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 فصل سوم

 
 

 ابزار چيرگی طبقاتی: دولت
 

 
  تقسيم اجتماعی کار و پيدايش دولت-١

. در جوام1ع ب1ی ط1بقه ب1دوی، کاره1ای اداری توس1ط هم1ه اعضای قبيله اجرا می شد           
هم1ه مس1لح بودند و همه در گرد هم آيی هايی که تصميمات مربوط به زندگی جماعت             

کشمکش های درونی .  می جستندو ارت1باط آن ب1ا دن1يای خ1ارج را م1ی گرف1ت، شرکت              
 .نيز توسط اعضای جماعت حل و فصل می شد

مس1لمًا اوض1اع در اي1ن جماعت های بدوی، که در شرايط کمونيسم قومی يا قبيله ای      
 .بسر می بردند، کمال دلخواه نبود

و اگر چه . جامع1ه بس1يار فقير بود و زندگی کشمکشی بود دائمی با نيروهای طبيعت       
قواع111د مرس111وم در ح111ل و فص111ل کش111مکش ه111ای داخل111ی و خارج111ی    آداب و رس111وم و 

بگون1ه ای جمع1ی بک1ار ب1رده می شد، ولی اين آداب و رسوم و قواعد ناشی از جهل و           
ليک1ن آنچ1ه را ک1ه ب1ايد تأک1يد نم1ود اينس1ت که            . ت1رس و ب1اور داش1تن س1حروجادو بودن1د          

 . جامعه در محدوده شناخت ها و امکاناتش بطور اشتراکی 
تش11کل اش11تراکی "، "اج11تماع"رو، اي11ن ط11رز تلق11ی درس11ت نيس11ت ک11ه مفاه11يم از اي11ن 
عم11ًال يکس11ان ب11وده و در سراس11ر ح11يات بش11ريت جملگ11ی بط11ور   " دول11ت"، و "انس11انی

درست بر عکس، بشر هزاران سال بدون شناخت از دولت          . الي1نفک وج1ود داش1ته ان1د       
 .در جوامع ميزيسته است

 که در گذشته توسط همه اعضای جامعه دول1ت هنگام1ی پدي1دار ش1د ک1ه کارکردهايی      
 :انجام ميگرفت در اختصاص گروهی مجزا از اعضای جماعت درآمد، يعنی

 .ارتش مجزا از توده مسلح مردم-
 قض111اتی ک111ه وظ111يفه قض111اوت ب111ر اعم111ال ت111وده م111ردم ب111ر همنوعانش111ان را بخ111ود  -

 .تخصيص دادند
رهبران منتخب جماعت  خوانين، پادشاهان و اشرافيت موروثی، جای نمايندگان و      -

رهبران11ی ک11ه منتخ11ب جماع11ت ب11وده و هميش11ه امک11ان تعوي11ض آن11ان ام11ری   . را گرفت11ند
 .ميسر بود

استادان، خط نويسان، فيلسوفان    , کشيشان، روحانيون " (توليد کنندگان ايدئولوژی   "-
 .از بقيه جماعت جدا شدند) و مأمورين عاليرتبه
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يکی پيدايش مداوم افزونه : دوگان1ه است بدي1ن ترتي1ب، پ1يدايش دول1ت برآي1ند تغي1يری          
تول1يد اجتماع1ی که بخشی از اجتماع را از جبر انجام کار جهت تأمين معاش خود رها         
س1اخت و از اي1نرو ش1رايط مادی برای اين بخش از جامعه فراهم آمد که خود را وقف                
امور انباشت و مديريت کند، و ديگری تغييری بود اجتماعی و سياسی که حذف بخش               
ديگ1ر جماع1ت را از فعالي1ت در ام1ور سياس1ی، ک1ه ت1ا آن زم1ان ح1ق هم1ه ب1ود، امکان                     

 .پذير نمود
 
 
  دولت در خدمت طبقات حاکم-٢

اي11ن واقعي11ت ک11ه کارکردهاي11ی ک11ه در جماع11ات ب11دوی همگان11ی ب11ود و از ي11ک دوره    
مش1خص ب11ه بع11د بص1ورت ح11ق وي11ژه گروه1ی ج11دا از س11اير م1ردم درآم11د، خ11ود نش11انه     

