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ذاري برخي از خدمات عمومي به ها در واگ كم در چندين سال گذشته براي توصيف سياست اقتصادي دولت دست
مادام كه اين اصطالحات در  اند. يافتهرواج » سازي پولي«يا » سازي كااليي«كار بازار آزاد اصطالحاتي مانند سازو

ها يا  ها و مصاحبه مداران و اقتصاددانان پيرامون اين سياست اقتصادي يا در سخنراني مشاجرات سياست
روند و مصداق آنها سود و زيان چنين سياستي  كار مي ها به در اعتراض به سياست دولتآنها هاي سياسي  بيانيه

 نقد اقتصاد سياسيي  كنند. اما اگر اين اصطالحات در حوزه ر آنها كفايت مياست، در اساس براي بيان منظو
  تري هستند. شوند نيازمند واكاوي ژرفاستفاده 

است. بديهي است كه هدف » كااليي شدن«و » كاال شدن«تالش اين يادداشت مكث و تأملي بر مفاهيم 
» سازي پولي«يا » سازي كااليي«ها نيست و اگر همان اصطالحات  سازي يا مناقشه بر سر معناي واژه اصطالح

نايي، نظري و سياسي كفايت پوشش مع پردازيم، به براي تمايزات و نكاتي كه در اين يادداشت به آن مي
ضرورت نخواهد داشت و » كااليي شدن«و » كاال شدن«شدنِ چنين تمايزي بين  قائل گمان بيباشند،  داشته

هرچند هدف از اين  بنابراين، ي نظري و سياسي، رواست. شرط تأمين آن گستره هريك از آنها بهمتناوب كاربرد 
يا » بازي با كلمات«دربرابر هرگونه انتقاد يا اعتراضي به  سازي و معناشناسي نيست، اما نبايد نوشته اصطالح

در بسياري از موارد صداي  .بايد بر آن اصرار ورزيد در صورت لزوم نشيني كرد، بلكه بالفاصله عقب» رتدكسيا«
ي درخوري  آلود اغتشاشِ مفهومي، بركه شود كه آب گل از سوي كساني بلند مي» بازي با كلمات«به  اعتراض

  سياسيِ آنهاست. ي طلبانه و در اساس فرصت» علمي«ح هاي باصطال غواصي و شناوري براي

اش ــ مربوط  جويانه توامان ستيزه ي آن ــ در كنار ساحت كه به ساحت روشنگرانه نقد اقتصاد سياسي، تا جايي
اجايي كه به هاي ديگرِ علمي، بلكه ت رشته اي است نه تنها مشخص و معين همانند دانش رشته است، دانش

اش، نه  جويانه دليل سرشت توامان ستيزه قيقاً بهتاريخي مربوط است، مدعي است كه د ي علوم اجتماعي و زهوح
است با  دارد، بلكه قادر» علم اقتصاد«تري از اقتصاد سياسي و باصطالح  مراتب بيش تنها قدرت تبيينيِ به

، سرشت ايدئولوژيكش را نشان دهد. مسئله اينجا بر »علم«اين  هاي ها و فريفتاري انيآشكاركردنِ تناقضات، ناتو
ي  واسطه ويژه به ي نقد اقتصاد سياسي است و اصرار بر اين دقت، به سر دقت استفاده از اصطالحات فني در حوزه

ي كشتي يا  كه يك گزارشگر ورزشي در گزارش مسابقه هنگامي هوده نيست. هاي نظري و سياسي آن، بي داللت
جاي يكديگر و در اساس به يك معنا  را به» فشار«و » قدرت«و » زور«و » نيرو«برداري تعابير  زني يا وزنه مشت

برد، هم موضوع براي مخاطب روشن است و هم انتظاري براي تمايزنهادن بين آنها وجود ندارد. اما  كار مي به
ابتدايي، بالفاصله ــ و به حق ــ موجب ي فيزيك  در حوزه» فشار«و » نيرو«هاي  اصطالحنادقيق كاربردن  به

از يك سو  آموزي مبتدي خواهد شد؛ و هيچكس به اين اعتراض، اعتراضي نخواهد داشت. اما، اعتراض دانش
دليل سطح واقعاً نازل  دليل ماهيت عمومي علوم اجتماعي و تاريخي و از سوي ديگر ــ و متأسفانه ــ به به

