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 0781 از گلوبالیساسیون و کارگری ىای جنبش -کار نیروی
 

 ػِز در طیلْر پزفظْر .ثبػذ هی ُبپکیٌش خبًش داًؼگبٍ ػٌبطی خبهؼَ اطتبد کتبة، ًْیظٌذٍ( Beverly J. Silver) طیلْر. خی ثْرلی

 هتحذ اتحبدیَ»در ّی. یبفت پزّرع کبرگز غجقَ داؽ رساتهجب اس ای ثزَُ در ثْد، خْاى دختزی ٌُْس کَ سهبًی( Detroit) دتزّیت

 ـ خِبًی پژُّغ  رّع کبرثزد ثب طیلْر ثَ ػٌْاى پژُّؼگز، اکٌْى. ثْد تالػگز« ػیلی ثب ُوجظتگی کبرسار» ّ« کؼبّرسی کبرگزاى

  ی  ُبی ًظزیَ  ّی دّرٍ .اطت توزکش دادٍ خٌگ، ّ اختوبػی تعبدُبی کبر، تْطؼَ، هظبئل پیزاهْى را خْیغ ُبی پژُّغ تبریخی،

گزاى درثبرٍ ًیزّی کبر در  دُذ ّ ثب گزٍّ پژُّغ آهْسع هی ُبپکیٌش خبًشػٌبطی کبرگزی ّ طیبطی را در  اختوبػی، تْطؼَ، خبهؼَ

" خِبًی ًْیي ًظن در حبکویت ّ هزج ّ ُزج" ی پزآّاسٍ کتبة آریگی، خیّْاًی ُوزاُی ثَ طیلْر .ًظبم خِبًی ُوکبری دارد

هؼِْر خبیشٍ دّثبر تبکٌْى اّ. اطت ًگبػتَ را( ۹۱۱۱)
[۹]

PEWS اطت طبختَ خْد آى اس را آهزیکب ػٌبطی خبهؼَ اًدوي ثخغ .

 کبرگزی ّ اختوبػی تعبدُبی گظتزع رًّذ ی هقبیظَ ّ تبریخی - خِبًی ارسیبثی ّ هٌذی رّع اس اطتفبدٍ ثب طیلْر پزّفظْر پژُّغ

 کَ ُذف ایي   ثب گؼبیذ؛ هی رّی پیغ را اختوبػی هظبیل اس ًْیٌی اًذاس چؼن هکبًی، ّ سهبًی ی   گظتزدٍ ی ػجکَ در ّی کبر. دارد ّیژگی

 : ی ًْیظٌذٍ طیلْر پزّفظْر. آػکبر طبسد را کًٌْی طبسی خِبًی رًّذُبی" ّاقؼی ًْآّری" ّ تکبهل دّثبرٍ، ثزّس ّ پیذایغ الگْی

"خِبًی هقیبص در طزهبیَ اًجبػت ّ کبرگزی ُبی اػتزاض" -
[ ]

، 

"۹۱۱۱-۹۱۹۱ ُبی دَُ خْدرّطبسی، خِبًی صٌؼت در کبرگزاى قِزآهیش هجبرسات چزخغ ًقبغ" -
[۹]

، 

"خِبًی ُبی ُژهًْی اختوبػی هٌبثغ" -
[ ]

، 

 : خِبًی ُبی ًظبم ارسیبثی ّ کبرگزی ُبی  اػتزاض" -

 ّ دراسهذت اهْاج کبرگزی،   ُبی اضاػتز: طزهبیَ ّ کبر تعبد خِبًی الگُْبی ی هقبیظَ" ّ" طٌدغ ّ هفِْم ُب ُب، فزض پیغ

(ثزاّدل فزًبًذ هزکش) رّیّْ ًؼزیَ در ًْػتبر دّ ُز ،"ُژهًْی ُبی چزخَ
[ ]

، 

"اطزائیل هْرد: پیزاهًْی ًیوَ حبلت در «هْفقی» ُبی تٌبقط" -
[ ]

 .ثبػذ هی 

 ُبی طیظتن تئْری گظتزع در رطیلْ پزفظْر گیز چؼن آّرد دطت خبغز ثَ ،PEWS طْی اس ۱۱۲  طبل ی ثزگشیذٍ کتبة خبیشٍ   