اين طبقات . افرادی که از کنار گذاشتن بخشی از جماعت بهره ميبردند        ايست بر وجود  
ح1اکم هستند که ترتيبی ميدهند تا افراد طبقات توليد کننده و استثمار شده از شرکت در                
 .اموری که آنها را قادر به از ميان بردن شرايط تحميل استثمار ميکند، محروم شوند

پيدايش طبقات حاکم   . ارتش و تسليحات است   در اي1ن زمينه بهترين شاهد مثال نمونه         
در . از ط1ريق غصب افزونه توليد اجتماعی توسط بخشی از جامعه صورت می گيرد         

بس1ياری از قبايل و روستاهای آفريقايی در سده های گذشته ما شاهد وقوع مجدد همان    
گون1ه تحول1ی بودي1م ک1ه در آغ1از پيدايش دولت در قديمی ترين امپراطوری های خاور        

تحف، هدايا : صورت گرفت) مص1ر، بي1ن النهري1ن، اي1ران، چي1ن، هندوستان، و غيره      (
و خدمات1ی ک1ه در آغ1از بشکل کمک متقابل و از روی خير خواهی ميان خانوارها رد                
و ب1دل م1ی ش1ود، ب1تدريج ص1ورت اجباری بخود می گيرد و تبديل به خراج، ماليات و            

 .بيگاری می شود
اين تضمين عمدتًا با زور اسلحه . مينی هم می داشت   اما اين مصادره می بايست تض     

 مه111م نيس111ت آنه111ا را س111رباز، پل111يس، -گ111روه هائ111ی از اف111راد مس111لح. ص111ورت گرف111ت
را مجبور  ) بعدها پيشه وران و بازرگان    ( زارعان و دامداران   -غارتگ1ر، ي1ا دزد بناميم     

روست که از اين.م1ی کن1ند ت1ا بخش1ی از توليدش1ان را ب1ه س1ود طبقات حاکم چشم بپوشند                 
 .آنان مسلح می شوند و از مسلح شدن توليد کنندگان جلوگيری می کنند
وض11ع رعاي11ای   . در يون11ان و روم باس11تان اس11لحه داش11تن ب11ردگان مطلق11ًا مم11نوع ب11ود   

نخستين بردگان اغلب . س1ده ه1ای مياني1ن و دهقان1ان ژاپ1ن فئودال1ی ن1يز بهمين گونه بود        
اشته می شدند و نخستين دهقانان تحت يوغ      هم1ان اس1رای جنگ1ی بودن1د ک1ه زنده نگاه د            

به ديگر سخن، اينان . اس1تثمار اغلب همان ساکنين سرزمين های شکست خورده بودند  
فراشدی بودند که خلع سالح توليد کنندگان و تحکيم انحصار اسلحه در دست             قربان1يان   

 .فاتحان، حاکمان و ملتزمين آنها را ببار آورد
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" دس11ته اف11راد مس11لح "درس11تی تع11ريف دول11ت را ب11ه  بدي11ن معن11ی، ف11ردريک انگل11س ب 
ب1ی شک دولت افزون بر مسلح ساختن طبقه حاکم و خلع سالح کردن     . خالص1ه ميک1ند   

اما در تحليل نهائی، کارکرد دولت . ط1بقات تول1يد کن1نده، کارکردهای ديگری نيز دارد         
ن بر ه1يچ چ1يز در تاريخ به اي  . ِاعم1ال زوِر بخش1ی از جامع1ه عل1يه بخش1ی ديگ1ر اس1ت         

و ي11ا ي11ک " ق11رار داد" لي11برال ص11حه نم11يگذارد ک11ه دول11ت از ي11ک  -ب11ورژوا) ت11ز(نه11اد 
هم1ه چيز  . ناش1ی ش1ده ک1ه تمام1ی اعض1ای جماع1ت آزادان1ه آن را پذيرف1ته ان1د                 " پ1يمان "

نش1انگر آن است که دولت برآيند زور و قهری است که عده قليلی عليه سايرين اعمال           
 .می کند

 ح11اکم اج11ازه ادام11ه دادن ب11ه تص11رف اف11زونه تول11يد      اگ11ر پ11يدايش دول11ت ب11ه ط11بقات   
اجتماعی را ميدهد، همين تصرف افزونه توليد اجتماعی به نوبه خود، پرداخت هزينه           

ه1ر چ1ه مق1دار اف1زونه توليداجتماع1ی بيشتر باشد،      . دس1تگاه دولت1ی را عمل1ی م1ی س1ازد      
 کارم11ند و بهم11ان نس11بت س11اختار دول11ت مي11تواند در ب11ر گ11يرنده تع11داد بيش11تری س11رباز،  