صاد كه با دقت ي نقد اقتصاد سياسي، همان استادان و متخصصان اقت وزههاي منسوب به ح بسياري از نوشته
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مالي و غيره   سياست يختگي مفاهيم عرضه و تقاضا و درآمد ناخالص ملي و انبساط و انقباضر ربايي از بهم هوش
هاي  ي جوالني براي بدترين ولنگاري چون حوزه سند، نقد اقتصاد سياسي و ماركسيسم را هماره مي

» ارتدكسي«و » بازي با كلمات«ي  نشيني دربرابر بهانه دانند. اينجا، جاي عقب شناختي مباح و مجاز مي حاصطال
  شناختيِ نقد اقتصاد سياسي ــ ماركسي و ماركسيستي ــ است. ، جاي پافشاري بر دقت اصطالحهنيست؛ به وارون

كه برخي از  شود، منظور اين است اده مياستف» سازي پولي«يا » سازي كااليي«كه از اصطالحات  عموماً زماني
در » عادالنه«نحوي  خدمات عمومي مانند آموزش يا بهداشت كه دراساس بايد از وظايف دولت باشند و بايد به

اند و دسترسي همگان به آنها عادالنه  مردم قراربگيرند، به متاعي براي خريد و فروش مبدل شده ي همه اختيار
كه  رود. مادام خالي به خانه مي كه ندارد، دست خرد و كسي شان را دارد، آنها را مي كه پولِ خريداري نيست. كسي

شان وجود ندارد، اما همين اصطالحات  نكاربردبه منظور از اين اصطالحات اموري از اين نوع است، مانعي در 
متأسفانه  (اين اصطالحِ» خواري رانت«طور كلي  و به» خواري جنگل«، »خواري زمين« بر حال براي داللت درعين

و عباراتي اعتراضي از اين دست كه  هاد و در شعارنگير مورد استفاده قرارمي )افتاده شده و از ريخت مالي ستد
ادن بين كه با تمايزنه هدف ما اين است د.نريز هم مي تر به ومي را بيش، مرزهاي مفه»است چيز كاال شده ههم«

 ،دوممرزها را تا حد امكان روشن و دقيق كنيم و  نخست ،»كااليي شدن«و » كاال شدن«مفاهيمي مانند 

  كند. پوشي مي مفهومي چگونه برخي پيامدهاي سياسي و نظري را پرده ببينيم كه آيا اين اغتشاشِ

نامي است براي محصول كار  توان با اطمينان گفت كه كاال ميدر نقد اقتصاد سياسي و با استناد به ماركس 
تر، كاال محصول صرف نيروي كار  مبادله شده باشد. به عبارت دقيق ي بارآور كه اين كار با سرمايه انسان هنگامي

قي معين و براي مدت زاي دريافت مزد، بنابر توافكه اين نيروي كار را در ا لحاظ حقوقي آزادي است انسانِ به
دار نام دارد، واگذار كرده باشد. پس، اوالً: محصولِ هر كاري كاال نيست؛ و  ه فرد ديگري كه سرمايهزماني معين ب

صرف  ي واسطه ي چيزهايي كه به تواند كاال باشد. بنابراين همه ثانياً چيزي كه اساساً محصولِ كار نيست، نمي

. يعني اگر همان كاري كه آنها را توليد توانند كاال بشوند مي شوند كاال نيستند، اما انساني توليد مي كار
ما شوند.  معاوضه شده است، اين محصوالت كاال مي ي مولد كند در شرايطي توليدشان كند كه كار با سرمايه مي

انسان نيستند، هرچند تيمار و حفظ و ي  چيزهايي كه ساختهگذاريم.  مي» كاال شدن«نام اين فرآيند را 

ي چيزهاي طبيعي مانند زمين، جنگل، آب و  همه تي كار ــ انسان مربوط است، هماناشان به رفتار ــ و ح دوام
كه  توانند كاال باشند يا كاال بشوند؛ هرچند بديهي است تعريف نمي طبيعي، بنا بر  جان و جاندارِ هوا، موجودات بي

