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ر د هایی از این دست کهواقعیت ؛گیرندمینزندگی را نادیده  هایواقعیتها آنارشیست

خاص از زمان، فراوانی یک کالای خاص زیاد است و تمایل زیادی برای  ییک لحظه

کنیم که افراد مختلف، میهم نانکار در ضمن مصرف و یا استفاده از آن وجود دارد. 

ن نیست. ایمعمولاً  «عرضه و تقاضا»منظور از حال، های مختلفی دارند. بااینمنافع و سلیقه

 ای خاصی دادهاقتصادی عمومی، به این فرمول، کیفیت اسطوره مباحثاتاغلب در 

ا نادیده نظریه ر ناسازگارو همچنین برخی از پیامدهای اش بنیادیهای شود که واقعیتمی

ابزار رین تکارآ، «قانون عرضه و تقاضا»نابرابر،  یکه، در یک جامعهگیرد. حداقل اینمی

 .دشوگرفته میتوزیع نیست؛ زیرا تصمیمات به نفع اغنیا 

شود؛ لحاظ تخصیص منابع کمیاب تا جایی که به عرضه و تقاضا مربوط می از

و توزیع کالاهای ضروری برای کسانی که به  تولید ضرورتخوبی از ها بهآنارشیست

گونه هآنارشیستی چ یها نیاز دارند، آگاه هستند. اما سؤال این است که در یک جامعهآن

روند؟ قضاوت در مورد شوید که نیروی کار و مواد ارزشمند به هدر نمیمتوجه می

اد فنی را دارند، افر مواد مشخصات یشود؟ اگر همهگونه انجام میهترین ابزار، چمناسب

دهند؟ اهمیت برخی از کالاها گونه از میان مواد مختلف، انتخاب خود را انجام میهچ

قدر هوبرقی چهای جارسلفون در مقایسه با کیسهمثلاً است؟  گونهچهنسبت به سایر کالاها 

 یک باید تولید شود؟ترتیب، کدامایناهمیت دارد و به

 نظر ازهد. دها به چنین سؤالاتی پاسخ میند که سیستم آنکنطرفداران بازار ادعا می

ی را داری، چنین اطلاعات، بازار غیرسرمایه«همکاری متقابل»های فردگرایان و آنارشیست

د. شوقائل می تفاوت 1شده،تمامقیمت قیمت بازار و  . اطلاعات مذکور، بینددهنشان می

ها و ، واکنش نشان خواهند داد. پاسخ کمونیستاطلاعات اساس اینبر ها افراد و تعاونی

ر است. تکنند، سادهداری را رد میسرمایهگرا که حتی بازارهای غیرهای جمعآنارشیست
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ما این کار دهد؛ اهایی پاسخ میها معتقدند که گرچه بازار به چنین پرسشاین آنارشیست

در  ویژهکه این موضوع بهحالیدهد )درهای غیرمنطقی و غیرانسانی انجام میروش ارا ب

ود داری وجرمایهستوان فرض کرد که در بازار پساداری درست است، نمیمورد سرمایه

های کمونیست گرایان و آنارشیستنخواهد داشت(. سؤال این است که: آیا جمع

 دهند.ها پاسخ میتوانند به چنین سؤالاتی پاسخ بدهند؟ بله آنمی

کنند. این رد کردن، اغلب تا و کمونیست، بازار را رد می گراهای جمعآنارشیست

گونه که دیوید شویکارت سوسیالیست ریزی مرکزی دلالت دارد. آنحدودی بر برنامه

اگر ملاحظات سود، مصرف منابع و فنون تولید را تحمیل نکنند؛ »گوید، ، میگرابازار

هدف یک سازمان  ،اگر سود مرکزی باید این کار را انجام دهد. مدیریتگاه، آن

علیه ] (.یهای مصرفگاه هدفش بایستی بازده فیزیکی باشد )ارزشآن ؛تولیدی نباشد

افقی های پیوندکند. لازم نیست تا حال، شویکارت اشتباه می[. بااین68، ص داریسرمایه

مراتبی باشند. سلسلهها، د. ضرورتی ندارد تا همکاری بین افراد و گروهمبتنی بر بازار باش