 .ايدئولوژی پرداز باشد
. انکشاف دولت در سده های ميانين فئودالی ضوابط آن را بی پرده آشکار می سازد        

در حيطه امالک "هنگام1ی ک1ه فئوداليس1م در اوج خود بود، هر يک از اشراف فئودال            
، رئ1يس ارت1ش، گ1يرنده مال1يات، ض1رب کن1نده پ1ول، مدي1ر و اداره کن1نده اقتصاد              "خ1ود 
ام1ا بم1رور زمان که برخی از امالک فئودالی وسعت يافتند و سلسله مراتب ميان    . ب1ود 

اش1راف بوجود آمد، و قدرت دوک ها و کنت ها بر پهنه قابل مالحظه ای گسترده شد،         
اين موضوع در مورد شاهان و . اعمال همه اين وظايف توسط يک فرد ناممکن گشت       

 .امپراطوران بيشتر صادق است
صاحب : ادی پيدا شدند که تجلی زنده جدائی اين کارکردها گرديدند       بدي1ن ترتي1ب اف1ر     

ام11ا برس11ی ريش11ه لغ11ات ه11م نش11ان          . منص11بان، س11رداران، وزي11ران، ديوان11يان و غ11يره   
م11ی ده11د ک11ه چگون11ه وزرا در آغ11از ب11رده و ي11ا رعي11ت ارباب11ان بودن11د، يعن11ی در حال11ت  

 .وابستگی کامل به طبقه حاکم قرار داشتند
 
 
 ر آميز و ادغام ايدئولوژيک جبر قه-٣

ه1ر چند که در تحليل نهائی، دولت دسته افراد مسلح است و هر چند که قدرت طبقه             
ح1اکم در وهله نهائی متکی بر جبر قهرآميز است، با اين همه دولت نمی تواند خود را   

ب11ه ق11ول ناپل11ئون ب11ناپارت ب11ا س11رنيزه هم11ه ک11ار          . منحص11رًا ب11ه اي11ن ج11بر مح11دود س11ازد  
جامعه طبقاتی ای که فقط از راه قهر مسلحانه .  ت1وان ک1رد ج1ز اينکه بر آن نشست       م1ی 

پ11ايدار اس11ت، در وض11ع ج11نگ داخل11ی دايم11ی، يعن11ی در منته11ی درج11ه بح11ران، بس11ر             
 .می برد
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بنابراي1ن برای تثبيت حاکميت يک طبقه بر طبقه ای ديگر، برای هر مدتی که باشد،           
گان، يعن11ی اعض11ای ط11بقه تح11ت ي11وغ اس11تثمار،   مطلق11ًا ض11روری اس11ت ک11ه تول11يد کن11ند  

تص11رف اف11زونه تول11يد اجتماع11ی توس11ط اقلي11ت را ب11ه منز11له ام11ری اجت11ناب ناپذي111ر،           
از همين روست که دولت صرفًا عامل اختناق نيست، بلکه       . جاودانی، و به حق بپذيرد    

بعه11ده " س11ازندگان ايدئول11وژی"اي11ن کارک11رد را . ع11امل ادغ11ام ايدئولوژي11ک ن11يز هس11ت
 . رنددا

 اجتماعی کاريک1ی از ويژگ1ی ه1ای انس1ان اينس1ت ک1ه بق1ای حياتش را جز از طريق            
 .نمی تواند تأمين کند و اين مستلزم برقراری روابط اجتماعی ميان انسانهاست

اي1ن پ1يوندهای غ1ير ق1ابل اجت1ناب لزوم رد و بدل کردن عقايد و تکلم ميان انسانها را          
را ممکن " توليد آرا"، انکشاف آگاهی، انديشه، و  اين نيز به نوبه خود    . ايج1اب می کند   

بدين گونه همه کنش های مهم زندگی بشر با بازتاب اين کنش ها در ضمير        . می سازد 
. ام1ا اي1ن بازتاب ها به گونه ای يکسره خودبخودی رخ نمی دهند   . او هم1راه م1ی ش1وند      

آرائی که در مدرسه يا بيشتر افراد به کمک . اف1راد ف1ی البداهه آرا تازه ابداع نمی کنند       
در کليس11ا آموخ11ته ان11د، و اف11زون ب11ر اي11ن ب11ه کم11ک آرائ11ی ک11ه از تلوي11زيون، رادي11و،             