 گزٍّ ثیبى  ثَ. ػذ دادٍ( ۱۱۹  کوجزیح داًؼگبٍ ًؼز" )۹۷۸۱ اس گلْثبلیشاطیْى ّ کبرگزی ُبی خٌجغ: کبر ًیزُّبی" کتبة ثَ خِبًی

رّی  اثػرّ تب پزداسد، هی ثیظتن تب ًْسدُن ی طذٍ اس کبرگزی ُبی اػتزاض ثزرطی ثَ تبریخی، ـ خِبًی پژُّؼی ثب کتبة ایي داّراى،

 ایي تب گشیٌذ هی ثز را خِبًی ُبی  طیظتن اس رّػٌی دیذ هیذاى اّ. کٌذ گیزی پی را طزهبیَ اًجبػت ّ کبرگز غجقَ هقبّهت ثیي در رّی

 ثزاًگیختي در طزهبیَ خبیگبٍ ّ ُب خبثدبیی سهبى، گذر در کَ ثز ایي ثزُبى اطت ًْیظٌذٍ ثزآى، افشّى .گذارد آسهْى ثَ را ُب تٌبقط

                                                                 
 
 (PEWS -Political Economy of the World system ) بخش مهمی در انجمن  ،جهانی نظاماقتصاد سیاسی ـ

 .پردازد های تىسعه می وهشژهای پ طىر مستقیم به مىضىع شذ که بهاب شناسی آمریکا می جامعه
2
 Beverly J. Silver (1992), "Labor Unrest and Capital Accumulation on a World Scale". PhD Dissertation. SUNY- Binghamton. 

3
 Beverly J. Silver (1997), "Turning Points of Workers' Militancy in the World Automobile Industry, 1930s-1990s". Research in 

the Sociology of Work, vol. 6, pages 43-71.  
4
 Beverly J. Silver (1999), "The Social Origins of World Hegemonies", chapter 3 in Arrighi and Silver et al. 

5
 Beverly J. Silver (1995a), "Labor Unrest and World-System Analysis: Premises, Concepts and Measurement." Review 

(Fernand Braudel Center), vol. 18, no. 1, Winter, 7-34; Beverly Silver (1995b), "World-Scale Patterns of Labor-Capital Conflict: 
Labor Unrest, Long Waves, and Cycles of World Hegemony". Review (Fernand Braudel Center), vol. 18, no. 1, Winter, 155-
192. 
6
 Beverly J. Silver (1990), "The Contradictions of Semiperipheral Success: The Case of Israel". In William G. Martin, ed., 

Semiperipheral States in the World-Economy. New York: Greenwood 
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 هزکشی، کؼْرُبی در کبرگزی   ُبی اػتزاض افت کَ دُذ هی ًؼبى کتبة ایي. دارد ّ داػتَ حیبتی ثُزداری کبرگزی، ُبی ضاػتزا

 .ػْد ًگزیظتَ پیزاهًْی کؼْرُبی در کبرگزی ُبی خٌجغ پیذایغ اُویت ثب پیًْذ در ثبیظتی ظزّرت ثَ

 

 :کتاب این نشر و برگردان ی انگیسه

  کتبة؛ دیبلکتیکی هٌذی رّع ّ یثْدگ هظتٌذ ،پژُّؼی طزػت 

 اًگلض در طبل  فزدریغ ًْػتَ  "اًگلظتبى در کبرگز غجقَ هٌذی سیظت ػزایػ" پژُّؼی کتبة اس اگزگفتَ ػْد کَ، پض

 ۱  طذٍ خْدرّطبسی ّ ثبفٌذگی صٌبیغ کَ اطت ثبری ًخظتیي ایي اطت، ػذٍ ثٌذی خوغ ًْسدُن ی طذٍ صٌبیغ هجٌبی ثز کَ ،۹۷۲۲

 د؛ػْ  هی ثزرطی خِبًی ی گظتزٍ در ۹   طذٍ آغبس اصلی ّ خذهبتی صٌبیغ ّ هیالدی

 ًؼبى" خِبًی کبر ًیزّی سّال" ّ" کبر پبیبى" ًظزیَ هجلغیي ّ پزداساى ًظزیَ ثَ کتبة ایي گزاى ثَ رُجزی طیلْر، ثب پژُّغ 

 گلْثبلیشاطیْى تِبخن ّ آساد ثبسار ی ثزَُ .خْرد  هی رقن داری طزهبیَ یبثی پبیبى ثب  - آى کبالیی ثَ هؼٌی  - کبر پبیبى راطتی ثَ کَ دٌُذ هی

