
  

 

 

 

 

 

 از کارل مارکس کمک گرفت توانیدر بحران: م یدموکراس 

 

پولدیبرونو ل ینوشته  

انیحسن بامداد یترجمه  

 

 دموکرات کی ریشه ستیالیسوس نی. اما اکنندیم قلمداد یصرفاً اقتصاد یرا اغلب متفکر مارکس کارل

 یاسیس یهاکردن نظام کیدموکرات یبالقوه برا ییهاحلاو راه یهادر نوشته میتوانیمو  بود اریعتمام

ما  کیدموکرات ینهادها که دارند اجماع موضوع نیا سر برو اروپا  کایامر یهاچپ. میابیب مانکیردموکراتیغ

 کیگارشیال یساختارها هیعل یاسیس یانقالب انداختنراه یبراسندرز  یکارزار برن ازاند. رو به زوال نهاده

 ییهالرزه» آوردن وارد و ایتانیبر انیمجلس اع یالغا بر یمبن یلیربکا النگ ب شنهادیگرفته تا پ کایامر

 یپ در که ینبشج دانندیم خوببرجسته  دموکرات یهاستیالیسوس یهمه ،آن کشور دولتبه « آورشوک

 مانیاسیس یهانظام کردن کیدموکرات به لیم با یناگسستن یوندیپاست  ترعادالنه یاجتماع نظم کی

 .دارد
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 قدرتنظارت بر  عدم ،یگذارقانونو  یریگمیتصم ندیفرا در نخبگانها و : نفوذ شرکتواضحند مشکالت

 از که را یکسان ما یاسیس یهانظام. شاننبودن گوپاسخ ومردم  با ندگانینما یگانگیب زینو  ییاجرا

 دیایب کار یرو که یستیالیسوس دولت هرراه  سر و سازدیم گانهیاز خودب کنندیم تیتبع هاآن یهامیتصم

 مشکالت نیا یبرا یحل راه تواندیم یانضمام راتییتغچه  ستیواضح ن یلیخ یول. کنندیم یاندازسنگ

 ارائه دهد.  

مارکس است.  یحقوقو  یاسیس یهانوشته افت،ی راهگشا ییهادهیادر آن  توانیم که یمنابعاز  یکی

 درکه  شودیقلمداد م یصرفا اقتصاد یمتفکر معموالبه نظر برسد چون مارکس  بیحرف عج نیا دیشا

 گفتن ندارد.  یبرا یادیحرف ز یاسیس یو نهادها هانظاممورد 

 ستیالیسوس نیا اماارائه نداد.  یو کمال تمام یحقوق یهینظر گاهچیه مارکس که است درست البته

و  مشروطه دولتخصوص  در قیدق یانتقاداتهم  شیهانوشته در وبود  اریعتمام دموکرات کی ریشه

 نیگزیجا دیباکه  یمردم ینهادها از یکل یطرح هم ودارد  وجود یبرالیل یندگینما بر یمبتن یهاحکومت

 زشیخ همان یعنی بود، سیپار کمون از مارکس یهاتجربه هادهیا نیا از یاریبس الهام منبعشوند.  آن

 رد؛یبگ دستبهرا  سیکنترل پار ۱۸۷۱ یمه تا مارس از یعنی کوتاه یمدت انستکه تو کارگر یطبقه

 تحولبه  ازیو ن ه،یمجر قوه بر مقننه قوه تفوق تیاهم ندگان،یگو کردن نماپاسخ ضرورت چون ییهادهیا

 در هادهیا نیا البته. یاجتماع خدمات ینهیزمدر  خاصه ،در جهت منافع مردم یدولت یهاسازمان گسترده

 که ییهاشهیاند بودند، آنها از ملهم یحد تا و راستاهم زین تریمیقد کالیراد یاسیس یهاشهیاند با حالنیع

 داشت رواج ییکایامر یستیفدرال ضد انیجر و یفرانسو یهادموکرات ،ییایتانیبر یهاستیچارت انیم در

 ،کالیراد یخواهیجمهور عنوان با ،االنتشار بیقر یدر کتاب تیو اسمارت وا یکه من، کارما نابولس ی)سنت