و خريد و فروش بدل كند. از توارث ي آنها را به چيزهايي قابل تملك،  كوشد همه داري مي ايهي توليد سرم شيوه
يا » كاالگون«يا » كااليي«داري به نحوي  سرمايه توليد ي شيوه ي منطق واسطه بهتوان گفت، آنها  اين رو مي

  كنيم. دوم استفاده مي آيندرا براي اين فر» كااليي شدن«شوند. ما اصطالح  و از اين قبيل مي» شبه كاال«



 
 

4 
 

طلبانه و راديكاليسم جنبش ضد  سرشت خويش هردو گرايش را دارد و بسته به توانِ جنبش اصالح بنابرسرمايه 
كردنِ امكانات عيني و ذهني زندگي  دارانه در تالش و تكاپوي كاالكردن محصوالت كار انسان و كااليي سرمايه

داري،  ي سرمايه رفته داري است. امروز در بسياري از كشورهاي پيش مايهي توليد سر اجتماعي انسان در شيوه
كاالشدنِ خدمات عمومي، از آموزش و بهداشت گرفته تا حمل و نقل و انرژي، امري بديهي است و تالش 

ي  هاي فردي و پرورش استعدادها و رقابت سالم بين آنها و همه آزادي نيروهايي كه آشكارا و با اتكا به اهميت
شعارهاي ايدئولوژيك ليبرال، خواهان كاالشدن آموزش، بهداشت، ارتباطات، حمل و نقل، گونه  اينانواع ديگرِ 

را ي احزاب و نيروهاي سهيم در دولت بورژوايي  هاي اقتصادي همه اند، محتواي سياست خدمات شهري و غيره
ها، وسائل حمل و نقل شهري و  اهدرمانگها و  ها، بيمارستان نشگاهمدارس و دا» خصوصي كردن. «سازد مي

ها در اشكال  عمومي، ارتباطات (پست، اينترنت)، نهادهاي شهرداري و حفظ فضاي شهري، گنجانيدن اين فعاليت
بورس و غيره در دستور روزِ  هايي فردي و سهامي، سپردن سهام آنها به بازار دارانه هاي سرمايه حقوقيِ بنگاه

ها و مراتع و حتي هوا و فضاي  جنگل كردنِ زمين و منابع زيرزميني، چنين، كااليي ي اين نيروهاست. هم همه
ها و  ي سرمايه است. تجاوز به فضاي زيست زندگي اجتماعي انسان تنفس هدف و محتواي تالش هرروزه

خيراً در هايي كه ا در دستور روز سرمايه است. در بحث» دارانه غيرسرمايه«هاي  ها و گوشه تصرف آخرين روزنه
گيرند،  صورت مي» مبارزه با آلودگي هوا«و » بهبود محيط زيست«داري پيرامون  ي سرمايه رفته كشورهاي پيش

سرمايه كامالً آشكار است. به  ها به منطق كارها و سياستشدن و سپردن سازو رمايه بر كاالييگرايش و اصرار س
توليد گاز كربنيك را، بستن ماليات به توليد از ستنِ حلِ كا ها راه كه برخي از گرايش عنوان نمونه، درحالي

تر كردن اين كاالها هستند، گرايش نئوليبرال  تر و گران كه متضمن توليد گاز كربنيك بيشدانند  ميكاالهايي 
داراني كه  يي قابل خريد و فروش تبديل كرد و به سرمايه»كاال«را به » كردنِ هوا حقِ كثيف«اصراردارد كه بايد 

داران  بخرند و به سرمايهرا در بازار » حقِ توليد كثافت«تر توليد كنند، اجازه داد  خواهند گاز كربنيك بيش مي
را » نكردن از توليد كثافت حقِ استفاده«كنند، امكان داد كه  تري توليد مي كه گاز كربنيك كم» وستيد انسان«

  بفروشند.

