمکراسی آلمان و کمونیس��ت ایتالی��ا و پیش��گامان کوچک��تر لنین��ی- مق��دار زی��ادی از ج��اذبه خ��ود را از
 دست داده است. اتحادیه های کارگری در خارج از اروپ�ا در ح�ال حاض�ر مت��وجه مح�دودیت های چنی��ن
 احزابی شده و سعی در برقراری ارتباط با جنبشهای اجتماعی و انواع مختلف سازمانهای غیردولتی
 دارند. اما هنوز حاملین و رسانه های سازمانی برای نفوذ سیاسی مه��م هس��تند. بس��یجهای س��ال

  ، اعتراض��ات ب��ر علی��ه فس��اد وIndignados[این��دیگنادوس در ارژانتین ت��أثیر بیش��تری نس��بت ب��ه ۲۰۰۱
  اسپانیایی یک ده�ه بع�دتر داش�تند،تقویت دمکراسی که توسط شبکه های اجتماعی شروع شد.م]

 عمدتا به این دلی��ل ک��ه ی��ک مک��انیزم سیاس��ی م��ترقی در دس��ترس ب��ود: جن��اح چ��پ پرونیس��ت ه��ا.
 سازمان محکم اخوان المسلمین ثابت نمود که یک فاتح میان مدت در انقلب مصر است. ما نبای��د ب��ه
 خودمان اجازه دهی��م ک�ه مفت��ون ظرفی��ت فرض��ی مه��م ش��بکه این��ترنت در بس��یج حم��ایت در خ��ارج از

).۵۱کانالهای زندگی سیاسی شویم(
 بخاطر داشته باشیم که در هر حال، یک دینامیک جدید در سالهای اخیر آشکار بوده است. ما
 ش��اهد  ظه��ور ش��بکه های سس��ت و غیرمتمرک��ز، از تی��م ه��ای حرف��ه ای القاع��ده و ت��ی پ��ارتی ت��ا

  ب�وده ای��م. در ح�ال حاض��ر، س�ازمانهای ب�ی ره��بر و۲۰۱۱جنبش��های اعتراض�ی جن��اح چ��پ در س�ال 
 ). ک��اراکتر «ب��دون سلس��له۵۲(میش��وند«ستاره دریایی» مشتاقانه در ادبی��ات م��دیریت م��د روز بح��ث 

 مراتب» چنین گروههایی نه ذاتاm دموکراتیک و نه م��ترقی میباش��د، هم��انطور ک�ه مثاله��ای نق��ل ش��ده
  هس��تند، و۱۹۶۸نشان میدهد. اما بحث جمعی و استقلل فردی بدون شک یک می��راث مه��م س��ال 

 باید بخشی از پروژه آینده جناح چپ باشد. از لح��اظ ای��دئولوژیک، جنبش��های جدی��د توس��ط ترکی��بی از



 بیزاری و عملگرایی هدایت میشود. خشم بیزارگری مردم را بسیج کرده است، هر چند که اهداف آن
 بسیار متفاوت بوده است: مشاهده توهین به دین و ایمان اسلمی، الهام بخش اعتراض در بسیاری

  خش��مم��وجباز کشورهای عربی بوده است؛ کم کردن وام مسکن و بیمه درمانی برای «بازندگان» 
 حامیان تی پارتی گردید؛ جنبش اکوپای از خشم مردم ب��ر اث��ر نج��ات بانکه��ا و ک��اهش اس��تانداردهای
 زندگی تحت رژیم سرمایه داری رفاقتی بهره برداری میکرد. نف��ی گرای��ی ب��ه ای��ن جنبش��ها ش��جاعت
 وستیزه جویی میدهد، یک نیروی درونی نبرد را ایجاد میکند، در حالی که عمل گرایی اشان منجر به
 جلوگیری از نزاع های عقیدتی و نشان دادن انعط��اف پ��ذیری ت��اکتیکی میگ��ردد. راهه��ایی ک��ه در آن ،

  گ��ردد، هن��وز خ�ارج از تی��ر رسبن�دیدیدگاههای جناح چپ بعد از عصر سوسیالیسم صنعتی فرم��وله 
 میباشد. اما آن ها قطعاm شامل مخالفت با نابرابری و تکبر امپریالیستی، و حمایت از حقوق بشر ب��رای