 طزهبیَ هجلغیي ُبی گْیی یبٍّ ،«رؤیبی آهزیکبیی»ّ " پظبثبسار ػصز" ًبم ثَ تجلیغبتی ّ ًیظت طزهبیَ ثزای« غالئی ػصز» اهب  اطت،

 .ثبػذ ًوی ثیغ

 کبر تعبد دارد، پبفؼبری هبرکض دیذگبٍ طتیدر ثز اهب آًدب، ّ ایٌدب در پْالًی دیذگبٍ خْاًبیی ثب ُوزاٍ رّی، پیغ کتبة ّ 

 خبهْع ّ دارد خوؼی دطتَ سًی  چبًَ قذرت کبر ًیزّی آًدب در کَ ُبیی خبیگبٍ اس را طزهبیَ فزار ّ ثیٌذ  هی ًبپذیز آػتی را طزهبیَ

 .داًذ هی ًبپذیز گزیش ًیظت،

 - کبرگزی فؼبلیي ًیش ّ طزهبیَ ی دغذغَ کَ ُبیی پزطغ -پزطغ اطت دّ ایي ثَ پبطخ ثزای خظتدْ کتبة، ایي ًگبرع اس ًْیظٌذٍ ُذف

 : ثبػذ هیًیش  طْطیبلیظتی

 ُبی خٌجغ ّ کبر ًیزّی  طبثقَ  ثی ًبتْاًی یک ثَ خِبًی، ّاحذ ثبسار هثبثَ ثَ طزهبیَ طبسی خِبًی کًٌْی رًّذُبی" آیب کَ آى ًخظت

  ؟"اطت اًدبهیذٍ  کبرگزی

  ؟"اطت ًیزّهٌذ کبرگزی اًتزًبطیًْبلیظن یک پیذایغ ثزای هٌبطت  ػیٌی ػزایػ بسآفزیٌیث حبل در طبسی خِبًی آیب" کَ آى دّم

 ایي اطت کَ یبدآّری ثَ السم. طبسهبى هی دُذ را کتبة پزداخت هبیَ ّ درّى کبرگزی، ُبی خٌجغ ی ّ آیٌذٍ حبل ی  درثبرٍ گفتوبى   

 . اطت ػذٍ هٌتؼزتزکی   ، پزتقبلی ّچیٌی، لیاطپبًیْ فزاًظْی، ای، کزٍ آلوبًی، ُبی سثبى ثَ تبکٌْى کتبة

 ثبفٌذگی طذٍ ُیدذُن گزفتَ تبصٌبیغ اس اطت کَ پض اس کبپیتبل هبرکض، طبختبرُبی گًْبگْى تْلیذی  اثزیًخظتیي کتبة ًیزُّبی کبر، 

 . قزار هی دُذرا هْرد ثز رطی  خِبى طزهبیَ داری دّراى کًٌْی تْلیذی ّ صٌبیغ ّ رػتَ ُبی ۱ تب  ۹۱طبسی طذٍ  خْدرّ

جقَ کبرگز خِبًی ّ اختیبر غتحلیلی ثی هبًٌذی را در ، هٌجغ آهْسػی ّ ًْیظٌذٍ ثَ ُوزاُی گزُّی اس پژُّؼگزاى ثب اثي کبر طتزگ 

 :هْظْع ُبی ایي اثز در ثزگیزًذٍ ی گفتوبى ُبی سیز ُظتٌذثخغ ُبیی اس . خٌجغ طْطیبلیظتی قزار هی دُذ

  ؟«خط آخر تا مسابقو» یک کارگری ىای جنبش ی آینده و اکنون پیرامون یگفتگوىا *

 ای  دریبفتی  ّ  تئْریک ػجکَ: خِبًی -اًذاس تبریخی ُبی کبرگزی در چؼن اػتزاض* 

 یک اًتزًبطیًْبلیظن ًْیي کبرگزی؟ *

 .طزچؼوَ ی قذرت کبرگزی* 

  تبریخی داری طزهبیَ هکبًی ُبی تٌبقط ّ ُب یهزسکؼ* 

  کبرگزی خِبًی ُبیخٌجغ ُبیُوبًٌذی ّ ًب ُوظبًی ُب* 
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  خِبًی یگظتزٍ در کبرگزی ُبیاػتزاض الگُْبی اس ًوبیی*

