در «دگرگونی بزرگ» ادعا میکند «ما شاهد پیشرفت هستیم»
(« ،)Polanyi 1975: 251تحت آن شرایط نظام اقتصادی تنظیم
قانون برای جامعه را پایان میدهد و برتــری جامعه بر آن نظام
تامین میشود» و این ممکن است «به روشهای مختلفی پدیدار
شود؛ دموکراتیک یا آریستوکراتیک ،مشروطهگرا یا خودکامه».
اتحاد جماهیر شوروی ،بریتانیای دوره «کلمنت اتلی» و «نیودیل
روزولت» نمونههای موردعالقه او بود
(Litvan 1990: 259 -60؛ .)Block and somers 1984: 74
او فکر میکرد با اتمام جنگ ،اقتصاد بازار از بسیاری از نقاط جهان
رخت خواهد بست ،ادعایی که تا پایان عمرش در فواصل منظم
خوشباورانه تکرار میکرد.
همانطور که اشاره شد پوالنی در تمایز قائل شدن میان گرایشات
تعاونیگرا-ســرمایهدارانه و دگرگونی سوسیالیســتی احتیاط
میکرد .قطعا این همان جایی بود که برنامههای محافظهکاران
و فاشیســتها مورد بحث بود .در مجموع این موضوع همچنین
به بحث او درباره نیودیــل نیز مربوط اســت :اگرچه اصالحات
روزولت دورنمایی از یک «راهحل مستقل و متفاوت برای مساله
جامعه صنعتی ارائه میداد اما هدف آن به وضوح نه کنارگذاشتن
فعالیت خصوصی بلکه اتفاقا نجــات آن از انحصارگرایی و مدرن
کردن آن بود» .با این حال وقتی دولتها بهویژه اتلی ،لفاظیهای
سوسیالیستی را آغاز کردند پوالنی به خطرهای این ماجرا بیتوجه
بود .او در سال  1946با اشــتیاق گفت بریتانیا دستخوش «یک
دگرگونی سریع به سمت جامعه سوسیالیســتی به عنوان تنها
جایگزین جنگ و رکود بود» .این یک خیال باطل بود و دولت اتلی
هیچ نشانی از توسعه آلترناتیوی برای سرمایهداری بازار نداشت
و هرچه بود نشانه امتداد سنتهای لیبرال-امپریالیستی بریتانیا
بود .به ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی (ناتو) و سازمانهای
«برتون وودز» پیوست ،ســهم بزرگتری از تولید ناخالص داخلی
(جی.پی.دی) حتی در مقایسه با آمریکا و فرانسه به دست آورد،
یک برنامه ساخت بمب هســتهای را به طور محرمانه راهاندازی
کرد ،نیروهای نظامی را بــرای جنگ با جناح چپ و جنبشهای
آزادیبخش ملی در کره ،یونان ،مالی و ویتنام و نیز برای شکستن
اعتصابهای داخلــی و حمایــت از آپارتاید آفریقــای جنوبی
سازماندهی کرد.
شکســت پیشبینیهای پوالنی درباره دولت اتلــی به این باور
او که دگرگونی بزرگ هنوز در راه اســت ،خدشهای وارد نکرد.
در اوایل دهه  1950او همچنان باور داشــت تغییر به سوی یک
پارادایم اقتصادی-اجتماعی جدید در حال شــکوفایی اســت،
«پیشنیازها» مانند «اشتغال تماموقت در خانه ،تجارت خارجی
تنظیمشده و یک توسعه کنترلشــده منابع طبیعی» بودند که
یکییکی محقق میشــدند (به نظر او این چیزی «از یک تغییر
جایگاه اشغالشده توسط اقتصاد در جامعه به مثابه یک کلیت کم
نداشت») .اما همانطور که «پیتر دراکر» نیز خطاب به او گفت
این ایده خیلی بزرگنمایی شــده بود .دراکر عنوان کرد باور به
قدرت مطلق و خیرخواهی بازار تقریبا از بین رفته است ،مرز بین
بازار خودتنظیمگر و سازمان سیاسی به میزان زیادی محو شده
و در بخشهای بزرگ اقتصاد غربی ،بازار به طور کامل جایگزین
شده است .حتی در  20یا  25سال گذشته نیز «یک توسعه عالی
سازمان بازار» به قلمروهایی نظیر آفریقا ،هند و حتی چینی دیده
نشد که «در اواخر جنگ جهانی اول تقریبا بیرون از دامنه بازار
مانده بودند».