فعالیت آزاد و کامل خواهد بود.
 طبقه کارگر قرن بیستم یک محصول  اروپایی بود. آن از درون نظ��ام خ��انواده در اروپ��ا پدی��د آم��د
 که رابطه ضعیف آن با گسترش خویشاوندی و خودمختاری نسبی جوانان، که انتظار میرفت ک��ه پ��س

 نداش��تهاز رسیدن به بزرگسالی تشکیل خانواده دهند و هیچگونه تعهد خاصی نسبت به اجداد خود 
  تحول سریع و عظیم به ایده های جدید و روشهای اجتماعی را آسان نم��ود. مس��یر اروپ��ا، اینباشند.

 به مدرنیته یک فضای منحصر بف�رد اجتم�اعی را پدی�د اورد: درگیریه��ای داخل�ی بی��ن طبق�ات در داخ�ل
 ملت-دولتهای تقریبا همگون صورت گرفت، در حالی که مذهب مس��تقر بخ�اطر ارتب�اطش ب�ا رژیمه�ای
 شکست خورده قدیمی تض��عیف ش��ده ب��ود. توس��عه س��رمایه داری، طبق��ه ک��ارگری را بوج��ود اورد ک��ه
 میتوانست از سواد گسترده قبل از ص��نعتی و نی��روی س��نتهای س��ازمانی ص��نفی به��ره ب��برد. بخ��اطر
 موقعیت همگون اروپا، مدل سیاس��ت طبق��اتی آن در س�ایر ق��اره ه�ا رواج پی�دا ک�رد-توس��ط  مه�اجران
 فقیری که به اقیانوسیه و آمریکا سفر کردند؛ از طریق کانالهای عالی اطلعات و آم��وزش و پ��رورش؛ و
 به همان اندازه مهم نیز توسط مدل متضاد ضد امپریالیستی اتحاد ش��وروی. م��دل سیاس��ت طبق��اتی
 در هر گوشه ای از این سیاره مستقر شد، اما محتوی آن وقتی که توسط جوامع غیر اروپایی پ��ذیرفته
 شد، تغییر یافت. جنبش طبقه کارگر هدیه اروپا به دنیا بود. آن الهام بخش نیروه��ای قدرتمن��د و ن��واور

  ماری�اته گ��ویب�دیعدر هر قاره ای بود، از احزاب دهقانی-ک�ارگری امریک�ای ش�مالی ت�ا تئوری س�ازی 
 [یکی از مارکسیستها معروف پرو در اوای��ل ق��رن گذش��ته-م] از مس��أله بومی��ان پ��رو، از تلش در جع��ل
 سوسیالیسم عربی و آفریقایی تا بسیج دهقانان چین�ی و ویتن�امی توس��ط اح�زاب کمونیس��ت تح��ت
 پرچم استقلل ملی. همانطور که ما دیده ای��م، ای��ن می��راث ک��امل پ��اک نش��ده اس��ت. ام��ا اروپ��ا دیگ��ر
 نمیتواند یک دورنمای جهانی برای ره��ایی، توس��عه و ع��دالت ارائه ده��د. در ح��ال حاض��ر، ای��ن چش��م

اندازها حتی برای خود قاره اروپا وجود ندارد.
 چپ قرن بیستم دو منبع الهام عمده داشت. یکی در غرب اروپا ق��رار داش��ت- مهم��تر از هم��ه
 -فرانسه بخاطر انقلب و آلمان بخاطر جنبش کارگری مارکسیستی. آن نماین��ده آین��ده  توس��عه ی��افته

