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 درآمدی بر پوالنی برای درک منظور سندرز از سوسیالیسم

 ی حمید پرنیان پاتریک ایبر و مایک کونکزال / ترجمه

 

 

 

 

 

را وارد  "سوسیالیسم"برنی سندرز، کاندیدای ریاست جمهوری از حزب دموکرات ایاالت متحده آمریکا، مفهوم 

ازد، پرد کارزار انتخاباتی در این کشور کرد. منظور او چیست؟ مقاله زیر به صورتی غیرمستقیم به این پرسش می

کوشد یک پیشینه فکری به دست دهد. نویسندگان از تبارشناسی مفهوم  آن هم از این طریق که می

اند خطوط کلی اندیشه  اند و از این رو کوشش کرده سوسیالیسم در قاموس برنی سندرز به کارل پوالنی رسیده

دیدای پر حرف و حدیث پ، کاناو را به زبان ساده شرح دهند. آنان در همان حال نگاهی هم به دونالد ترام

       بینند اما به  افکنند، چون معتقدند که ترامپ و سندرز مسائل مشابهی را می خواهان میجناح جمهوری

 .رسند های مختلفی می حلراه

 :مشخصات اصلی انگلیسی مقاله چنین است

Patrick Iber and Mike Konczal: Karl Polanyi for President, Dissent Magazine 

 

 

یپوالن کارل− سندرز یبرن  
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هستند یا محصوالتی در بازار و برای کسانی که قدرت خرید دارند؟ تقریبا هفتاد و  یآیا مراقبت بهداشتی و آموزش، حقوقی انسان

، از آزادی مبتنی بر امنیت های نیو دیل ی رکود بزرگ و از طریق برنامه پنج سال پیش، فرانکلین د. روزولت، در واکنش به دوره

جاودانه ساخت. در « آزادی از نیاز»خویش زیر عنوان  ۱۹۴۱اقتصادیْ تعریف مبسوطی ارائه داد، تعریفی که آن را در سخنرانی 

ی تعریف حق را وارد مباحث  بار دیگر مسئله ی رکود بزرگ، یک ترین بحران اقتصادی از دوره ی ما، نابرابری شدید و جدی زمانه

 .اسی کرده استسی

جمهوری، برنی سندرز، صریحا گفته است که مراقبت بهداشتی و آموزش )دو چیزی که در نیو دیل  یکی از نامزدان انتخابات ریاست

که کارشناسانِ  یافتنی همگان باشند. درحالی اند( باید حقوقی انسانی تلقی شده و بنابراین حق دست طور عمده مطرح نشده به

داند و نه  کنند سندرز چون این چیزها را حقوق می سر جزئیات در حال جنگ و دعوا هستند، فراموش می سیاست عمومی بر

ها هزار نفر در سراسر کشور  تواند توضیح دهد که چرا ده گذاری، پس ماهیت بحث را تغییر داده است. این تمایز کلیدی می سیاست

اند( و  ها از او اعالم حمایت کرده ها نفر نیز در اینترنت و در نظرسنجی که میلیون اند )حاال بماند پیمایی کردهدر حمایت از سندرز راه

 دهند. اما چه نوع سوسیالیسمی؟ نامیده همدلی نشان می« سوسیالیسم دمکراتیک»با سیاستی که او صریحا 

ر بدهند. اکثر ملی کردنِ صنایع شعاهایی نیستند که به نفع دیکتاتوریِ پرولتاریا یا  اکثریت قاطع هواداران سندرز، مارکسیست

خویش را در « دگرگونی بزرگ»کنند. پوالنی اثر کالسیکِ  آنکه بدانند، به صورت پوشیده از کارل پوالنی پیروی میاینان، احتماال بی

منیت را داد که کار و مسکن و ا« منشور دوم حقوق ]شهروندی[»ی  منتشر کرد؛ یعنی در همان سالی که روزولت وعده ۱۹۴۴

شوند.  کرد. امروزه دوباره نظریاتِ پوالنیک مطرح می ها تضمین می ی امریکایی اجتماعی و مراقبت پزشکی و تحصیالت را برای همه

ی پوالنی  ی او و ربط اندیشه (درآمدی بر اندیشه-شود، )باز تر یاد می جا هست اما از خودِ او کم های او گویی همه جایی که ایده از آن