 (.میپردازیمآن  یسبه برر
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 راستش و شود اجرا مو به مو دیباکه  میقلمداد کن یدستورالعملمارکس را  یهادهیا دینبا البته

 دستور»مخالف نوشتن  که مارکس مثل ی)از کس پردازندیالزم نم اتیآنقدرها به جزئ اصال او یهانوشته

 قیالحقامخزن دیرا نبا یمتفکر چی(. هرودیهم انتظار نم نیبود، جز ا «ندهیآ یهایفروشهیاغذ یبرا پخت

 م،یکن کیرا دموکرات مانیاسیس ینهادها دیبا چطورکه  میکن فکر نیباشد به ا قرار اگر یولدانست.  ریتغیال

 از آن بهره برد.  توانیاست که م یاز منابع مهم یکیمارکس  یهانوشته

 در را یدموکراس تیمحور که کندیم فراهم را فرصت نیا مارکس یهانوشته خواندن همه، از شیب

 سمیالیسوس برساختن یضرور شرطشیپ یدموکراس که یمعن نیا به فقط نه. میآور خاطر به سمیالیسوس

 یامر همان در شهیر یاسیس نظام کردن کیدموکرات یبرا ما یزهیانگکه  یمعن نیبه ا نیاست، بلکه همچن

را  مردم یزندگ که ییروهایناز آن برآمده است: ساختارها و  اقتصاد کردن کیدموکرات یبرا ما لیم که دارد

 تحت کنترل خودشان باشد.  دیبا دهد،یشکل م

       «بود خواهد مردم خدمت در یهمگان یرأ حق»

 کردیفکر م اواست.  سمیالیسوس یضرور یازهاینشیاز پ یکی یهمگان یکه حق رأ بود دهیعق نیبر ا مارکس

 «. است کارگر یطبقه یاسیس یبرتر...  یهمگان یحق رأ ریناگز یجهینت»حالت:  نیترنانهیبخوش در که

 و کند فیتضع را یرأ بخشییرها لیپتانس ،یندگیبر نما یمبتن حکومتهم بود که  نیاو نگران ا اما

 یهائتیه عملکردبر  زیندادن و  یرأ ینحوه بر که کند ضیتفو یعیوس اریاخت منتخب یهامقام به

 کنندیفراهم م ییاجرا پشتوانه با یقدرت دهندگانیرأ یبرا یادوره یها. انتخاباتبگذارد اثر یگذارقانون

 یهاخواست یندهینمارسماً  ندگانیدردنخور خالص شوند( اما نمابه یهاندهیاز شر نما توانندی)م

که  ندیآفریم گورپاسخیاز مقامات غ یاامر طبقه نیباور بود که ا نیا بر مارکس. ستندینکنندگان انتخاب
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مقامات  که به آن ینه کسان و ندیآیم شمار به آنان از یبخش خود که اندیبگانمنافع نخ یندهینما ترشیب

 .اندداده یرأ

 هاآن صدر درکه  کندیم شنهادیرا پ ییسازوکارها دهندگانیو رأ ندگانینما یکردن فاصلهکم یبرا او

 انیپا یکس یندگیکه فوراً به نما شوندیقدرت م نیحق، شهروندان واجد ا نیاست. طبق ا کردنحق عزل 

 انیکارفرما کهیحال: درگفتیم طنز بهصبر کنند. مارکس  یبعد اتها و تا انتخابسال ستیدهند، و الزم ن

 هماگر  و ،قرار دهند مناسب یجا دررا  مناسب فرد قادرند»دارند که  اعتمادخود  «یفرد یحق رأ»به 

 دیباکه  شودیمطرح م دهیا نیا یوقت ،«کنند عزلرا  او عایسر کردند، اهدر انتخاب فرد مناسب اشتب یزمان

 .شوندیم هراسان انیکارفرما نیهم ،داد دهندگانیرأ به راقدرت  نیا نیع یهمگان یرأ در

 دهندیم یدستورالعمل ندگانیبه نما دهندگانیبود که مطابق آن رأ «آمرانه وکالت»مدافع  مارکس

دخالت کنند  یگذارقانون ندیدر فرآ ماً یمستق توانندیم شهروندان ب،یترت نیو به ا است االجراالزمکه قانوناً 