 ترین و قدرتمندترین منطقه جهان بود، که عرضه گر ای��ده ها و برن��امه ه��ا، پرنس��یب ه��ای س��ازمانی و
 مدلهای تغییر بود. آن همچنین حمایتهای مادی مهمی ارائه میداد: فرانسه دره��ایش ب��روی تبعی��دیان
 رادیکال هر کشوری باز بود؛ جنبش کارگری بخوبی سازمان یافته آلمان ب��ا پرداخ��ت ح��ق عض��ویت ب��ه
 صندوق برادران فقیرترش کمک میکرد (بنیاد فریدریش ابرت هنوز هم این ک��ار را میکن��د ).  منب��ع دیگ��ر
 آن در حاشیه قدرت جهانی و ثروت بود، در جائیکه انقلب تحت رهبری جریانات سیاسی الهام گرفت��ه
 از مارکسیسم اروپایی رخ داد. اتحاد جماهیر شوروی اولین و بزرگترین این مراکز بود، که  چین و کوب��ا
 را در پی داشت. آن ها مدلهایی برای کسب قدرت و تغییر جامعه برای همه انقلبی��ون آم��ده و نیام��ده
 همه جا داشتند، لزم به ذکر کمکهای مالی مستقیم نیست. درحال حاضر، امریکای لتین-ب��ا ترکی��ب
 ،پیچیده اجتماعی و تنوع ایدئولوژیکی اش-نزدیک��ترین چی��ز ب�ه ی�ک مرک��ز جه�انی ک�ه م�ا ام��روز داری��م

  به احتمال زیاد  نامتمرکز خواهد بود، در ضمن۲۱میباشد. اما این چیز انقدر مهمی نیست. چپ قرن 
امریکای لتین احتمالm منطقه ای بسیار کوچک برای روشن کردن ف��انوس دری��ایی  ک��ره زمی��ن اس��ت-
 حتی اگر در حال حاضر تغییرات اجتماعی که در جریان است، بی نهایت محدود هستند. ب��رای اینک��ه

چپ جدید  اهمیت واقعی جهانی بیابد، ریشه های عمیقتری بایستی در آسیا زده شود.
 ما شاهد تولد یک دوران جدید هستیم: روابط نو طبقه و ملت،  ایدئولوژی، ه��ویت و بس��یج، و
 سیاستهای جناح چپ جهانی در حال شکل گیری است. پایان جنگ سرد هیچ «س��ود س��هام ص��لح»

  نیاورد، بلکه فقط یک چرخه جدید جنگ. پی��روزی س��رمایه داری غرب��ی ن��ه ب��ا رف��اه جه��انی،به ارمغان
 بلکه افزای��ش ن�ابرابری و بح�ران ه�ای اقتص�ادی مک��رر هم��راه ش�د: ش��رق اس�یا، روس��یه، ارژان��تین و
 هم اکنون تلطم مداوم اروپایی-امریکایی. مسائل کلسیک مورد اهمیت برای چ��پ-اس��تثمار س�رمایه

 ی-داری  و امپریالیسم، سلسله مراتب ظالمانه جنسیت و یا قومیت-در قرن جدید خود را بازتولی��د م��



 کنند. مبارزه ادامه خواهد یافت: این را ما میتوانیم مطمئن باشیم. اما چه کسی  میتواند مهر خ��ود را
.                                            عوامبر آن زند-طبقه متوسط جدید، یا توده های 

       

پانوشت ها

۱–Rerum Novarumنقل شده از نسخه دو زبانه اسپانیایی و لتین : 
 ، عضو اتحادیه ایمیباشد–گامپرز مغلوبه است- و شایسته شکست توسط جیم لرکین ایرلندی ۲

  رویارویی معروف بین اعتصابیون واو، یککه در شاهراه اصلی دوبلین ایستاده است. جایی که 
 رهبری کرد.۱۹۱۳پلیس را در سال 

۲۰۰۴–دایان دیویس: انضباط و توسعه، کمبریج ۳
der arbeite, herrschaft und gestalt–ارنست یونگر، ۴
– برای اطلعات بیشتر مقاله من «حاکمیت سرمایه و ظهور دموکراسی» را در نیولفت رویو ببینید.۵
 –اریک هابسباوم، آیا مارش به جلو کارگری متوقف شده است؟ صادقانه بگویم، من در انزمان با۶

استدللهای او با شک و تردید برخورد کردم. مقاله «چشم انداز کار در تحول»، نیو لفت رویو 
۲۰۰۵–جودیت بانیستر، «استخدام کارخانه ای در چین»، مانتلی لیبر ریویو، ۷
–برانکو میلنوویچ، دارا و ندار۸
۲۰۰۷–صندوق بیالمللی پول، چشم انداز اقتصاد جهانی، ۹