در داوریهای اشــتباه پوالنی درباره رژیمهای اقتصاد سیاسی

میانه قرن عوامل متعددی دخیل هســتند .یکــی اینکه با یک
تعریف فراخ از کاالییزدایی تقریبا همه «اقتصادهای بازاری واقعا
موجود» میتوانند اقتصادهای مختلط کاالییزدوده تعریف شوند.
به عالوه او تمایل زیادی داشت که درباره توانایی دولت پارلمانی
در اجرای دگرگونی سوسیالیســتی غلو کنــد .او نهتنها از بابت
مفاهیم سندیکالیستی و مارکسیستی خودرهاسازی طبقه کارگر
ناامید نبود بلکه چندین گونــه از آنچه را «هال دریپر» ()1966
«شش گونه سوسیالیسم-از-باال» نامیده بود کامال پذیرفته بود
از جمله «برنامهریزیگرایی (( »)Plannismمهندسی اجتماعی)
و «نفوذگرایــی (( »)permeationismعقیده فابیانی به خود-
اشتراکیسازی اجتنابناپذیر سرمایهداری).
برخالف مارکس کــه از نظر او حق رای همگانــی البته تنها در
معنایی رسمی و با منافع واقعی در یک جامعه طبقاتی قطبیشده
و متمایز و مخالف با دیگری به طبقه کارگر زیســت سیاســی
میدهد ،پوالنی همنظر با برنشــتاین ،باوئــر ،امیل لیدرر ،جان
استرچی و دیگران اعتقاد داشــت که در دموکراسیهای غربی
گرایش به قلمروهای سیاسی و اقتصادی در جهتهای مخالف
حرکت میکنند :با حق رای همگانــی و اتحادیههای کارگری
جهت قدرت سیاسی تغییر کرده و در دستهای طبقات کارگر
قرار میگیــرد حتی وقتی قدرت اقتصــادی در نهادهای بزرگ
مالی و صنعتی متمرکز شــده باشــد .از این منظر «دموکراسی
واقعاموجود» در قلمروی سیاســی صحنهای را فراهم میکند
که بر مبنای آن یک دموکراســی سوسیالیستی میتوان ایجاد
کرد؛ نیازی نیســت تغییر عمدهای ایجاد شــود امــا به وضوح
الزم است که این دموکراســی به عرصه اقتصادی کشانده شود
(.)colletti 1972: 107-8
من نمیگویــم که باوئر ،پوالنی یا ســایر سوســیالدموکراتهای
چپ نسبت به دموکراسی لیبرالیســتی رویکرد انتقادی نداشتند.
مبادا این حرف بد تعبیر میشــود .در واقع پوالنــی تا جایی پیش
رفت که گفت سرمایهداری در تمام تجلیهای خود سلسلهمراتبی
و بوروکراتیک و همچنین ناســازگار با دموکراســی است .او تمام
انتقادهای مطرحشده از سوی سوسیالدموکراسی چپ معاصر خود
را تایید کرد :ســرمایهداری با ضعیفنگهداشتن کارگران در محل
کار جلوی دموکراتیزهشــدن این عرصه مهــم زندگی را میگیرد،
با برتر دانستن مصرفکننده در برابر شهروند و با تحلیل و تضعیف
همبستگی اجتماعی به بهای ازدســترفتن حوزه عمومی از حوزه
خصوصی حمایت میکنــد؛ نابرابری اجتماعــی ایجاد میکند که
خود باعث بیعالقگی سیاسی در میان ندارها میشود .با حمایت از
جدایی اقتصاد و سیاست به طوریکه دموکراسی تنها در یک بخش
از اقتصاد اعمال و تصمیمگیری اقتصادی بــه نیروهای بازار واگذار
شود ،یک حوزه مهم خودتنظیمی جمعی را به بازی هرجومرجطلبانه
انتخاب خصوصی و به بیشمار ســازمان قدرتمند واگذار میکند و
تضمین میکند ثروت به طور سیســتماتیک جایگاه برتری دارد و
قدرت نخبگان اقتصادی دســتنخورده باقی خواهد ماند .او تاکید
داشــت دموکراســی پارلمانی با محدود ماندن در عرصه سیاسی،
دوام نمیآورد .با این حال تاکید داشــت هیچ چیز مانع نمیشــود
نهاد دموکراسی پارلمانی به «یک ابزار در جهت سیاستهای طبقه
کارگر تبدیل شــود» .او مطمئن بود نخبههــای اقتصادی با وجود
البیگریهایشان نمیتوانند به طور سیستماتیک مانع از آن شوند
که منافع تودهها در پارلمان مطرح شــوند و اینکه همان شــرایط
تاریخی که دموکراسی رسمی را گسترش داد ـ رشد آموزش و تحرک
طبقات فرودست ـ برابری اقتصادی و اجتماعی را نیز ممکن میکند و
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