که مارکس  نیا باالخره وداده اند.  یدر کارزار انتخابات که بزنند ییهاقول ریزنتوانند  گرید ینتصابا یهاو مقام

 خواست نیا یبررس در مارکس،. زود انتخاباتزودبه یبود و مدافع برگزار یطوالن یپارلمان یهامخالف دوره

 بدون که است یطیشرا»از  یکیخواست  نیکه ا شد متذکر شود، برگزار هرساله انتخابات که هاستیچارت

 «. نخواهد بود شیب یکارگر توهم یطبقه یبرا یعموم یحق رأ آن

 یندگیبر نما یمبتن حکومتمهم در  یراتییتغ یریتداب نیچن دیگویمارکس م که نیا کالم مخلص

حاکم  یطبقه یاعضا از کیکدام که میریبگ میتصم سال شش ای سه هر که نیا یجا به»: کندیم جادیا

 «.بود خواهد مردم خدمت در...  یهمگان ی، حق رأستندینبه حق مردم  ندهینما

 ندگانینما هیعل را مردم خشمراست موفق شود  یاندازه به نتوانسته شهیهم چپمعاصر،  استیس در

 مدافعاناو توانستند خشم  یسوهم یهارسانه وجانسون  سی. بورزاندیبا مردم برانگ گانهیو ب گورپاسخیغ
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کنند.  مصادره« پارلمان هیمردم عل» تیروا قالب در رادر مذاکرات  ایتانیبر پارلمان عملکردبه  نسبت تیبرگز

 یفاسد و وعده مداراناستیبا حمله به س است، ستیپوپول و راست یجنبش که پنج ستاره جنبش ایتالیا رد

قابل توجه به دست  یتیدر آغاز راه موفق توانستآنان  ندگانینما وجنبش  یاعضا انیم آمرانه وکالت یبرقرار

 ریاتخاذ تداب زیو ن یندگیبر نما یحکومت مبتن بر وارد ینقدها تارا ساده کرد  هابرالیامر کار ل نیهمآورد. 

 .رندینگ یجد و بخوانند یستیپوپولرا  آمرانه وکالت لیاز قب یارانهیشگیپ

 همانمارکس  یهاهیتوص دیشارا به راست واگذار کند.  دانیم نیچپ مرتکب خطا خواهد شد اگر ا اما

را  ندگانیکه چگونه نما میکنیتأمل م بارهنیدرا میدار یوقتاما  م،ینیگزینباشد که برم یاینظام حقوق

 هاهیتوص نیا دیشود، با دهیشن شانکیمردم در نظام دموکرات یواقع یکه صدا میکن یو کار میگو کنپاسخ

 داشته باشد.   مانیحقوق زرادخانهدر  ییجا

 هیمجر یقوه نقد

 نظام در مقننه یقوه یبرا است، بدگمان یندگیبر نما یمبتن حکومتکه مارکس نسبت به  نیا رغمیعل

 یجا به آن در که  بود سیپار کمون شگریستا لیدل نیا به او. است لقائ یمحور ینقش کیدموکرات یاسیس

 یشورا یاعضا خود به وزارت هیشب یمناصب باشد، مقننه یقوه از منفک یجمهورسیرئ و نهیکاب که نیا

 .شدیم داده کمون

است.  نیخطرآفر دهندگانیرأ با گانهیب ندگانیاز نما شیاز حد حتا ب ادهیز ییمارکس قدرت اجرا یبرا

 نیا با او(. شد فرانسه دوم یجمهور گذارهیفرانسه بود )همان که پا ۱۸۴۸ یاو مشخصاً منتقد قانون اساس

 شدیم انتخاب میمستق یرأ با که یجمهور سیرئ قانون نیا درچون  کردیم مخالفت قانون آن یهابخش

 یهامانیپ یامضا شهر، یشوراهاو  یمحل یبه شوراها یتوجهیعفو مجرمان، ب حقداشت:  یاراتیاخت نیچن

که دادن  کردیم دی. مارکس تأکیمشورت با مجلس مل بدون رانیزو از همه بدتر، عزل و نصب و ،یخارج
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 یامقننه یرا دارد و قوه« مقام سلطنت اوصاف یهمه»که  ندیآفریم یجمهور سیرئ یاراتیاخت نیچن