 -ضمنی این توضیح این است که فقط دو راه برای ارتباط با دیگران وجود دارد دلالت  

مراتب )شیوه دولت، ارتش یا محیط کار )صرفاً با پول نقد( یا با سلسله زوریا به

شوند؛ مانند دوستی، های دیگری نیز به هم مربوط میداری(. اما مردم به روشسرمایه

مک توانید به دیگران کهای متقابل و غیره. بنابراین شما میعشق، همبستگی، کمک

که به شما دستور داده شود تا این کار را انجام نها وابسته شوید؛ بدون ایکنید یا به آن

ما همیشه این کار را انجام  --پرداخت پول نقد برای انجام این کار  یوسیلهدهید یا به

توانید باهم کار کنید، زیرا با این کار به خودتان و شخص دیگر سود دهیم. شما میمی

 ت.متقابل و توافق آزاد اسکمونیستى است که کمک واقعى  یرسانید. این شیوهمی

را نادیده  ایاتفاق روابط موجود در هر جامعه به قریب بنابراین، شویکارت، اکثریت 

یک پیوند افقی بین دو فرد خودمختار است و  کششمثال، عشق/عنوانگیرد. بهمی

 ها معتقدند که استدلالشود. بنابراین، آنارشیستملاحظات سود وارد این رابطه نمی
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شویکارت ناقص است؛ زیرا قادر به تشخیص این نیست که استفاده از منابع و فنون تولید 

توان برحسب نیاز بشر و توافق آزاد بین بازیگران اقتصادی، بدون سود و یا فرمان را می

 ما باید به یکدیگر عشق یمرکزی سازمان داد. معنای این سیستم این نیست که همه

مکاری که با ه کنیمقبول میکن(. در عوض، به این معنی است که ممنای یآرزوبورزیم )

مانیم و کنیم که افراد آزاد باقی می، اطمینان حاصل می(عنوان افراد برابربهما )داوطلبانه 

مثال، نوانعمند شویم )بهگذاری منابع و کار، بهرهتوانیم از مزایای به اشتراککه میاین

مدیریت شده و شرایط کاری امن و -شده، کار خودوتاهکاری ک ییک روز و هفته

 دیگر، منفعت شخصی که ازعبارتکل جامعه(. بهاز بهداشتی و انتخاب آزاد محصول 

 رود.داری فراتر میسرمایه یجامعه محدود و ویرانگر پرستیخود

ل ها به دلایآن --شوندبازار محدود نمی معاملاتهای افقی، به پیوندتوافق آزاد و 

رج طور که جو. همانقبول دارندرا موضوع ها این یابند و آنارشیستمتعددی توسعه می

 گوید:بارت می

قدام و در این شرایط، اید تصور کنیم که شورش عظیم کارگران رخ داده ایحالا بی»
ان که بعضی از مردن تصور کرد توانمی زند. آیاهاست که حرف آخر را میمستقیم آن
نند و آن را کموردنیاز را تهیه  نان قرصزود فهرستی از شوند و خیلی گرسنه ی در خیابان
ر ؟ آیا مشکلی در این فرض وجود دارد که بعد بببرند است شاندر اختیارکه به نانوایی 
ه چه دانند کمیپیشاپیش نانوایان  ست، مقدار نان لازم پخته خواهد شد؟فهراساس این 

برای مردم خیابان موردنیاز است. حال اگر  برای ارسال نان دستی و کامیونچرختعداد 
ها را از این موضوع مطلع کنند؛ آیا ها و رانندگان کامیوندستینانوایان، صاحبان چرخ

تعداد ایان[ انواین کار حداکثر تلاش نانوایان برای تأمین وسایل نقلیه نیست... اگر.. ]ن
کرد  ها را تأمین خواهند]برای پخت نان[ لازم داشته باشند... نجاران آن میز کارتری بیش

 تعادلدر اینجا از وابستگی متقابل و م –یابد پایان ادامه میدور بیاین ]و غیره[... بنابراین 
این  ینیروی محرک در پشت همه " ازین"مذکور اطمینان وجود دارد؛ زیرا  هایطرف