از اينرو توليد جاری آرا و . آگه1ی ها و يا روزنامه ها به امانت گرفته اند، می انديشند            
نظ1ام پ1ندارها ک1ه آن را ايدئول1وژی م1ی نام1يم بس1يار مح1دود بوده و تا حدود زيادی در            

 .انحصار اقليت کوچکی از جامعه است
دليل اصلی اين   . ايدئولوژی حاکم ايدئولوژی طبقه حاکم است     در ه1ر جامع1ه طبقاتی       

ام1ر اينس1ت ک1ه تول1يد کن1ندگان ايدئول1وژی به صاحبان افزونه توليد اجتماعی وابستگی               
در س11ده ه11ای مياني11ن هزي11نه زندگ11ی ش11اعران، نقاش11ان و فيلس11وفان را        . م11ادی دارن11د 

)   ک11ه گذش11ته از اش11راف، خ11ود بزرگتري11ن م11الک ف11ئودال ب11ود (قيمًا اش11راف و کلس11يامس11ت
زمان11ی ک11ه اوض11اع اجتماع11ی و اقتص11ادی دگ11رگون ش11د، بازرگ11ان و       . م11ی پرداخت11ند 

اينجا نيز وابستگی مادی . ب1انکداران، ادب، فلس1فه و ه1نر را در پ1ناه لطف خود گرفتند          
ی که ديگر سر راست وابسته به طبقه حاکم  پيدايش توليد کنندگان ايدئولوژ   . عريان بود 

ول1ی اي1ن توليدکن1ندگان ايدئول1وژی نيز     . نباش1ند ت1ا ظه1ور س1رمايه داری بط1ول انجام1يد          
ک111ار م111ی کن111ند ک111ه س111رمايه داران و دول111ت بورژواي111ی ت111نها     " ب111ازار آزادی"ب111رای 

 .خريداران آنند
جتماع، يعنی ايدئول1وژی ح1اکم هر چه که باشد، کار کردش جز تثبيت شکل موجود ا    

 ش1کل غال1ب مالکي1ت را حماي1ت و     ق1انون . تثبي1ت حاکمي1ت طبقات1ی چ1يز ديگ1ری نيس1ت      
 به استثمار شدگان می آموزد مذهب نيز همين نقش را دارد، و   خانواده. توج1يه می کند   

 و اخالقی حاکم از راه سفسطه يا بيان آرمانهای سياسی. ک1ه سرنوش1ت خ1ود را ب1پذيرد        
برای نمونه نگاه (ش1ند س1روری ط1بقه حاکم را توجيه کنند        فق1ط نيم1ی از حق1ايق م1ی کو         

کن1يد ب1ه ت1ز گوت1ه ک1ه در دوران انق1الب فرانس1ه و عليه اين انقالب تدوين شد و مطابق                 
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آن، اغتشاش1ی ک1ه در نت1يجه پيکار عليه بی عدالتی بوجود آمد حتی از خود بی عدالتی              
 ).نظم موجود را بهم نزنيد: نتيجه اخالقی. وخيم تر است

 
 
  ايدئولوژی حاکم و ايدئولوژی انقالبی-٤

ه1ر چ1ند ايدئول1وژی ح1اکم ه1ر دوران1ی ايدئول1وژی ط1بقه حاکم است، اما اين به هيچ               
بطور . وج1ه بدي1ن معن1ی نيس1ت که تنها عقايد موجود در اجتماع عقايد طبقه حاکم است        

       کل11ی و ب11ه ب11يان س11اده، جامع11ه طبقات11ی دس11ت ک11م س11ه رده اص11لی عقيدت11ی را در ب11ر             
 :می گيرد

  عقايدی که بازتاب منافع طبقه حاکم آن دوران است و عقايد حاکم است؛-
 عق1ايد ط1بقات ح1اکم گذش1ته ک1ه اک1نون شکست خورده، از مسند قدرت بر افتاده اند         -

علت اين واقعيت نيروی بازدارنده آگاهی است که . ليک1ن ه1نوز ب1ر م1ردم نفوذی دارند      
پخش و نفوذ عقايد تا اندازه ای مستقل از  . ام بر ميدارد  همواره در پس واقعيت مادی گ     

در نتيجه ممکن است . رويدادهائ1ی اس1ت ک1ه در زمي1نه تول1يد م1ادی ص1ورت م1ی گيرد           
م11ردم تح11ت نف11وذ عق11ايد ن11يروهای اجتماع11ی ای ک11ه ديگ11ر از نظ11ر اقتص11ادی ن11يروهای  