ست. تبديلِ خود »كاال«داري، تبديل پول به  ي توليد سرمايه وهشدن در شي ترين نمونه براي روند كااليي بديهي
آوردهاي  آميزترين دست در بازار را دارد، يكي از موفقيت» خريد و فروش«كه قابليت » كاال«به نوعي » پول«

بهره  كه امروز كم نيستند كساني داران است. داري و سرمايه ايدئولوژيِ بورژوايي و بتوارگيِ كااليي براي سرمايه
را قيمت پول بدانند و كم نيستند استاداني كه با ايماني قاطع و وجداني آسوده اين ايدئولوژي را در نهادهاي 

آور، بدون تلقي  ي بهره يي سرمايهآحضور و نفوذ و كاركرد و كار نند.داران تدريس ك سرمايه و سرمايه آموزشي
ايدئولوژيك پيشاپيش با تسخير آگاهي ما، زمين را براي  ي ي قيمت پول ممكن نيست و اين گزاره بهره به مثابه

  ، بانكي،...) هموار كرده است.ي، استقراضيآور (اعتبار ي بهره مشروعيت سرمايه
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ها دقيق  گذاري كه اين نام ــ فارغ از اين» كااليي شدن«و » كاال شدن«هاي  اقحال تمايزنهادن بين مصد اينبا 
  گوياتري نياز داشته باشيم ــ از دو لحاظ اهميت اساسي دارد.باشند يا به اصطالحات بهتر و 

بودنِ »دولتي«يا » خصوصي«: كاال بودن يا كاال شدنِ يك محصول، ربط ماهوي و مستقيمي با نخست
شود،  ي توليد ميي نهادهاي دولت وسيله ي اين كاال ندارد. محصولي كه به دارانه سرمايه يا بنگاه توليد سرمايه

دارانه توليد شود و مانند هر كااليي ديگر در بازارِ خريد و فروشِ كاالها قرارگيرد، يا  كاري سرمايها سازوآنگاه كه ب
تر  هاي ديگر در رقابت سرمايه و كسبِ سود بيش ي سرمايه ي آن مانند همه ي توليدكننده به عبارت ديگر سرمايه

يدي، لزوماً اين توليد را كردنِ يك واحد تول ين دولتيي كاالهاي ديگر. بنابرا سهيم باشد، كااليي است مانند همه
كه هوشياريِ انتقادي  كند. در اينجا ضروري است دارانه و منطقِ سرمايه منفك نمي كار توليد سرمايهاز سازو

طلبانه و  هاي اصالح لوژيچه ايدئو از دست نرود:» خواهانه عدالت«الح باصط هاي ايدئولوژيك نسبت به خطابه
هاي  شدنِ توليد اجتماعي ــ چه از راه هايي كه سوسياليسم را به دولتي اجتماعي و چه ايدئولوژي يِندسهمبلغ م

نيز، الزاماً محصول » خصوصي«هر توليد  دهند. از سوي ديگر، آميزِ پارلماني و چه انقالبي ــ تقليل مي مسالمت
ي فضاهاي بسته و محدود گروهي و مبرا از  هكند. نهادهاي توليد اشتراكي براي استفاد را به كاال مبدل نمي

اي و محلي براي تأمين برخي خدمات آموزشي يا درماني، كاال  هاي منطقه ي محصول به بازار، يا انجمن عرضه
داري، دير  يهوار در اقيانوس متالطم سرما اي و جزيره هاي حاشيه كنند. بديهي است كه اين نوع فعاليت توليد نمي

روند، اما كماكان مصداقي براي توليد  زوال مي شوند يا رو به ميتسليم دربرابر منطق سرمايه  يا زود ناگزير
  اند، كه كاال نيست. »خصوصي«محصولي در بخش 

بردنِ برخي  سياست بيرونيعني ي آن،  يا روند وارونه» خدمات«: روند كاالشدنِ برخي محصوالت يا دوم

ي خدمات عموميِ  ي آنها به محصوالتي كه در زمره و تبديل دوباره از توليد كااليي» خدمات«محصوالت يا 
ي  بنابراين همه داري قراردارند. ي توليد سرمايه نهادهاي سياسي و دولتي است، هردو در چارچوب مرزهاي شيوه

توليد  ي بردهايي در چارچوب شيوه ها و راه شوند، سياست هايي كه در اين يا آن راستا عرضه مي ها و طرح سياست
ي توليد نيست. مسئله ابداً انكار تمايز اين دو روند و  شان، مستلزم براندازي اين شيوه اند و تحقق داري سرمايه
 يِكم دسترس كه تحصيل و بهداشت رايگان، يا دست از منظر رفاه اجتماعي نيست. بديهي است اين تمايزاهميت 