همه  آلات و.. به همین ترتیب است که هر فرد آزاد برای تولید نان، ماشینکارهاست.
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[ وابسته است. این فرد، هیچ ش]و خواهران برای زندگی لازم است، به برادرانآنچه 
ای محرکی جز امیال خود برای بهره بردن کامل از زندگی ندارد. بنابراین هر مؤسسه

ود؛ شها میبا آن و وارد توافق کندمیو با سایر مؤسسات همکاری  1آزاد و خودکفاست
دهد. هیچ دولت مرکزی استثمارگر یا زیرا با این کار، امکانات خود را گسترش می

را هر یک گیرد، زیای وجود ندارد؛ اما ساختار کامل مورد پشتیبانی قرار میکنندهتحمیل
 ست و باگوسخپاهای مردم ای به خواستهامعهها وابسته به کل هستند... چنین جاز بخش

خود  یدهد، نیازهای روزمرههای خود پاسخ میآرمان نتریهمان سرعتی که به بزرگ
هد ای، تعابیر گذرایی از انسانیت خواچنین جامعهمتغیر های شکلکند. را نیز تأمین می

 [11-11، صص انقلاب آنارشیستی] «بود.

 

 .ازم است بدانیم که دیگران به چه چیزی نیاز دارندبرای اتخاذ تصمیمات مولد، ل

ه اطلاعات ، بموجودهای جایگزین ارزیابی گزینهو علاوه بر این، برای برآوردن این نیازها 

ندگان و توزیع اطلاعات بین تولیدکن برسر نیاز داریم. بنابراین، این موضوع، سؤالی است 

اب ابرابری در منابع )در بازار نیازها به حسکنندگان؛ اطلاعاتی که اغلب، به دلیل نمصرف

است که اهمیت دارد و این امر بازار را به نفع ثروت منحرف  «تقاضای مؤثر»آیند؛ نمی

ف کند( و یا به تحریطور فعال آن را بلوکه میکند )بهها را پنهان میبازار آنکند( می

که از اطلاعات بحث خواهیم تا حدودی درباره این شب ،کند. در بخش آخرآن اقدام می

ون مواد مختلف، فن یبرای مقایسهرا بر اساس ارزش مصرف، روشی  ،کرد. در این بخش

ی، لازم گیرکه در هنگام تصمیم دهیممیکنیم. علاوه بر این، نشان و منابع معرفی می

 ، تولید و مصرف نیز در نظر گرفته شود.موجودی انباراست تا نوسانات فعلی در 

تغییرات نسبی در کمیابی یک کالای مفروض، بایستی مشخص کنیم برای نشان دادن 

کالا را  این یاین شاخص، کاربران بالقوه توان شاخص کمبود نامید.که چه چیزی را می
                                                      

1 self-contained 
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ن، آنان گیرد یا خیر. بنابرایکند که آیا تقاضای این کالا بر عرضه پیشی میآگاه می

ند. برای نکتعدیل طور مؤثر بهتصمیمات دیگران تصمیمات خود را در پرتو ممکن است 

ده برای ه شارائهای سفارش یتواند به شکل درصد باشد که رابطهمثال، این شاخص می

یش دهد. برای مثال، کالایی که تقاضایی بیک کالا را با مقدار واقعی تولیدشده، نشان می

مقدار کاربران یا بالاتر خواهد داشت. این  ٪101اش دارد، مقدار شاخصی معادل از عرضه

کند تا شروع به جستجو برای جایگزین آن کنند یا در مصرف آن بالقوه را آگاه می

 یافتهعمیمم تقرعنوان یک کمیابی، به این رقم سندیکاها یمهجویی کنند. برای هصرفه

 و غیره وجود خواهد داشت. «یمل»ای، سطح منطقهدر هر صنعت در 

 ضای بالایی دارد وتوان مشاهده کرد که یک کالای خاص، تقابدین ترتیب، می

داد. بدین  خواهندسفارش آن را بنابراین فقط تولیدکنندگانی که واقعاً آن را لازم دارند، 