صرفاً  که کردیم متهم را یحقوق نظام نیابر اعمال دولت است. مارکس  «یواقع یفاقد نفوذ»که  سازدیم

 .است کرده بدل «یانتخابات یپادشاه»را به  «یموروث یپادشاه»

از کنترل،  یاقوه نیبود که چن ینگران نیمقتدر ا یهیمجر یقوه با مارکس خالفتم لیدال از یکی

 بابود،  یجمهور استیقدرت ر یشخص تیماه نگران نی. او همچنزدیبگر یعموم وتفحصقینظارت، و تحق

 لطف به»که « اندیحق اله یواجد نوع»که  پندارندیم «یمل روح...  تجسد» را خود رهبرانکه  نیتوجه به ا

 ها اعطا شده است. به آن« مردم

ناپلئون  یو مسلماً ترامپ و لوئ میافتیدونالد ترامپ م ادیبه  فوراً مطالب  نیبا خواندن ا امروزه

دوم را ساقط  یجمهور سرانجامکه  بود یجمهور سیرئ همان ناپلئون یئ)لو دارند هم با یجالب یهاشباهت

 یجمهور سیرئ نیمتحده است. چن االتیا قدرقدرت یجمهور استیواقع ر در یمشکل ساختار اماکرد(. 

 ایتانیبر یاساس قانون(. است دموکرات حزب گردن عمالً آن گناه که یامر) دهدینم تن کنگره مؤثر نظارت به

 نیاز ا تیبرگزمذاکرات  یجانسون ط سیجنگ عراق و بور دربلر  ی. توناستمشابه  یمشکالت دچار هم

 د،یشارل دوگل رس بیبه تصو ۱۹۵۸که در سال  ،فرانسه یفعل یها سوء استفاده کردند. قانون اساسمشکل

که امانوئل  یراثی)م کند متمرکز هیمجر یقوه دست در را قدرت که بود شده یطراح قصد نیا هی مشخصاً

 (.رفتیپذ را آنبا آغوش باز  ،یفعل هورجم سیمکرون، رئ

 انیمجر منتخب یهامقام که هینظر نی)ا سمیپارلمانتار نقد که آوردیم ادمانی به مارکس یهانوشته

موجود  یهاپارلمان شکی. بمیقوه مقننه خلط نکن تی( را با حمله به تمامهستنداصالحات  یبرنامه یاصل

 یستیالیسوس ترگسترده جنبش یرابطه یدرباره زین ییرپاید و مهم یسازمان مسائلو  ستندیاصالً مطلوب ن

 . دارد وجود پارلمان در آن ندگانینما و
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 شیپ را هاآن و کنندیم دفاع یمترق اهداف از که جست ییهادادگاهبر  هیتک در توانینمجواب را  اما

 ای -دارد اریاخت در را قدرت یهمه که یاهیمجر یدر رأس قوه ستیالیسوس یفردنشاندن  در ای برند،یم

 نیتردموکرات مقننه یقوه حکومت، قوه سه انیم در. یگذارقانون حوزه در یندگینما گذاشتن کنار در

 و -بودند قوه نیا کردن محدود به مشتاق متحده االتیا ستیفدرال گذرانانیبن که نبود لیدلیب -آنهاست

 دفاع کنند.  هیئو قضا هیمجر یهاقوه یهایاندازدست برابر در وهق نیاز ا دیبا دموکرات یهاستیالیسوس

 یبوروکراسکردن  دگرگون

در اغلب  یعیوس و یموجب اصالحات جد یگذارو قانون یندگینما یمارکس درباره یشنهادهایپ

را  فاصله نیشتریب یبوروکراس یاو درباره یهادگاهید یول. شودیمدرن م یندگینما بر یمبتن یهاحکومت

 . دارند شدهشناخته یاسیس یهاظامبا ن

و  یادار دستگاهدر کانون  یآن کارگران عاد یاست که در پ دولت یمهم یدگرگون خواهان مارکس

باز شوند و  یرقابت یهاانتخابات یبر رو دولت یبوروکراس یدرها که کردیم شنهادی. او پرندیقرار گ ییاجرا