 کبر خِبًی گزٍّ اغالػبتی پبیگبٍ*

  :ثیظتن یطذٍ در خِبى کبرگزاى *

  طزهبیَ خبثدبیی ّ كبرگزی ُبیخٌجغ* 

 .Fel! Bokmärket är inte definieratخْدرّطبسی صٌؼت در كبرگزی قِزآهیش هجبرسات تبریخی ـ خِبًی الگُْبی *

 هتحذٍ ایبالت -

 غزثی ارّپبی -

هحْرصبدرات طبسیصٌؼتی ّ ثزسیل -
 

 فْردیظتی

 خٌْثی آفزیقبی -

 خٌْثی کزٍ -

  قِزآهیشکبرگزی؟ هجبرسات ّ خبثدبیی اس خذیذی دّر آغبس* 

 پظبفْردیظتی؟ یآّراًَفي یبفترٍ *

  دّطْیَ ّ ُشیٌَ کن تْلیذ ُبی تٌبقط ّ ُب هزسکؼی *

 تْلیذ ی  ُب چزخَ ّ کبرگزی ُبی   خٌجغ- طْم فصل

 خْدرّ تْلیذ ی چزخَ -۹

 تزاثزی صٌبیغ در کبرگزی ُبیػتزاض تطجیقی ی هقبیظَ دیذ اس ثبفٌذگی صٌبیغ هدتوغ تْلیذی ی چزخَ - 

 ،  یافت ره

 تْلیذ؟ خذیذ یبفت رٍ یک -۲

  (Semiconductor)  ُبدیًیوَ صٌبیغ* 

  (producer services) ُبی خذهبتی زکتػ* 

 آهْسع صٌؼت* 

 خصْصی خذهبت* 

 گیزیًتیدَ -  

 خِبًی ُبیطیبطت ّ کبرگزی ُبیخٌجغ -۲ فصل

 کبرگزی ُبیاػتزاض ّ خِبًی ُبیخٌگ -۹

 ًْسدُن طذٍ اّاخز  طبسی خِبًی - 

 کبرگزی ًْیي ُبی خٌجغ ثزّس

 هزسی   درّى ّ لوللیا ثیي تعبدُبی ثبغل   دّر -۹

 آهزیکب هتحذٍ ایبالت ُژهًْی - ثخغ در کؼْرُبی هظتؼوزٍ  آسادی  ُبی ُبی کبرگزی، خٌگ خِبًی ّ خٌگ اػتزاض - 
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گزا پیؼزفت اختوبػی ُبی پیوبى ّ اًجٍْ هصزف* 
 
 

 طبختبری ثبسطبسی* 

 کبر ًیزّی  خِبًی ثحزاى تب آهزیکب ُژهًْی در ثحزاى اس* 

 تبریخی -خِبًی اًذاس در چؼن  کًٌْی ی دّراى پْیٌذٍ ًیزُّبی  -پٌدن فصل* 

 خػ؟ آخز تب ی هظبثقَ یک -۹

 خٌْة ـ ػوبل تقظین ثٌذی پبیبى - 

 کبرگزی؟ ًْیي اًتزًبطیًْبلیظن یک - 

  ؟کبرگزاى خوؼی  دطت سًی چبًَ قذرت طبختبری ًبتْاًی -۹

 کبرگزاى؟ حقْق رػبیت یب ّ خٌگ کدب، ثَ

... 

ثزای خْاًٌذٍ اس آًدب کَ . صفحَ افشّى ػذٍ اطت ۲6۱صفحَ هی ثبػذ کَ ًؼز فبرطی آى  ۲۱ ثزگیزًذٍ ی در ،کتبة هتي اصلی 

، تْظیح آًِب، در پبًْیض ًشدیک ثَ اس ایي رّیذًذ، تزم ُب ّ ّاژٍ ُب ّ تؼبریف، ًب آػٌب ثَ ًظز هی رطیثظیبری اس  ،فبرطی سثبى

 . صفحَ را در ثز گزفت ۹۱۱

 .طْطیبلیظتی پیؼٌِبد هی کٌن -خْاًذى ّ ًقذ ایي اثز ّ کبر تحقیقی ثب ارسع را ثَ توبهی فؼبلیي خٌجغ کبرگزی

  هٌصْراى ػجبص