منظور هشود. البته بمؤثری می یکنیم که از منابع، استفادهترتیب، اطمینان حاصل می

سازی و دیگر مناسبی از کالایی خاص، از ذخیره 1دارمیانحصول اطمینان از وجود سطح 

 حد ی بیش ازعرضهشود. این موضوع ممکن است استفاده می دفترداریون اساسی فن

یی وگپاسخای برای ذخیره عنوانبهاز آن و  منجر شودبرخی از کالاهای در حال تولید، 

 داریمیانستم . این سیاستفاده کردبه تغییرات غیرمنتظره در تقاضای کل کالاهای مذکور 

رها انبا سندیکاهااست که  روشنکند. طح جمعی کار میهم در سطح فردی و هم در س

هایی مملو از مواد خام و کالاهای تولیدشده بلااستفاده خواهند داشت که و فروشگاه

یی به افزایش غیرمنتظره در تقاضا استفاده کنند. در گوپاسخها برای توانند از آنمی

ها و غیره، ارستانهای جمعی، بیمصورت اختلال غیرمنتظره در عرضه، فروشگاه

 های خود را که مملو از کالاهاست، خواهند داشت.فروشگاه

داری معمول است. تفاوت بین تقاضای واقعی و تقاضای این روش، حتی در سرمایه

 ها نیزشود. امروزه، شرکتانتظاری، توسط تغییرات ناخواسته موجودی، جذب می

                                                      

1 buffer 
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هایی فیت مازاد دارند. چنین سیاستیی به نوسانات شدید تقاضا، ظرگوپاسخمنظور به

در آنارشیسم هم ادامه خواهد داشت. فرض بر این  1مازاد،حفظ انبارها و ظرفیت  برای

، ها، نیازی به تعدیل ظرفیت را حس کنندهای آنو کنفدراسیون سندیکاهااست که اگر 

 یهیهی ترو، در واکنش به تغییرات تقاضا و برامایل به انجام این کار هستند. ازاین

د. دلیل این ها نخواهد بواطلاعاتی که برای چنین تعدیلی لازم است، نیازی به تغییر قیمت

های قیمت تغییر در مقداری که باید با عنوانتغییر در تقاضا، ابتدا به»موضوع این است که 

 مصرف شود[. به همین 2،سیستم بدون پولشود ]و یا در موجود فروخته شود، آشکار می

ن تغییراتی، شود. چنیها منعکس میدلیل، تغییر تقاضا در تغییر موجودی انبارها یا سفارش

تعادل بین تقاضا و جریان خوبی هستند که موجب عدم بسیارهای نشانهها یا شاخص

احد ومی است؛ یدر تقاضای محصولات، دا اند. اگر ثابت شود که تغییرشده خروجی

ها انبارهایش رو به کاهش گذاشته و سفارش آنموجودی که شود تولیدی متوجه می

ن، در اند... بنابرایها کاهش یافتهطولانی شده یا موجودی انبارهایش زیاد شده و سفارش

اطلاعات در مورد ضرورت تعدیل ظرفیت،  یواکنش به تغییرات در تقاضا، برای تهیه

، صادیریزی اقترنامهدموکراسی و ب ]پت دوین، «نیازی به تغییرات قیمت نخواهد بود.

 [242ص. 

 تغییرات مدیریتهای آنان، برای ها و کنفدراسیون، جمعسندیکاهابنابراین 

ایجاد خواهند کرد. کشورهای  دارمیاننشده در عرضه و تقاضا، انبارهای بینیپیش

احوال ومتحده آمریکا برای جلوگیری از تغییرات در اوضاع داری مانند ایالاتسرمایه

ولات کشاورزی و دیگر مواد خام استراتژیک که موجب نوسانات ناگهانی بازار محص

کنند. پل دیویدسون؛ نیز استفاده می شوند، از این نوع انبارهاو تورم می 3قیمت نقدی

                                                      

1 spare capacity 
2 moneyless 
3 spot-price 
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ود. در شاقتصاددان پساکینزی، معتقد است که این امر موجب ثبات قیمت کالاها می