 .بجاست ۲۰۱۶در سال با سیاست 

 

 

 
Karl Paul Polanyi 1886-1964 
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 ؟ او دیگر کیست؟... کارل

مجار  -اتریش  در وین به دنیا آمد و در بوداپست دانش آموخت که پایتخت دوم کشوری بود که امپراتوری ۱۸۸۶کارل پوالنی در 

  «ای انقالب ستاره»مجارستان که به  ۱۹۱۸اشرافی -سرباز بود و از انقالبِ ضدشد. در طول جنگ جهانی نخست،  خوانده می

(Aster Revolution) از دولت کمونیستیِ بِال کون ۱۹۱۹کرد، در سال  معروف است حمایت می (Bela Kún)  .به وین گریخت

های  ها از تعاونی دمکراتری سوسیالرا تجربه کرد که با رهب« شهرداری سوسیالیستی»اش در وین  های اقامت او در تمام سال

داد.  های شکوفای فرهنگی را در اولویت قرار می های دولتی، بهداشت رایگان و عرضه برنامه کرد و ساخت خانه کارگری پشتیبانی می

انجمن آموزشیِ جا از طریق  به انگلستان گریخت، و در آن ۱۹۳۳ی اثرگذار، با خیزش فاشیسم به پایان رسید؛ پوالنی در  این تجربه

را در ورمونت سپری کرد و از بنیاد راکفلر یک بورسیه دوساله  ۱۹۴۰ی  کارگران، به آموزشِ بزرگساالن پرداخت. او اوایل دهه

در کانادا، در  ۱۹۵۳اش در  را تمام کند. او تا پیش از بازنشستگی« دگرگونی بزرگ»دریافت کرد که به او اجازه داد تا نوشتن 

 .در کانادا درگذشت ۱۹۶۴کرد. کارل پوالنی در  ا تدریس میدانشگاه کلمبی

 ی جادو؟ دگرگونی بزرگ؟ کتابی است درباره

ی چپ  ها در این زمینه است و باید بخشی از اندیشه ترین کتاب ی اقتصاد سیاسی. یکی از مهم کتابی است درباره" دگرگونی بزرگ"

 .به شمار آید

توانیم  شود، این است: بازار آزاد، کارآمدترین راه برای تضمینِ رفاه است. ما زمانی می اد شنیده میداستانی که مدام در وصف بازار آز

تضمین کنیم که بازارْ آزاد است که دولت را از سر راه کنار بزنیم، یا چند تا از نقایص بازار را برطرف کنیم یا امنیت اقتصادی فراهم 

شبیه بازار شوند، بهتر است. این صرفا بدان خاطر نیست که بازار بهترین راه برای تری از زندگی  های بیش کنیم. هر چه بخش

 .تضمین زندگی خوب است؛ بل بازار آزاد همچنین بنیادی برای خود آزادی است، چون آزدی اقتصادی همانا آزادی سیاسی است

 

 
 ما، روزگار یاقتصاد و یاسیس یها خاستگاه بزرگ؛ یدگرگون: است شده ترجمه یفارس به یپوالن کارل یاصل کتاب

۱۳۹۲ تهران دانش، سیپرد نشر مالجو، محمد: ترجمه  
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شده  ریزی دهد بازار هر جا که وجود داشته باشد برنامه که نشان میکند. اول این نی چنین استداللی را از دو طریق رد میکتاب پوال

اقتصادِ  ...شده است ریزی مداخله]ی دولت[ برنامه عدم»نویسد  است. سازمان اقتصادی همیشه محصول حکومت است. پوالنی می

 .«لت بودی دو شده مداخله محصول کنش حساب عدم

شده است )و بخشی از روابط اجتماعی است و نه جدای از این روابط(. او باور دارد که « جاسازی»گوید اقتصاد در جامعه  پوالنی می

شدن به کاال مقاومت خواهند  پذیر نیست، زیرا مردم در برابر روند تبدیل ی اتوپیایی است و تحقق ی بازار کامال آزاد، یک پروژه جامعه

کردن کاالهای جعلی به کاالهای بازاری فقط  نامد. و این روند تبدیل می« کاالی جعلی»در واقع، او کار را همراه زمین و پول،  کرد.