 غالب نيستند باقی بمانند،
ين است و اگر چه هنوز تحت سلطه است عق1ايد ط1بقه انقالبی نوين که در حال تکو      -

ول1ی پ1يکار ب1رای رهائ1يش را آغازک1رده و پ1يش از آنک1ه ب1تواند ستمگران را براندازد               
 .بايد دست کم خود تا حدودی از عقايد ستم گران رهايی يابد

ط11بقه ح11اکم ب11ورژوازی . در اي11ن م11ورد نمون11ه فرانس11ه س11ده نوزده11م بس11يار گوياس11ت 
 ت111ا پاي111ان آن، ب111ورژوازی انديش111مندان، حقوقدان111ان،     از آغ111از س111ده نوزده111م  . اس111ت

انقالب فرانسه . ايدئول1وژی پ1ردازان، فيلس1وفان، اخالق1يون، و نويسندگان خود را دارد      
اش1راف ن1يمه ف1ئودال را بع1نوان ط1بقه ح1اکم از مس1ند ق1درت برانداخ1ته است و اينان با                    

اما .  نمی رسند دو ب1اره ب1ه قدرت  ١٨١٥بازگش1ت خ1اندان بورب1ن ب1ه س1لطنت در س1ال           
تأث11ير ژرف ايدئول11وژی آن11ان، بوي11ژه جان11بداری ب11ی ح11د و حصرش11ان از روحاني11ت، ت11ا 
چندي1ن ده1ه ن1ه ت1نها ب1ر ب1از م1انده های اشرافيت، بلکه بر بخش هايی از بورژوازی و         

 .و حتی بخشی از طبقه کارگر بجا می ماند) دهقانان(اليه هايی از خرده بورژوازی 
نار ايدئولوژی بورژوائی و ايدئولوژی نيمه فئودالی، آگاهی در همي1ن ه1نگام و در ک1    

نخست عقايد پيروان بابوف و بالنکيست ها، سپس        . پرولتاريائ1ی نيز تکوين يافته است     
عق11ايد ط11رفداران پ11رودن و اش11تراکيون م11ا را ب11ه مارکسيس11م و کم11ون پ11اريس وص11ل           

 .می کنند
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  انقالب های اجتماعی و انقالب های سياسی-٥
ر ان1دازه جامع1ه طبقات1ی ب1ا ث1بات ت1ر باش1د، بهمان اندازه سلطه طبقه حاکم کمتر به            ه1 

زي1ر س1وال کش1يده م1ی ش1ود و مبارزه طبقاتی بيشتر به برخوردهای محدودی خالصه                
 - به زبان مارکسيست ها روابط توليدی اساسی يا شيوه توليد-م1ی ش1ودکه بن1يان جامعه      

زه ث11بات اقتص11ادی و اجتماع11ی ي11ک ش11يوه   ه11ر ان11دا . را م11ورد س11ئوال ق11رار نم11ی ده11د  
تول11يدی م11تزلزل ت11ر باش11د، بهم11ان ان11دازه س11لطه ط11بقه ح11اکم بيش11تر م11ورد س11وال ق11رار    

 اين سلطه يعنی مساله سرنگونیگرف1ته، م1بارزه طبقات1ی ت1ا درج1ه ای رشد می کند که              
 . مطرح می شودانقالب اجتماعیمساله 

ي1ن س1لطه را بع1نوان امری دايمی،     زمان1يکه ط1بقات اس1تثمار ش1ده و س1تم زده ديگ1ر ا              
اجت1ناب ناپذي1ر و بح1ق ق1بول نکرده و ديگر اجازه ندهند که جبر قهر آميز حاکمان آنها              
را م1رعوب و س1رکوب ک1ند، هنگام1ی ک1ه آنه1ا ديگ1ر ايدئولوژی ای را که توجيه کننده         
اي1ن حاکمي1ت اس1ت ن1پذيرند و ن1يروهای م1ادی و معنوی الزم را جهت سرنگونی طبقه                

 . گرد آورند، آنگاه انقالب اجتماعی شکوفان می شودحاکم
ساختار اجتماعی . دگرگون1ی ه1ای ژرف اقتص1ادی چنين شرايطی را ببار می آورند            