 یاصلی دورنمای رشد اقتصاد یبهجن»، چنین ثباتی 1112 تا 1141های بین سال

 یمنطقه هایجمهور آمریکا، این برنامهرئیس ،نیکسون .«بوداقتصاد جهانی  یسابقهبی

دی که اثرات منفی ج انجامید «کالانوسانات شدید قیمت »به  را برچید. این امر دارمیان

زیاد،  احتمال[. مجدداً، به111 و 114، ص اقتصاد پساکینزیاقتصادی داشت. ]مباحثات 

ن مدت عرضه و تقاضا، از ای، برای ایجاد تعادل در تغییرات کوتاهیی آنارشیستجامعه

کالا،  یمدت عرضهاستفاده خواهد کرد. با کاهش نوسانات کوتاه دارمیاننوع سیستم 

مثل نظام ند )شوگمراه نمی سندیکاهایابند؛ زیرا گذاری بد، کاهش میتصمیمات سرمایه

ین ازحد بالا یا خیلی پایهای بازار، بیشگیری، قیمتداری که در زمان تصمیمسرمایه

 .شوند(می

شود تا اطلاعات مربوط به فایده موجب می-تحلیل هزینهاین موضوع، همراه با 

 یمهسرعت در سراسر کل سیستم، گسترش بیابد و هتغییرات درون اقتصاد بدون پول، به

دانند، گیرندگانی را که اکثرشان چیزی در مورد علل اصلی این تغییرات نمیصمیمت

چه  دهد تا معلوم کند کهاجازه می اسندیکدهد. این اتفاق، به یک تحت تأثیر قرار می

اربردها تر آن منبع را برای دیگر ککند و درنتیجه بیشکالایی حداقل منابع را مصرف می

های نسبی یا کمبود(. علاوه بر این، این موضوع به ال، هزینهمثعنوانگذارد )بهباقی می

روند که چه منابعی برای ساخت آن کالا به کار میاین یدرباره، سندیکاآن 

که د. حال بدون اینکنمی ارائهاطلاعاتی (، آن های مطلق درگیرمثال، هزینهعنوان)به

تی یزی مرکزی لنینیسرمثل اقتصاد برنامه «چیزدانهمه»الزامی از سوی یک نهاد مرکزی 

ها تشوند. آنارشیسربط مبادله میافراد ذی یوجود داشته باشد، اطلاعات مربوطه با همه

مام ت نیستاند که احتمالاً هیچ نهاد مرکزی قادر های طولانی است که متوجه شدهمدت

دهی کند. تا تولید را سازمان شدرا در اختیار داشته بااطلاعات پراکنده در سراسر اقتصاد 

گر چنین نهادی اقدام به انجام این کار کند، بوروکراسی حاصل، مقدار اطلاعات در اما ا
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راین باعث کند و بناباثر میطور مؤثری کاهش داده و بیگیرندگان را بهدسترس تصمیم