 .آید ی حکومت برمی از عهده

 !اما من به خاطر زمین و پول و کار، همیشه درگیر بازار هستم

 :نویسد طور که خودش می اند. همان شدن ایجاد نشده االبودن و مبادلهکدام از این چیزها به قصد ک گوید هیچ بله، اما پوالنی می

ی خود نه  کار صرفا نامِ دیگری برای فعالیت انسانی است که همراه با خودِ زندگی است؛ فعالیت انسانی نیز به نوبه

ا دانست و ذخیره توان از زندگی جد گیرد، و همچنین آن را نمی برای فروش، که به دلیل کامال متفاوتی صورت می

یا بسیج کرد. زمین صرفا نامِ دیگری برای طبیعت است، که محصول انسان نیست؛ پولِ واقعی نیز صرفا نشانِ قدرت 

شود بل از طریق مکانیسم بانکداری یا فعالیت مالی حکومتی به وجود  طور کلی اصال تولید نمی خرید است که به

 .آید می

)که برخی آن را کاپیتالیسم « ی بازاری جامعه»ی جوامع بشری است، اما برای ورود به یک  ی از همهبازارها و تجارت با کاالها بخش

ی اجبار و  نامند(، این کاالهای جعلی باید از نظام جامع و کالنِ روابط بازار تبعیت کنند. این کار فقط از عهده داری می یا سرمایه

بندی و شخصی شده و به کاال  که زمانی اشتراکی و بخشی از اجتماع بودند، تقسیمها  آید. برای مثال، زمین تنظیمِ حکومتی برمی

 .اند تبدیل گشته

شود.  طور تنظیم و اداره می وقتی اقتصاد را چیزی بدانیم که کامال درون جامعه جاسازی شده، به ناگزیر باید پرسید اقتصاد چه

ها]ی تنظیمی[ است. پوالنی در  ادن اقتدارِ مسئول انجامِ این نوع کنشنوعی همان بازتنظیمی است؛ تغییرد زدایی نیز به تنظیم

ی هجدهم و  انگلیسیِ اواخر سده (Speenhamland system) لند زمانِ زیادی را صرف بحثِ نظامِ اِسپینهَم« دگرگونی بزرگ»

قانون »کرد و جایگزین  را تضمین می کند که قانونی برای کمک به تهیدستان بوده است که درآمدِ پایه ی نوزدهمِ می اوایل سده

لند را  ( بود که آن حمایتِ درآمدی را حذف کرد. تاریخدانان شک دارند که پوالنی برخی از مشکالتِ اسپینهم۱۸۳۴« )جدید فقرا

ای از  نبودند بل مجموعه« طبیعی»که آن تغییرات، ماند، این درستی توصیف کرده باشد، اما بحثِ اصلی او همچنان معتبر می به

ار را به کاال تبدیل کلندی،  ی دیگری جایگزین شدند. برداشتن حمایتِ نظام اسپینهم بازیگران که صاحبِ قدرت بودند با مجموعه

 .]ی امور[ به بازارِ کار و بازیگرانِ شخصی داده شد ی حکومتی پایان نداد: پس از قانون جدید فقرا، اداره کرد اما به مداخله

 لند آمد؟ ای را نپسندید که پس از اسپینهم ی بازاری لند مشکل داشت، پس چرا پوالنی جامعه اما اگر اسپینهم
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که حرکت به سوی بازار، ذاتا در  ی بازاری را هم نپسندید: این شود، جامعه اش مربوط می او، بنا به دالیلی که به بحث دوم و مهم

ی  امنی و چیزهای بدتر دیگری است. وقتی همهسازی و نا ثبات و بیکردن است. بازار همچنین منبعی برای اجبار  ثبات حال بی

اش سقوط زندگیِ اجتماعی  ای خواهد بود که مشخصه گیرد، نتیجه نه آزادترین جامعه، که جامعه زندگیْ دستخوشِ بازار قرار می

 .است

 :نویسد طور که پوالنی می همان

به نابودی  ...اش شود ا هدایتگرِ سرنوشت انسان و محیط طبیعیکه به مکانیسم بازار اجازه داده شود که تنه این

طور نامحدود به کار  را زیر اجبار قرار داد یا به« نیروی کار»اصطالح کاالی  توان این به شود. زیرا نمی جامعه منجر می

 .مصرف رهایش کرد، اما بر انسانی که اتفاقا حامل آن است تاثیر نگذاشت گرفت یا حتی بی

را از او خواهد گرفت. « انسان»با گرفتن نیروی کارِ انسان، اتفاقا هستیِ جسمی و روانی و اخالقیِ  نظام،... 