 نظر. به باشد حاکم زینپارلمان  ندگانیبر نما دیبا بود معتقدباشد که  یعزلهمان قدرت  تابع یروکراسوب نیا

 کندیبدل م راند،یها حکم مکه بر آن یبا مردم گانهیو ب منفک یدولترا از  دولت یرییتغ نیچن ،مارکس

 یگزارانمتفرعن مردم به خدمت اربابان» شودیموجب م رییتغ نیااست.  مردمکه تحت کنترل  یبه دولت

 حاال] که چرا ،یواقع یهایریپذتیمسئول به زین یشینما یهایریپذتیمسئول و شوندبدل  عزل قابل شهیهم

 . «کنندیعمل م یتحت نظارت عموم وستهیپ[ منتخبان نیا

گفت نفرت او، از  توانیم یحت ایاو،  یشگیهم یاعتمادیب با راستاستهم یهمگ هااظهار نظر نیا

است(. مارکس   کیبوروکرات دولتمدافع  کنندیکه اغلب مارکس را متهم م. )طرفه آنهابوروکرات

 یطبقه ،«یدولت یهاانگل ارتش» ،«شدهتیتربکاست »: کندیم حیتقب عبارات نیا بارا  هابوروکرات
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 یلیخ را دولتوبار کار توانندیم «یعاد کارگران» که است باور نیا بر او. «پردرآمد یهاهکاریب و چاپلوسان»

 یبرتر»کارگرها  نیاست بر ا نیبر ا فرضکه  یکسان تاانجام دهند « و کاراتر ترشناسانهفهیوظو  ترمتواضعانه»

 دارند.   «یعیطب

 یبازهوس یقربان اغلب ی. با کمال تأسف، مردم معمولاست جذاب مارکس دگاهید شکیب

. شوند سرگردان انتهایب ییهزارتو در مجبورندمعاش خود  نیتام یبرا و شوندیم مآبسیرئ یهابوروکرات

 یهامهارت کمبوداز جمله  شودیم مواجه یبزرگ موانع با او دگاهید یاجراو مدرن  دهیچیپ یجامعه در اما

 یبوروکراس کی میسخت است که تصور کن اریبسکم . دستتجربهیب اندرکاراندست بر هاشرکت نفوذ و یفن

مشارکت  یکه برا بشود ققحم یاقتصاد یطیشرا زمانهم که آن مگر شود محقق تواندیم کیدمکرات قاًیعم

 را یفیوظا نیچن بخواهندکه مردم  یطیشرا زین و) بدهد یشتریب اریبس یبه مردم فرصت یدر ادارات عموم

 (.رندیبگ عهده بر

 یاو برا یبرنامه تحققسازوکار  دیبگوکه  شودینم افتی یایواقعرهنمود  چیمارکس ه یهانوشته در

 شیوبکم رسدیمدر نظر داشته به نظر  ییمارکس الگو هماز چه قرار است. اگر  یبوروکراسکردن  کیدموکرات

شهروندان  کرد،یرا مشخص م یکه مناصب ادار یایکشقرعه قیاز طر که ییجاهمانبوده است:  ستانآتن با

 نوشتن به مارکس یبود که وقت یآتن یدموکراس یژگیهمان و نی. )اشدندیبر مروا و فرمانمتناوباً فرمان

 نمانده بود(. ادهایو اغلب در  داشت خبر آن از یکس ندرت به بود مشغول

 به راجع یهاهینظر در راًیاخ که است باستان دوران یدموکراس رکن همان نیا که است یگفتن

 بر یمبتن یهاحکومت یهایناکام یبه برخ اشاره یبالقوه برا یدوباره ظاهر شده و در حکم راه یدموکراس

 یعنیاست،  انیدر جر یشهروندان یهاانجمن درباره یادیز یهابحث مثالً. شودیم قلمداد یندگینما

 ای مشخص یهااستیس یدرباره اندموظفو  شوندیاز مردم که بر حسب تصادف انتخاب م ییهاگروه
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استفاده شده  یشهروند یهاانجمن نیهم از ا ی. در موارددهند ارائه یشنهاداتیپ یقانون اساس در یاصالحات