 شود.ایجاد کمبود و ناکارآمدی می

غییر تکند؛ اجازه دهید مثالی از کار می گونهچهبرای درک این ایده که این سیستم 

رمنتظره از طور غیدر صنعت مس را مطرح کنیم. بیایید فرض کنیم که یک منبع مس به

 افتد؟که تقاضا برای مس افزایش یابد. چه اتفاقی میبین برود یا این

، سندیکاهامس خواهد شد. هر یک از  یتفاوت اولیه، موجب کاهش ذخیره اولاً 

ده های مس را لحاظ کردرخواست یکنند تا تغییرات غیرمنتظرهاین ذخیره را حفظ می

کند. مک میک مدت در عرضه یا تقاضاباشند. این موضوع به از بین بردن تغییرات کوتاه

مس با افزایش تقاضای مس مواجه  یتولیدکننده سندیکاهایطور طبیعی، به ثانیاً 

 شان را افزایشها و محصولاتبنگاهشاخص کمیابی آن شوند. این امر بلافاصله می

ازحد دهنده قدری تولید بیش)نشان %11. برای مثال، ممکن است شاخص از دهدمی

دهنده افزایش تقاضای مس نسبت به سطح فعلی )نشان %111نسبت به تقاضای فعلی( به 

)به همراه مشکلات موجود در راه پیدا شاخص کمیابی تولید( رشد کند. این تغییر در 

های کنند(، وارد الگوریتم قبول مس که سفارش یتولیدکننده سندیکاهایکردن 

 های آنرنامهبه تغییر بخود،  ینوبهشود. این موضوع بهمی سندیکاهاگیری دیگر تصمیم

کنندگانی توانند به دنبال دیگر تأمینمی سندیکاهامثال، عنوانشود. بهمیمنجر  سندیکاها

تری دارند، باشند یا ممکن است جایگزینی برای مس که شاخص کمیابی پایین

 اند.شدهها به منبع کارآمدتری برای استفاده، تبدیلفاده قرار گیرد؛ زیرا آنمورداست

زودی این کند و بهترتیب، درخواست برای محصولات مسی افت میاینبه

 این تقاضاها، جایگزینی برای)ها، صرفاً انعکاسی از نیازهای واقعی مس است درخواست

ود )که شکنونی می یا نسبت به عرضهمس ندارند(. این موضوع، منجر به کاهش تقاض

 راین(. بنابدهدآن را نشان می انبار دارمیانرای حفظ سطح ب سندیکاهاسایر  درخواست

 سندیکاهای کلی به سراسر اقتصاد ارسال شده که مس )نسبتاً( کمیاب شده و طرح یپیام
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مات را نگرفته صمیگونه تریز مرکزی ایناند. هیچ برنامهدر پرتو این اطلاعات، تغییر کرده

مرکز، بازاری غیرمتلازم نیست. ما یک سیستم غیر پولیاست و برای تسهیل آن هیچ 

 خودمختار داریم. هایکمونمبتنی بر توزیع رایگان محصولات بین 

ه این تغییر ب گونهچهکند که تر، این پرسش خودنمایی میبا نگاهی به تصویر کلان

مس و  سندیکاییشود. فدراسیون ده میمس واکنش نشان دا تقاضایدر عرضه/

بین صنایع، جلسات منظمی دارند و پرسش در مورد تغییرات  سندیکاییهای فدراسیون

ات به این تغییر گونهچهها باید در نظر بگیرند که شود و آنوضعیت مس مطرح می

واکنش نشان دهند. بخشی از این موضوع، تعیین این مطلب است که آیا این تغییر 

ای انحهسمدت )مثلاً ناشی از مدت و یا بلندمدت است. تغییر کوتاهاد، کوتاهزیاحتمالبه

حال، تغییرات گذاری جدید ندارد. بااینریزی برای سرمایهمعدن( نیاز به برنامه در

 دیگر سندیکاییهای جدید ناشی از محصول جدیدی که درازمدت )مثل درخواست

گذاری هماهنگ رود( ممکن است نیازمند سرمایهیبه اتمام مد یا معدن موجود روزسامی

های خود را اجرا در پرتو تغییرات، برنامه سندیکاهاتوانیم انتظار داشته باشیم که میباشد )

آلات جدید برای تولید مؤثرتر مس یا گذاری در ماشینکنند؛ برای مثال، با سرمایه

رات تغییبا تقریباً برابر  انتظار از این طرحافزایش تولید(. اگر تغییرات مورد

حال، اگر گاه نیازی به اقدام فدراسیون نیست. باایندرازمدت باشد؛ آن یشدهبینیپیش

گذاری در معادن مس جدید ها این کار را انجام دهند؛ بعد ممکن است نیاز به سرمایهآن

گذاری جدیدی در مقیاس بزرگ در صنعت لازم باشد. فدراسیون چنین باشد یا سرمایه

 کند.هایی را پیشنهاد میرحط

رد. بینی کتوان با دقت آن را پیشزد؛ اما نمی توان در مورد آینده حدسلبته، میا

اکه ازحد صورت بگیرد؛ چرگذاری بیشدرنتیجه، ممکن است در صنایع خاصی، سرمایه

 کداری، این امر به یحال، برخلاف سرمایهشود. درعینتغییرات مورد انتظار محقق نمی

ازحد گذاری بیشسرمایه داری،شود. وقتی در نظام سرمایهبحران اقتصادی منجر نمی

دهند، تعطیل هایی که سود نمینظر از نیاز اجتماعی، کارخانهشود، صرفانجام می
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افتد این است که برخی از کالاهای تولیدشده مصرف آنچه اتفاق می یشوند. همهمی

تولید،  برای سندیکاهاار و منابع، به هدر خواهند رفت؛ نخواهند شد؛ برخی از نیروهایی ک

ارآمدتر شوند و به تولیدات ک؛ و تأسیسات نسبتاً ناکارآمد تعطیل میتراشندتوجیه می

داری، چیزی خواهد بود که به گذشته تعلق پردازند. بحران فراگیر اقتصاد سرمایهمی

 دارد.