پذیریِ اجتماعی و آوارگیِ  اند، در اثرِ آسیب هایی که از پوششِ حفاظتی نهادهای فرهنگی محروم شده انسان

ها و مناظرِ طبیعیْ آلوده  هد یافت، محلههای خودش تقلیل خوا طبیعت نیز به سازنده... اجتماعیْ نابود خواهند شد

قدرتِ تولیدکردنِ غذا و موادِ خام، از بین خواهد رفت. و سرانجام، بازار با مدیریتِ قدرتِ خرید،  ...خواهند شد

     فعالیتِ تجاری را برخواهد چید، زیرا کمبود و وفورِ پول همان بالیی را سر تجارت خواهد آورد که سیل و 

 .ی نخستی سالی سرِ جامعهخشک

کنند. وقتی  یشدن به کاال مقاومت م ی بازاریْ غیرممکن است، چون مردم در برابر تبدیل یابی به جامعه گوید که دست پوالنی می

شود(، مردم مقاومت کرده و حق « زدایی جاسازی»خوشِ بازار شوند )وقتی بازار تالش کند تا از جامعه مردم بیش از حد دست

کنند، زندگی چیزی فراتر از کاالها است.  کنند. برای کسانی که جان دارند و زندگی می افراطی را مطالبه می محافظت از کاالشدگیِ

کند که بر گریختن از تاثیراتِ  ای را تولید می کننده ی اقتصادِ آزاد، ضدحرکتِ محافظت نامد؛ رانه می« برابر-حرکتِ دو»پوالنی این را 

های متفاوتِ تامینِ اجتماعی، محصوالتِ متعارفِ این مقاومت هستند؛ پوالنی باور داشت که  ه و شکلویرانگرِ بازار تاکید دارد. رفا

 .فاشیسم، واکتشِ ممکنِ دیگری ]به اقتصادِ آزاد[ است

 تواند به توضیحِ اقتصادِ امروز کمکی کند؟ پوالنی خیلی وقت است که مرده. آیا واقعا می

)لیبرالیسم نو( نامیده است. نئولیبرالیسم « نئولیبرالیسم» رحله از کاپیتالیسم تمرکز کرده و آن را بله. ادبیاتِ دانشگاهی، روی یک م

، بحرانی که منجر به تغییرِ کاملِ ساختارِ بازار شد. مالیاتِ ۱۹۷۰ی  های اقتصادیِ دهه در یک کالم یعنی واکنشِ نخبگان به بحران

گرفتن از چارچوبِ  های استخدامِ کامل، و فاصله ها، طردِ سیاست ر، تضعیفِ اتحادیهت پایین، حرکتِ جهانیِ سرمایه، تنظیماتِ کم

 .ی نئولیبرالیسم هستند ها همگی مشخصه ی حاضر حاکم بود، این [ که در اواسطِ سده۱ای] کینزی

ی علنی حکومتی  شاخص پروژهآمده چه معنایی دارد، او خواهد گفت « نئولیبرالیسم» که در ابتدای « نو»اگر از پوالنی بپرسی این 

 .کند کوشد بازار را به این شکلی درآورد که پوالنی آن را به شکلی که گفته شد توصیف می است که می
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به این سو بوده است:  ۱۹۸۰ی  های رشدِ نابرابری از دهه ترین رانه اند که این نوع اقتصاد، یکی از اصلی های اخیر نشان داده پژوهش

زداییِ مالی، سهم کارگزاران امور مالیِ در آن قشر یک درصدِ باالیی را دو برابر ساخت. در این دوره،  . مقرراتقوانین مهم هستند

دارانی که ماهیتِ کسانی را  ی سهام شده تحولی اساسی در دستمزد مدیرانِ ارشد ایجاد شد، تحولی که همراه شد با انقالب مهندسی

آور  ای کاهش یافت، کاری که منجر به درآمدهای سرسام کنند. نرخِ باالی مالیاتِ حاشیه میها برای آنان کار  تغییر داد که شرکت

 .های نابرابری است ترین رانه یافته کارگران، یکی از اصلی زدایی و توان کاهش ی مقررات فرادستان شد. درآمدِ باالی سرمایه در نتیجه