–«افزایش سهم یک در صدیهای درجه یک ایالت متحده»، هرالد تریبون بین المللی۱۰
–«اختلف ثروت مزنه ای بر رشد اقتصادی»، صندوق بین المللی پول۱۱
–اتکینسون و پیکتی، درامدهای عالی، اکسفورد۱۲
–سازمان ملل متحد،گزارش اهداف هزاره۱۳
۲۰۱۲–فربس، ۱۴
–جیووانی اندریا،«سیاستهای کاهش نابرابری درامدی»۱۵
–گریم و همکاران، نابرابری در توسعه انسانی۱۶
–برانکو میلنوویچ، «نابرابری جهانی به محاسبه شده و مطابق روز» ۱۷
  «برزیل شاهد ظهور یک طبقه متوسط۲۰۰۶–مصاحبه فایننشال تایمز: دیلما روسف و در اننخابات ۱۸

.» شوم، توجه ویژه ای به این گروه خواهم کردانتخابجدید است. اگر من دوباره 
– نانسی بردسال، ضرورت طبقه متوسط دز کشورهای در حال توسعه۱۹
–مارتین راوالیون، «صعود طبقه متوسط (اما آسیب پذیر) کشورهای در حال توسعه۲۰
–بردسال، ضرورت طبقه متوسط در کشورهای در حال توسعه۲۱
–ابهیجیت بانرجی، «طبقه متوسط چیست، در باره طبقات متوسط در سراسر جهان»۲۲
–ریکاردو پاس۲۳
– چیاهنگ ژو، طبقه متوسط چینی، واقعیت یا توهم؟۲۴
–هه جین، تحول و قدرت متوسط۲۵
–چیاهنگ ژو، ظهور طبقه متوسط در چین۲۶
–پاوان وارما، طبقه متوسط بزرگ هند۲۷
–لیزی وان لیوون، گم شده در بازار ۲۸
–هسین-هوانگ، اولویت دادن به طبقات متوسط۲۹
–کریستوف جافرلوت، طبقه متوسط هند و عمل کرد بزرگترین دمکراسی دنیا۳۰
–الوین سو، شکل گیری تاریخی، تحول و آینده طبقه متوسط در آسیا و اقیانوسیه۳۱
–پاول میسون، چرا به همه جا لگد میزند۳۲
–حازم قندیل، چرا طبقه متوسط مصر به میدان تحریر راهپیمایی میکند؟۳۳
–پاول میسون، چرا به همه جا لگد میزند۳۴
–فانگ لی کوک، تصویب سه قانون جدید کار در چین۳۵
–لی چونلینگ، پروفیل طبقه متوسط چین۳۶
–لی شی، کارگران مهاجر روستایی چین۳۷
–تربورن، جهان۳۸



–انیبل فروس-کوملو، اتحادیه های هند در چهاراه انتقاد۳۹
–سوکومال سن، طبقه کارگر هند۴۰
–مایکل فورد، اتحادیه های جدید اندونزی۴۱
–یونکیونگ لی، ستیزه جویان یا پارتیزانها۴۲
–سارا اشوین، اتحادیه های روسیه: گیر افتاده در فرمانبرداری سبک شوروی۴۳
  افزایش یافت. ، جنین برگ، قوانین۲۰۰۸ درصد در سال ۵۰ به۴۵–تعداد کارگران بخش رسمی از ۴۴

و یا شانس
  گزارش داده۱۹۹۳ برای سال ۰،۵۹ در برابر ۲۰۰۹ برای سال ۰،۶۳– اکونومیست ضریب جینی ۴۵

 است. اگرچه ممکن است اختلف اندازه گیری وجود داشته باشد که ارائه مقایسه مستقیم را
مشکل سازد.

–بیورن بکمن و صالح لقمان، شکست حزب کارگر نیجریه۴۶
–هکتور لوسنا، اتحادیه های کارگری در ونزوئل: وضعیت کنونی۴۷
–لدا لیندل، کارهای غیر رسمی و سازمان فراملی۴۸
–ببینید ال بهات، ما فقیریم اما بسیار۴۹
–جرون بات، کشمکشهای دستمزد مرزی در صنعت پوشاک جهان۵۰
 ای خشم و امید، شاید از این وسوسه مصونه–پژوهش به موقع و مهم مانوئل کاستلز، شبکه ۵۱

نیست.
–الیزابت پرایس فولی، تی پارتی، سه اصل۵۲
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