کند و ود را دریافت میها و تجهیزات خسفارش سندیکاییطور خلاصه، هر به

فرستد. بعلاوه، مراکز توزیع کنندگان خاص خودش میتولیدات خود را به مصرف

دهد. که برایش تعیین شده، سفارش محصولات لازم را می سندیکاییاجتماعی، برای 

به نیازهای  که سندیکاییخود را به  سندیکایتوانند کنندگان میبدین شیوه، مصرف

چه ند و به همین ترتیب، واحدهای تولیدی از آندهند، تغییر بدهآنان پاسخ می

ین از کنند و همچنها میاجتماعی است، آگاهی یافته و اقدام به تولید آن یمورداستفاده

شوند. در این های اجتماعی منابع موردنیازشان برای تولید آن کالاها آگاه میهزینه

ساختار شرکتی(،  مراتب)و نه سلسله هاانجمنروش، با هماهنگی حاصل از برابری 

 یابد.از روابط افقی در سراسر جامعه گسترش می ایشبکه

فکر ، بدان معنا نیست که  آگاهی دارند 1«تناقض انزوا»ها از که آنارشیستاین

بگیرد که چه چیزی را مصرف کنند. این موضوع  افراد تصمیمبرای کنیم جمع باید می

ها قبول ندارند که خود فرد باید نیازهای آنارشیست یمثل یک زندان خواهد بود. همه

 یازهاینهای مذکور، پیوندد، تعیین کند. البته گروهها میهایی را که به آنخود و گروه

حال، کنند. بااینها، بهبود زیرساخت و غیره را تعیین میاجتماعی همچون پارک

                                                      

1 isolation paradox 
و  حرکت درک ه هر فرد تم ایل به س   هیم بودن  اب دی یممشارکت و همکاری همگانی در صورتی تحقق 

که از  شودیمهر فرد در ص ورتی در این مش ارکت، سهیم  فعالیتی اجتماعی داش ته باش د و از س وی دیگر

 (مترجم)مشارکت دیگران اطمینان حاصل کند 
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ا در مورد اهد بود تها خوکنند که این امر به سود آنهای سوسیالیست فکر میآنارشیست

شوند، بحث کنند. برای مثال، این بدان چارچوبی که این تصمیمات حول آن اتخاذ می

یست زکنند تا به تولید محصولات سازگار با محیطمعنی است که جمع توافق می

، طورکلی تصمیماتی بگیرند که با تعامل اجتماعیبپردازند، ضایعات را کاهش دهند و به

یرند که گکنند، تصمیم میها تولید میچه تعاونیافراد هنوز بر اساس آنشوند. غنی می

ید کار اجتماعی موردتوافق، تول. اما این کالاها بر مبنای دستورخواهندچه کالاهایی را می

را  مصرف خُرد 1«جانبی آمدهایپی»شوند. در این روش، زباله، آلودگی و دیگر می

که برای افراد منطقی است تا برای رسیدن به رحالیمثال، دعنوانتواند کاهش دهد. بهمی

ود شخردی عظیم منجر میبیصورت جمعی، این امر به محل کار رانندگی کنند؛ به

 یه(. جامعمطلوبهای اجتماعی نا)برای مثال، ترافیک، آلودگی، بیماری، زیرساخت

افق تو پردازد ومشکلات مرتبط به استفاده از خودرو به بحث می یدرباره خردمند

ونقل عمومی کاملاً یکپارچه ایجاد کند که آلودگی، حمل یکند تا یک شبکهمی

 دهد.و غیره را کاهش می استرس، بیماری

از تأثیر  ،های فردی را قبول دارندها سلایق و خواستهکه آنارشیستبنابراین، درحالی

ق جتماعی را خلکنند تا محیطی اها نیز آگاهی دارند و بنابراین سعی میاجتماعی آن

های افراد های شخصی خود را به کمک ایدهگیریتوانند تصمیمکنند که در آن افراد می

 دیگر، غنی کنند.