محصول بازارْ عادالنه است اما  (Libertarian) ی لیبرتارین ر طبق اندیشهای جز این نبوده است. ب ممکن است گفته شود که چاره

ی «مداخله»ی  مالیاتیِ درآمد، ثمره-مالیاتیِ درآمد، منصفانه است؛ اما توزیع پسا-مالیات بر آن شکلی از دزدی است. توزیع پیشا

قدر محصولِ نهادهای  مالیاتیِ درآمد همان-پیشا دولت در اقتصاد است. اما این حرف از نظر پوالنی، احمقانه است؛ چون توزیعِ

مالیاتیِ درآمد. این بدان معنی نیست که بازار اساسا بد است، و پوالنی هرگز نگفت که بازار -اجتماعی و سیاسی است که توزیعِ پسا

دادهای  اسی( تداخل کند، یا برونهای اجتماعی )مثال با دمکر به پایان خواهد رسید. بل بدین معنی است که اگر بازار با دیگر اولویت

 .کنند چه بخشی از جامعه با چه نوع بازاری اداره شود توانیم قوانینی را تغییر دهیم که مشخص می بدی تولید کند، ما می

تضمین  ها باید پا پیش بگذارند تا کفا باشد، حکومت-و خود« طبیعی»کند که حتی وقتی بازار قرار است  پوالنی به این نیز اشاره می

های  سرعت سقوط کردند، تمام نظام کنند که آن بازار کار کند. در مورد بحرانِ مالی نیز همین وضع بود؛ وقتی بازارهای مالی به

ی اروپا هم همین وضع برقرار است. بانکِ مرکزی که کنترلِ یورو  های سالم را شدیدا به خطر انداختند. در اتحادیه پرداخت و شرکت

د، اقداماتِ خاصی انجام داد تا اسپانیا و ایتالیا را به آشفتگیِ بازار سوق دهد تا ریاضت و اصالحاتِ نئولیبرال را پیش را در دست دار

 .ببرد. این کار به خودیِ خود انجام نشد؛ حکومت ناچار بود از طریقِ بازار مداخله کند

 توان آموخت؟ از پوالنی چه می

 :های مختلفی هست که شایانِ ذکر هستند اند. در این زمینه، پروژه والنی عالقه نشان دادهی وسیعی از دانشگاهیان به پ گستره

گونه که اسون بکرت در  کنند. برای نمونه، همان داری فراهم می نخست، تحلیلِ پوالنی، ابزارِ کارآمدی برای توضیحِ تاریخِ سرمایه

تواند از بازارهای داخلی حفاظت کند، به بازارهای دوردست  می که»نویسد، حکومتی  می« امپراتوری پنبه»اش  کتابِ ستوده

بکرت «. ی بارزِ اولین رهبرانِ صنعتی بود دسترسی ایجاد کند، و زیرساختی بسازد که تولید محصوالت را تسهیل سازد، مشخصه

ی ساختند که برای پشتیبانی از نهادهای»ها  توانست روی دهد که حکومت ی پنبه، فقط جایی می گوید انقالبِ صنعتی در زمینه می

بازارهای داخلی و خارجی را گسترش داده، و از »تا « تا حقوق مالکیت ...کاپیتالیسمِ صنعتیْ ضروری بود؛ از بازار کارِ دستمزدی

رِ کاپیتالیسم، بکرت، مانند بسیاری از دیگر تاریخدانانِ معاص«. تر محفاظت کنند های بازارِ جهانیْ بیش صنایعِ ملی دربرابر بالتکلیفی

 .ها باید اول بازارها را بسازند سازند؛ حکومت ی خود انقالب نمی نوبه کند که بازارها به تصریح می

اند. استیگلیتز  پژوهانی در عرصه پیشرفت معاصرِ اقتصاد، نظیر جوزف استیگلیتز و دنی رادریک، نیز از پوالنی تاثیر پذیرفته دانش

استیگلیتز و رادریک از پوالنی این   نوشت. یکی از انتقادهای کلیدی« دگرگونی بزرگ»های مدرنِ  خهای برای یکی از نس حتی مقدمه