شان از منطق سرمايه و  محصوالت به كاال و تبعيت تام و تمام مراتب بهتر از تبديل اين تر همگان به آن، به سهل
داري معاصر،  كه، فارغ از امكان تحقق چنين شرايطي در سرمايه ي مورد تأكيد ما اين است بازار است. نكته

 داري و متأثر از سطح ي توليد سرمايه كاالشدن يا كاالنشدنِ آنها با منطق سرمايه ناسازگار نيست. حتي در شيوه
هايي از اين محصوالت جايگاه  كه بخش ن ممكن استداري، ممكن بوده است و كماكا ايهي ضد سرم مبارزه

گوني به خدمات عموميِ نهادهاي سياسي و  هاي گونه كاالشدن را از دست بدهند و دوباره در سطح و گستره
  دولتي مبدل شوند.
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داري ممكن  ي توليد سرمايه الغاي آن با حفظ شيوهكه  روند و گرايشي در سرمايه است شدنْ در مقابل، كااليي
طور تام و تمام  دارانه و مالكيت بر زمين و منابع طبيعي را به تواند حق تصرف سرمايه داري نمي نيست. سرمايه

كرد كه با بقاي اين  داري را درگير تناقضي خواهد الغاي مالكيت بر زمين و منابع طبيعي، سرمايه ملغي كند.
هاي سنگين بر  داري حتي توانِ وضعِ ماليات هاي موجود سرمايه كه دولت توليد سازگار نيست. درحاليي  شيوه

كنند، يعني در حالي  ها معاف مي گونه ماليات اي را از اين هاي سرمايه ارث يا بر دارايي را ندارند، و اساساً دارايي
داري حق مالكيت  فرض كنيم كه دولت سرمايه ،طور كلي، تصوري محال است تصور لغو مالكيت و توارث به كه

ي مردم كشور سلب كند؛  بر منابع طبيعي (زمين، دريا، هوا) و بنابراين حق خريد و فروش يا توارث آنها را از همه
طور اعم و بنابراين توليد  شان بخرد. اما از آنجا كه توليد به ها را از صاحبان ي زمين بار براي هميشه همه مثالً يك

كه قراراست توليد و بازتوليد ع طبيعي ممكن نيست و از آنجا نيز بدون استفاده از طبيعت و منابدارانه  ايهسرم
دارانه صورت بگيرد، دولت بايد امكان استفاده از زمين و منابع آن را دراختيار  اجتماعي كماكان بر مبنايي سرمايه

تلقي كنند و با زمين » عادي«داران اين وضع را  يهداران بگذارد. باز هم فرض (محال) كنيم كه سرما سرمايه
ي زميني را كه در اختيارشان قرارگرفته  كنند. يعني اجاره ي اعتباري رفتار مي طور رفتار كنند كه با سرمايه همان

حال، چون نيازهاي  شمار آورند. با اين ي توليدشان به اند، جزء هزينه ي پولي كه وام گرفته است، مانند بهره
ها و امتيازات (طبيعي، اجتماعي) گوناگوني دارند،  تفاوت ها نيز اند و از آنجاكه زمين هاي گوناگون متفاوت مايهسر

ها هم بايد متفاوت باشند. بنابراين بديهي است  ) اجارهIIو  Iهاي تفاضلي  رانت مطلق، رانتبا توجه به (يعني، 
ز زمين (مانند حقِ توليد است، اما همين حق استفاده امنوع كه اگرچه مالكيت بر زمين و خريد و فروش آن م

منطقِ  كردنِ اين بازار، ناقضِ يي قابل خريد و فروش مبدل شود و ممنوع»كاال«كثافت) ناگزير است خود به 
  چرا و چگونه؟ سرمايه خواهد بود.