 در انتخابات در اصالحات شنهادیپ یبرا و رلندیا در یاساس قانون یهامتمم مورد در نظر تبادل یبرااست: 

 درشوراها  نیاکه  نیا یاست برا انیدر جر یکارزار زین حاضر حال در. داکانا و ویاونتار ا،یکلمبشیتیبر

 داده شوند.  دخالت ایتانیبر یاساس قانون مجمع

طرح کرده است:  جالب یشنهادیپ ،ییکایامر یاسیس پردازهینظر ک،یکورممک جان ،نیا بر عالوه

 یتیجمع انیاز م کهنفر است  کیواز پنجاه کلمتش بونیتر نی. اروم یهایپلب بونیترمدرن از  یصورت

 بونیتر نیا. شوندیقرعه انتخاب م دیق به( شوندیده درصد ثروتمند جامعه نم آنشامل  البته)که  ترگسترده

 کند. ضاحیرا است یدولتو مقامات  ندازد،یبه راه ب یپرسکند، همه شنهادیقانون پ تواندیم

 یهانظام مورد درمارکس را  یاز آرزوها یباشد که برخ ییهااز راه یکی ییهایکشقرعه نیچن بسایا

را در  یو ادارات عموم حکومت فیانجام وظا ماًیکه در آن مردم مستق یاسیس یمحقق کند: نظام یاسیس

 .رندیدست بگ

 دموکرات   مارکس

شده  شاننیگزیکه جا یمستبد یهامینسبت به رژ یندگیبر نما یمبتن حکومتبود  معتقد همواره مارکس

. است «یدموکراس» همان یندگینما بر یمبتنحکومت  نیا که نبود موافقدارد. اما  یفراوان یهاتیاست، مز

 یاسیس یاز آن ارائه شد، به نظام یکل یطرح ترشیپ که ،ینهاد یراتییتغ اعمالدر مقابل، او باور داشت که 

 دارد.  «کیدموکرات واقعاً یینهادها» که دیانجام خواهد

مرتکب  -اندیاتیاقتصاد ح یدر حوزه سمیالیسوس بردشیپ یبرا ییساختارها نیچن مارکس، نظر به

موجود را در دست  یدولت ینهادها سکان توانندیم هاستیالیسوس میاگر گمان کن میاشده مهلک ییخطا

 یگاه هم شکه خود بود معترف. )مارکس کنند تیهدا سمیالیسوس یرا به سو جامعه یو کشت رندیبگ



 

10 

 یحاضروآماده التیصرفاً تشک توانندینم» هاستیالیسوس او یگفته بهشده است(.  ییخطا نیمرتکب چن

در » یاسیقدرت س باشداگر قرار  «به اهداف خود استفاده کنند. لین یبرا آنو از  رندیبگ دست به را دولت

 طبقات یحکومت التیتشک،یدولت التیتشک یجا به»بماند، الزم است که مردم  یباق« دستان خود مردم

 «. را بنشانند خود یحکومت التیتشک حاکم،

 با دیدر اقتصاد با یاشهیر ی: دگرگوناست قرار نیا ازمارکس  یو حقوق یاسیس یهارتیاز بص یکی

 .زندیم یاول یشهیبه ر شهیت یگرفتن دوم دهیمالزم باشد. ناد استیدر س یاشهیر یدگرگون

 یمارکس درباره ی، نظرهاگرفته جاننو  از -شکننده  یهرچند به شکل- سمیالیسوس که یدوران در

 به میبپوشان عمل یجامه را او یهارتیبص چگونه نکهیااست.  ترقیتوجه دق یستهیشا یمردم یدموکراس

 .دارد یبستگ ما

 

            

 ای است از:این متن ترجمه

https://jacobinmag.com/2020/01/popular-democracy-karl-marx-socialism-political-

institutions 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی حسن بامدادیان، ، ترجمه«از کارل مارکس کمک گرفت توانیدر بحران: م یدموکراس»لیپولد، برونو. 

 /m7t8https://radicald.net ، دریافت از:۰۴/۰۱/۱۴۰۰دموکراسی رادیکال، 

https://radicald.net/8t7m