ای که ریاضت را به کشورهای  المللی که قوانین و نهادهای بین کنند؛ و این است که ایجاد بازارها از نظر اجتماعی اختالل ایجاد می
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های اجتماعی[  گشتن ]بر آن اختالل های جدیدی برای چیره هند تا مکانیسمد کنند، به جوامع فرصت نمی زده تحمیل می بحران

 .ایجاد کنند

ی متفاوتی از پوالتی  ( بهره۱۹۹۰« )سه جهانِ کاپیتالیسم رفاهی»ی خویش  اندرسن اما در کتاب پیشگامانه-گوستاو اسپینگ

ها  ت متحده و سوئد و فرانسه الزم نیست که ببینیم آنهای رفاهیِ ایاال برد. او پی برد که برای فهمیدنِ تفاوتِ بین حکومت می

زدایی از نظر او یعنی  کنند. کاالیی می (Decommodify) زدایی قدر از کار کاالیی کنند، بل باید ببینیم چه قدر پول خرج می چه

ایاالت متحده در واقع «. اداره کنداند، و وقتی کسی بتواند بدون وابستگی به بازار زندگی خود را  درستی فراهم شده خدماتی که به»

بخشوده  های سود مالیات در قالب افزایش درآمد، بسته -پول زیادی صرف رفاه کرده اما اکثرا برای مردمی که صاحب شغل هستند 

 .زدایی نکرد ها از کار کاالیی اما این هزینه -و نظایر آن 

به مارکسیسم ندارد. پوالنی تحت تاثیرِ مارکسیسم بود اما چارچوبِ  کند که ربطی پوالنی همچنین روشِ تحلیلِ چپی را عرضه می

داند و نه در رابطه با ابزارِ تولید.  هایی فرهنگی می بندی آید؛ مثال، او طبقات را صورت سادگی با مارکسیسم جور در نمی اش به فکری

شکلی »پردازها و دانشگاهیانی بود که دنبال  وریتر محبوبِ تئ نویسد، پوالنی بیش طور که پیتر فریز می به همین دلیل، همان

دانانی نظیر شری برمن و جیمز  پردازی شده است. تاریخ بودند که بسیار غنی و عمیقا تئوری« غیرمارکسیستی از دمکراسیِ اجتماعی

 .اند هایی منتشر کرده کلوپنبرگ نیز در همین زمینه کتاب

کنند تا مشکالتِ مربوطه اما متمایزِ اقتصادِ ما را تحلیل کنند نیز طرفدارانی  که سعی میای  پردازانِ انتقادی پوالنی در بین تئوری

[، و بحران بازتولید اجتماعی )که از ۲شدگی] محیطی، بحرانِ مالی گوید، ما با یک بحرانِ زیست طور که نانسی فریزر می دارد. همان

پوالنی راه را برای بررسی استیالی بازارها « کاالهای ساختگیِ»م. رویکرد رو هستی شود( روبه طریقِ کار مراقبتی و عاطفی انجام می

کند. فریزر از پوالنی بهره  ها باز میگیرد( و ایجاد نسبت بین آن ی آن سه بحران را در بر می بر زندگیِ اجتماعی )روندی که همه

ای که  [ او نسبت به دیگر مشکالتِ سلطه۳گرایی] اجتماع ی او را بهبود دهد، و نشان دهد که کند تا اندیشه برد اما بعد سعی می می

 .دهند و خواه بیرون از بازارها باشند یا نباشند، حساس نیست درون اجتماعات روی می

ی فرد بالک  ( نوشته۲۰۱۴« )قدرتِ بنیادگراییِ بازار»ی خود پوالنی که اخیرا صورت گرفته:  دست آخر، یاد کنیم از کارهایی درباره

 .ی جدیدی به قلم گرت دیل نامه گارت سومرز و زندگیو مار

 در آمریکا را بهتر درک کنیم؟ ۲۰۱۶جمهوری  تواند به ما کمک کند تا انتخاباتِ ریاست خب، این از پوالنی اما آیا او واقعا می

ای  های محافظتی دوبرابر )قدم دانست که حرکتِ کرد. او می که پوالنی اگر زنده بود از باالآمدن ترامپ حیرت نمی قطعا! نخست این

دارند( همیشه به نفعِ چپ نیست. حامیانِ  گیرند، برمی که مردم وقتی بیش از حد در معرضِ کاپیتالیسمِ افسارگسیخته قرار می