کنند مختلف کالاهایی تولید می هایسندیکاکه، بدیهی است که موضوع دیگر این

که قدری به هم فرق دارند. این موضوع تضمینی است برای این واقعیت که مردم حق 

کنونی حاصل از محصولات متعدد  یرند. این تردید وجود دارد که زبالهانتخاب دا

های چندملیتی هستند!( که همگی کار های مختلف )گاهی اوقات همان شرکتشرکت

حال، ی آنارشیستی نیز ادامه پیدا خواهد کرد. باایندهند، در یک جامعهمشابهی انجام می

                                                      

1 externalities 
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ل کننده، اطمینان حاصانتخاب مصرفد تا از شخواهد تولید  «کالاوعی از یک انواع متن»

ویژگی  امکدکنندگان شود تا بدانند که مصرفشود و به تولیدکنندگان اجازه داده می

 یک کالا ی کهیهاستی از ویژگیفهرغیرممکن است که بنشینیم و دهند. را ترجیح می

اوری نوجود دارد و ف یم که دانش کاملکنفرض می مگر ،باید داشته باشد تهیه کنیم

محدودی دارند.  کاربرد مفروضاتن ای. در زندگی واقعی، هر دو نسبتاً ثابت است

ییر خواهد کنند و تولید تغهای مختلف تولید میکالاهایی با ویژگی هاتعاونیبنابراین، 

 یک الف ینهمثال، کارخاعنوانتقاضای این پیشنهاد متفاوت باشند. به یگوپاسخکرد تا 

 هدستگادهند که این کند و الگوهای مصرف نشان میجدید تولید می خوان دیسی

ار، علاوه ند. این ککنتبدیل میتولید خود را ها کارخانه یمحبوب است و بنابراین بقیه

شود. در این روش، انتخاب انجام می و آزمون جمعیت های تحقیق و توسعهایشآزمبر 

ی ادر خواهند بود تا )در برخیابد؛ چراکه افراد قشود و بهبود میکننده حفظ میمصرف

کننده( عنوان تولیدهبر تصمیمات آنان )ب کمون/سندیکاوگو با موارد( از طریق گفت

 د.تأثیر بگذار

ی فقط دارباشد؛ اما ضروری است تا متذکر شویم که سرمایه عجیب شایددرنهایت، 

صاد کند. هر اقتبرابر میکلاسیک، عرضه و تقاضا را در دنیای فانتزی اقتصاد نئو

اند، ، در واکنش به سود بالاتر ناشی از کالاهایی که قبلاً کم تولید شدهواقعی داریسرمایه

های رهاین کار، دو یازحد مواجه خواهد شد. نتیجهبا عدم اطمینان و تمایل به تولید بیش

ود. شبحرانی است که در آن کاهش تقاضای مؤثر، موجب افت متناسب در عرضه می

شود که نیازهای واقعی )تقاضا( صرفاً به این دلیل برآورده به این واقعیت زشت اشاره نمی

ای مؤثر(. عدم تقاض)شوند که مردم فقیرتر از آن هستند که قیمت کالاها را بپردازند نمی

عرضه  بازاری با مشکل تعادل میانهای غیرکه صرفاً سیستمترتیب، نشان دادن ایناینبه

 اشتباه است.ا مواجه هستند، و تقاض
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گیرند. را نادیده نمی «تقاضاعرضه و »ها این بحث این است که آنارشیست ینتیجه

داری از این امر بدیهی را تشخیص داده سرمایه یهای نسخهها محدودیتدر عوض، آن

داری مبتنی بر تقاضای مؤثر است که هیچ پایه و اساسی شوند که سرمایهو متذکر می

جای بازار از های اجتماعی، بهضروری با استفاده مؤثر از منابع ندارد. آنارشیست

. تولیدکنندگان کنندداری میافقی بین تولیدکنندگان جانب پیوندبتنی بر دستگاهی م

طور مؤثری اطلاعات مربوط به تغییرات نسبی در عرضه و تقاضا را در سراسر مذکور به

نه ت، اسنیازهای واقعی جامعه  یکنندهکنند. این اطلاعات منعکسجامعه باهم مبادله می

 . هاهای بانکترازنامه
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