جهان در دســتان نخبگان تاجری باقی ماند که اولین هدف آنها
انباشت سرمایه بود .آنها قادر بودند از ثروت و قدرت خود استفاده
کنند و با البیکردن با سیاستمداران و افکار عمومی تاثیرگذار از
قواعد و تنظیماتی فرار کنند که محدودشان میکرد .در این معنا،
ل از آن
پیششرطهای چرخش نئولیبرالی دهه  ،1980در دوره قب 
به شکل طبقات سرمایهداری تثبیتشده و همچنین در الزامات
لیبرالی سوسیالدموکراســی عرضه میشــد .قبال ناخوشایندی
نسبی از تنظیمات سیاســی در دوره رونق بلندمدت و بحران دهه
 1970و شکست سیاستهای کینزی برای ترمیم نرخ سود امکان
جبران را فراهم کرد
( .)Neale 2004, Harvey 2005, Harman 2009کمپین حمایت
آمریکا از قیمتگذاری آزاد بازارهای خارجی ،خیز ســرمایه مالی
و حرکت دولتهای به ســمت فروش داراییها ،پیشزمینه فهم
چرخش نئولیبرالی دهه  1980را فراهم میکند (Gowan 1999,
.)Dumenil and Levy 2004, Davidson 2010

محرک در گســترش کاالانــگاری در عرصههای جدید اســت.
سازماندهی موفق کار موجب میشود ســرمایه همه جا به دنبال
کار بگردد .انحصارهایی که به طور محلی یا ملی سازمان یافتهاند
مصرفکنندگان را ترغیب میکنند که برای دستیابی به بازارهای
بیرونیای تــاش کنند که کاالها ممکن اســت ارزانتر باشــند
و در این بازارهــای خارجی تولیــد ارزانتر نیز ترویج میشــود
(».)Chase-dunn 1989: 35
بر این اساس تجاریســازی و مقرراتگذاری نباید در تضاد با هم
بلکه باید اصولی دانسته شوند که «در یک وضعیت پیچ درپیچ در
تعامل هستند که شــماری از روندها درازمدت را در نظام جهانی
برمیانگیزد».
اما آنچه اینجا چیسدان بر آن تاکید میکنــد نمونهای از اعمال
قدرت اقتصادی توسط نخبگان برای بهخطرانداختن تغییر رو ب ه
جلو است .در تمام اصالحات روزولت ،اتلی و بقیه همقطارانشان آنها
به قدرت تثبیتشده طبقات سرمایهداری خللی وارد نکردند ،نکته
مهمی که در نوشتههای پوالنی درباره دوره پساجنگ فراموش شد.
در «لیبرالیسم حکشده» در دهههای پساجنگ بیشتر ابزار تولید

کارل پوالنی متفکر خالق و بزرگی بود و با
آرایی که در معرض تفســیرهای کامال
واگرایی قرار دارد طبیعی است که بر سر
نتیجهگیری
میراث او مصافی درگیرد .من در این مقاله
با بازنگری بحث بر سر آنچه سلنی ،پوالنی
«سخت» و «نرم» نامید یکی از محورهای
اختالفنظر را بهویژه با توجه به مضامینی از آرای او برای فهم بازسازی
اقتصادی-سیاسی در سطوح ملی و جهانی در دوران پساجنگ توضیح
دادهام .با این حال امیدوارم منظورم را رسانده باشم که به شکل طنزآلودی
او یا قهرمان سوسیالدموکراسیکینزی و «لیبرالیسم حکشده» معرفی
میشود و یا دشــمن ســازشناپذیر اقتصاد بازار .برخالف بسیاری از
پیروانش ،او یک رادیکالسوسیالیست متعهد به جایگزینی سرمای هداری
با نظم سوسیالیســتی بود .او مصرانه از وضعیت سوسیالیستی سنتی
طرفداری میکرد که فردگرایی ،ارزشهای روشنگری ،آزادیهای مدنی
ودموکراسیتنهادریکجامعهسوسیالیستیمیتوانندبهراستیمحقق
شوند و در مقابل آن ،بنیادگرایی بازار جامعه را با ایجاد شرایط خصمآمیز
برای رفتار درست و اخالقی و فراهمکردن زمینه استبدادگرایی ،تکهتکه
و تجزیه میکند .با این حال تعریف او از روند کاالییزدایی که یک گذار
سوسیالیستی را به همراه خواهد داشت مبهم باقی ماند .این ابهام حاکی
از خوانش نادرست او از گرایشات تعاونیگرایانه درون سرمایهداری میانه
قرن بیستم به مثابه نویدگر نابودی آن بود که به برخی از منتقدان همنظر
با او اشاره کردهاند .او موفق نشد راهی معرفی کند که توسعه سرمایهداری
به واسطه آن ،اشکالی را که بازارها و کاالها به خود میگیرند اصالح کند یا
پیشبینی کند که مداخله دولتی میتواند به ثبات جوامع بازاری کمک
کند یا نه .همچنین تحلیل او درباره آنچه که منجر به عقبنشــینی
عملگرایانه از افراط بازار در میانه قرن نوزدهم میشد اگرچه خردمندانه
است اما ناقص رها میشود.
موضوعات اخیــری که در مقالــه مطرح شــد از جمله کمکهای
«بالک»« ،الچر» و «گمیجی» مفید بوده است؛ هم کمکشان در فهم
عمیقتر صورتبندی ذهنی پوالنی ـ با بحث مفیدی درباره مفاهیمی
مانند «اقتصاد حکشده»« ،کاالهای موهوم» و «جنبش مضاعف» و
هم در کاربست آرای او در بحث اقتصاد سیاسی معاصر .در این مقاله
سعی داشتم بهویژه از طریق یک بحث مبسوط پیرامون سنتهای
فراموششده ـتاریخگرایی ،سوسیالیسم لیبرالیستی و تونیسی ـ و
با کنکاش در آنچه آرای پوالنی دگرگون کرده بود ،به فهم بسیطتر
این موضوعات کمک کنم.
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

برخالف بسیاری
از پیروانش،
پوالنی یک
سوسیالیست
متعهد به
جایگزینی
سرمایهداری
با نظم
سوسیالیستی بود.
او مصرانه میگفت
که فردگرایی،
ارزشهای
روشنگری،
آزادیهای مدنی
و دموکراسی تنها
در یک جامعه
سوسیالیستی
میتوانند به
راستی محقق
شوند

پینوشتها در دفتر
نشریه موجود است.
مجل ه تحلیلی قلمرورفاه
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