ن، الاقل ای هستند که زندگی در آ ای از آن است؛ ایشان مترصدِ زمانه کشند امریکا را دوباره بزرگ سازیم، نسخه ترامپ که فریاد می

 .تر بود تر و باثبات ی متوسط، امن ی کارگری و طبقه های طبقه برای برخی سفیدپوست

جنگ جهانی دومی -سازهای پسا شتاب کرد این بود که به سیاست« دگرگونی بزرگ»در واقع، یکی از دالیلی که پوالنی در انتشار 

باری برای دمکراسی داشته باشند. از  حرکتِ دوبرابر( پیامدهای فاجعه توانند )از طریق این اخطار دهد که نهادهای فقیر اقتصادی می
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رغم  که مردمی هستند که آن دو را، به هنگام روی داد، و این های سندرز و ترامپ هم دار است که شورش دید پوالنی، بسیار معنی

ند. بنای هر دو کمپین ترامپ و سندرز تا دان ی مقابل هم هستند، نامزدِ مطلوب خود می که ظاهرا از نظر سیاسی در نقطه این

« تجارت آزاد»اصطالح  ی قرارگرفتن در معرضِ بازارهای جهانی است. هر دو مخالف به کننده ای اعتراض به تاثیراتِ تباه اندازه

خواهند با اصالح  ها نیز می هراسی عجین شده و سندرزی باشند و به گشودنِ مرزها بدبین هستند؛ گرچه کمپینِ ترامپ با بیگانه می

آید  های بین این دو، هم سندرز و هم ترامپ به نظر می ی تفاوت رغم همه اقداماتِ وال استریت، جلوی رکودِ بزرگ را بگیرند. اما، به

 .هستند« حرکتِ دوبرابر»که نمودهای سیاستِ 

 است؟« گرا پوالنی»آیا برنی سندرز تنها دمکراِت 

های اخیر به توزیع آنها کمک  [ در سال۴ی بازار که تی پارتی] های بنیادگرانه به بسیاری از ایدهها در واکنش  نه، اصال. دمکرات

« اشِ تو که نساختی»ی مصنوعیِ  ی آن را شاید بتوان مشاجره ترین نمونه کنند. برجسته های پوالنیک استفاده می کرده، از استدالل

زد که  ای حرف می بار این بحث را راه انداخت، علیه ایده ت. وارن، که اولیندانس ۲۰۱۲و  ۲۰۱۱باراک اوباما و الیزابت وارن در 

 :گوید دهد. او می ی مالیاتِ باالتر بر ثروتمندانْ رفاهِ طبقاتی را تشکیل می مطالبه

کس. کارخانه ساخته؟  تنهایی و با اتکا به خودش ثروتمند شده باشد، هیچ کس در این کشور نیست که به هیچ

شان را  هایی به بازار آوردی که ما پولِ ساختن خواهم صریح حرف بزنم. تو کاالهایت را روی جاده ما من میآفرین. ا

ی خودت به این  شان را دادیم. تو در کارخانه دادیم. تو کارگرانی را استخدام کردی که ما پول تحصیل و کارآموزی

رداخت کردیم. به خاطر کار ما بود که تو مجبور نبودی اش را پ خاطر امن بودی که ما پولِ نیروی پلیس و آتشنشانی

ات را غارت کنند )و کسی را برای حفاظت از آن  چیز کارخانه گر بیایند و همه های غارت نگران این باشی که دسته

 .استخدام کردی(

عیِ توزیعِ درآمد است. استدالالتِ شدگیِ بازارها در جامعه، و طبیعتِ همیشه غیرطبی ی جاسازی ی اساسیِ پوالنیک درباره این نکته

تواند دلیل این باشد که  ی اقتصاد است، که می ی کارکردِ بایسته های لیبرتارین در زمینه پوالنیک طبیعتا در مخالفت با برخی ایده

 .رسند ها گاهی پوالنیک به نظر می چرا برخی دمکرات

های بین برنی سندرز  در حزبِ دمکرات را توضیح دهیم. یکی از اختالفهای موجود  کند تا برخی از تنش اما پوالنی به ما کمک می

ها در پرداختن به مشکالتِ اجتماعی است. برای نمونه، دوستِ آن-اما بازار« مترقی»دمکرات و -و هیالری کلینتون، رویکردِ سوسیال