كنند، اما كاركرد بهره براي  االجاره (رانت) مانند بهره رفتار داران با حق فرض گرفتيم كه در اين حالت، سرمايه
در اختيار مالكان مختلف و » كاال«كااليي شده است و اين » پول«كه  داران از آن رو ممكن است سرمايه

هاي گوناگوني »قيمت«توان با  اند و در بازار عرضه و تقاضاي پول، مي كه با يكديگر در رقابت متعددي است
ها و صاحبان متعدد  ناگون بهره استفاده كرد. تفاوت نرخ بهره و وجود بانكتوان از نرخ گو روبرو بود و بنابراين مي

از يك سياست اقتصادي نيست، بلكه شكل بيان  منتج و ي اعتباري، تصميمي سياسي و مختلف سرمايه
 و به آگاهي ماكند  شدن پول جلوه مي»كاال«ي  دارانه است. آنچه به مثابه هاي توليد و بازتوليد سرمايه ضرورت

ي  وسيلهي  كند، دراساس كاركرد پول به مثابه پول نمودار مي» قيمت«چون  را هم» بهره« شود و آنچه داده مي

آن را » طبيعي«هاي  هاي گوناگون را تنظيم و گسست ت در واگردهاي سرمايهتفاو تواند است كه مي پرداخت

) تحقق ارزش و ارزش اضافي تنها با تبعيت بها واگردهاي گوناگون دارند؛  ) سرمايهالفجبران كند. از آنجا كه 

هاي گوناگون بنا  ) شرايط توليد و بازتوليد سرمايهجهاي گوناگون ممكن است؛ و  از قانون و فضاي رقابت سرمايه
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تواند يكسان باشد و  ها نمي هاي پرداخت، حجم و زمان وام شان متفاوت است، مهلت به مقتضيات فني و ارزشي
هاي گوناگون بهره كه  ناپذير است. بنابراين وجود نرخ هاي گوناگون بهره اجتناب رورت نرخبنابراين وجود و ض

دهد، از  ي مالي و اعتباري جلوه مي دارانِ متعدد و گوناگونِ سرمايه ها و سرمايه خود را در وجود و ضرورت سرمايه
ي توليد  داري فرآيند پيوسته رمايهي توليد س هاي تحقق ارزش (و ارزش اضافي) است؛ و از آنجا كه شيوه ضرورت

  داري قابل انفكاك نيست. ي توليد سرمايه و تحقق ارزش است، از شيوه

چون بهره رفتار كند، ساز و كار توليد  اجاره (رانت) هم دار با به فرضِ محالِ ما، سرمايه اينك، اگر قرارباشد بنا
و دوام دارد؛ يعني گفتيم، امكانِ حفظ » ج«و » ب«و » الف«اش تنها با رعايت مواردي كه در  دارانه سرمايه

كه  خواهند داشتوجود نندگان و مالكان مختلف و متعددي ك عرضه» حق استفاده از زمين«براي  ناگزير به
رغم فقدانِ حقِ صوريِ مالكيت بر زمين، همان روابط مالكيت و توارث را در شكل و نمودي تازه بازتوليد  علي

تر از آن، ضرورت تحقق  كند، ضرورت توليد و مهم مي» كااليي«ل و زمين و دريا و هوا را كرد. آنچه پو خواهند
  داري ممكن نيست. شدن، بدون الغاي سرمايه ارزش است. لغو كااليي

محصوالت كار، چه محصوالت مادي مانند اجناس و چه محصوالت پراتيكي يا  كاالشدنِديدگاهي كه با 

كه تحققِ  كند و خواستار لغو اين سياست و روند است، حتي زماني ، مخالفت مي»خدمات«باصطالح 
ويژه فرودستان باشد،  تري در جامعه و به مراتب بزرگ راستي گامي در راه رفاه قشرهاي به هايش به خواست

امكانات و فضاهاي  شدنِ كااليياست كماكان محصور در چارچوب منطقِ سرمايه. ديدگاهي كه با  ديدگاهي
هايش در چارچوب  دارانه كه تحقق خواسته كند، ديدگاهي است ضد سرمايه توليد و زندگي اجتماعي مخالفت مي

داري در  كار سرمايه و ساز هاي سازگار با منطق سرمايه و داري ممكن نيست. براي بازشناخت ايدئولوژي سرمايه
  .اين نگاه انتقادي را ترك كرد ، نبايد»داري ضد سرمايه«و » راديكال«لباس رويكردهاي 
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