ی بهداشت و  ه حکومت در آن مستقیما هزینهکند ک بازیگری را پیشنهاد می-بهداشت و درمان را در نظر بگیرید. سندرز نظامِ تک

ی  بهداشت و درمان، حقی انسانی است و باید برای همه»کند:  پردازد، و او آن را صریحا در قالبِ حقوق مطرح می درمان را می

 .«ها صرف نظر از ثروت یا درآمدشان، تضیمن شود امریکایی

خواهد تحصیالتِ عالی همچنان یک کاالی  داند. کلینتون همچنین می میکلینتون اما بهداشت و درمانی با قیمتِ مناسب را حق 

باال سواریِ -ی تحصیالتِ عالی را بپردازد، به کودکان طبقات ثروتمند و متوسط گوید که اگر حکومت هزینه بازاری بماند، زیرا او می

تحصیالت باید یک »که بحثِ سندرز )با بیان عبارت وریِ بازار است، در حالی  های بهره مفتی خواهد داد. بحثِ کلینتون همان ایده
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 .های اجتماع ورای بازارها همان ایده«( حق باشد، نه یک امتیاز

گوید برخی چیزها به بازار تعلق ندارند( دارد که در تضاد با  ای که می زدایی )ایده جا دفاعی سرراست از کاالیی سندرز در این

 .زمان کارتر به این سو کم و بیش عرضه داشته است سیاستی است که رهبری حزب دمکرات از

ی حقوق اقتصادی و اجتماعی دارد، که سندرز آن را  خواه سندرز پوالنی خوانده باشد یا نه )نیو دیلِ روزولت هم لحنِ مشابهی درباره

 :رسد سندرز به نظر می داند(، تعریفِ خاصِ پوالنی از سوسیالیسم شبیه این حرفِ ی خودش از سوسیالیسم می ی شاخه پایه

ی  گر از جامعه تنظیم-ساختنِ آگاهانه بازارِ خود سوسیالیسم اساسا گرایشِ ذاتی به تمدنِ صنعتی است تا با تابع

بینند که تولید  آید که دلیلی نمی ای طبیعی می حل از دید کارگرانِ صنعتی دمکراتیک، ورای آن ]بازار[ رود. این راه

نظرِ کلِ  ی آزاد باشد. از نقطه ی مفید اما تابع در جامعه ود و بازار باید بیش از یک خصیصهنباید مستقیما تنظیم ش

 .کند ی آن تالشی است که جامعه را تبدیل به روابط متمایزِ انسانیِ اشخاص می اجتماع، سوسیالیسم صرفا دنباله

مان را تغییر  کنند تا قوانین حاکم بر اقتصاد سیاسیِ ملی گوید مردم از دمکراسی استفاده می ی انقالبِ سیاسیِ سندرز )که می ایده

ترِ مارکسیستیِ تصاحبِ ابزارِ تولید  ی سنتی ها نیز سراغِ ایده جایی که حتی خود سوسیالیست دهند( بسیار پوالنیک است. از آن

النی به وضعیتِ امروز، در این ی مدرنِ خاصی پیدا کرده است. اما ربطِ پو روند، سوسیالیسمِ پوالنی جذبه توسط حکومتْ نمی

کنند،  شدن به کاال مقاومت می ها در برابر تبدیل استداللِ او قرار گرفته که بازارها باید در معرضِ کنترلِ دمکراتیک باشند، که انسان

 .گیرد ی کامال بازاری شده، هم ناممکن است هم نامطلوب، و در تضاد با رهایی و آزادی اصیل قرار می و یک جامعه

نشینی از تبعیتِ افراطیِ جامعه از بازار، جذابیت  زدایی و مدافعِ عقب کمپین سندرز نشان داده است که سکوی سیاسیِ مدافعِ کاالیی

 .اند که بمانند جا آمدههای کارل پوالنی این ی این حزب به خود برنی سندرز تعلق ندارد، دمکرات شدیدی پیدا کرده است. آینده
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۲. Financialization .م یعنی افزایش حجم و تاثیرِ نهادها و بازارهای مالی 

۳. Communitarianism م ی اجتماع و تعامالتِ اجتماعی بر هویت و شخصیت اجتماعی فرد. دهنده یعنی باور به تاثیر شکل 

۴Tea party . م کار امریکایی. جنبش سیاسی محافظه 

 

 رادیو زمانه تارنمایفته از برگر