و وج1ه توليدی موجود، که طی يک دوره مشخص امکان انکشاف نيروهای توليدی و             
ه عامل ث1روت م1ادی اج1تماع را ف1راهم آورده بودن1د، اکنون در راه توسعه بيشتر آنها ب             

گسترش بيشتر توليد با سازمان اجتماعی، يعنی با روابط      . ب1ازدارنده ای ب1دل می شوند      
اينست سرچشمه اصلی همه انقالب های اجتماعی     . اجتماعی توليد، در تصادم می افتد     

 .در تاريخ
انق1الب اجتماع1ی حکوم1ت ي1ک طبقه را جانشين حکومت طبقه ای ديگر می کند، و              

هر انقالب اجتماعی با يک . اکم پيشين از قدرت دولتی است   متض1من برکناری طبقه ح    
وجه مشخصه انقالب های بورژوائی، بگونه ای کلی، بر . انق1الب سياس1ی همراه است    

انداخت1ن س1لطنت مطلق1ه و جايگزين1ی آن با يک قدرت سياسی در دست مجالس منتخبه          
م اسپانيايی را  مجلس شورا در انقالب هلند قدرت فيليپ دو       . از جانب بورژوازی است   

، پارلم11ان انگلس11تان اس11تبداد چارل11ز اول را از م11يان     ١٦٤٩در انق11الب . از بي11ن ب11رد 
. کنگره آمريکا حاکميت جورج سوم را بر سيزده ايالت مستعمره از بين برد     . برداش1ت 

 .مجالس مختلف در انقالب فرانسه قدرت خاندان سلطنتی بوربن را منهدم ساختند
اع1ی در ض1من انق1الب سياس1ی ن1يز هس1ت، ام1ا هر انقالب             اگ1ر چ1ه ه1ر انق1الب اجتم        

شکلی از  تنها انقالبی که صرفًا سياسی باشد . انقالب1ی اجتماع1ی نيس1ت     " سياس1ی ال1زاما   
از دول11ت  ب11ا ش11کلی ديگ11ر ي11ک ط11بقه را از ط11ريق انقالب11ی حاکمي11ت، ش11کلی از دول11ت

 . تعويض می کندهمان طبقه
رانسه، انقالب هايی سياسی بودند  در ف  ١٨٣٠،١٨٤٨،١٨٧٠بنابراي1ن انق1الب ه1ای       

ک1ه به ترتيب سلطنت ژوئيه، جمهوری دوم، امپراطوری دوم و جمهوری سوم، را بر                
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اي1نها هم1ه اش1کال سياس1ی گون1اگون حکوم1ت يک طبقه اجتماعی، يعنی          . ق1رار س1اختند   
ب1ورژوازی، بودن1د بط1ور کل1ی م1ی توان گفت که انقالب های سياسی شکل دولت يک              

ا، ب1ه تبعيت از منافع غالب اليه ها و جناح های گوناگون همان طبقه    ط1بقه اجتماع1ی ر    
اما وجه . ک1ه يک1ی پ1س از ديگ1ری ق1درت را ب1ه دس1ت م1ی گ1يرند، دگ1رگون م1ی سازد                    

 .بنيانی توليد به هيچ وجه توسط اين انقالبها دگرگون نمی شود
 
 
  ويژگيهای دولت بورژوايی-٦

نخست عمدتًا به در . چ بوجود نياوردب1ورژوازی نوخاس1ته دس1تگاه دولت1يش را از هي       
اخت11يار گرفت11ن دس11تگاه دولت11ی س11لطنت مطلق11ه اک11تفا ک11رد و س11پس ب11رای ت11بديل آن ب11ه       

 .دستگاهی که در خدمت منافع طبقاتيش باشد آن را بازسازی نمود
ويژگ1ی دول1ت بورژواي1ی در اينس1ت ک1ه اي1ن دول1ت اف1زون ب1ر داش1تن نقش سرکوب                        

، عامل1ی ض1روری ب1رای بک1ار اف1تادن ب1ی دردسر       )ن1نده ادغ1ام ک  (کن1نده و ايدئولوژي1ک      
 ش1رايط کلی توليد سرمايه داری    يعن1ی ض1امن حف1ظ       : اقتص1اد س1رمايه داری ن1يز هس1ت        

تول1يد س1رمايه داری در واق1ع تول1يد کاالي1ی تعم1يم ياف1ته است که بر پايه مالکيت              . اس1ت 
ست که اي1ن ام1ر بدي1ن معنی ا   . خصوص1ی و بط1ريق اول1ی ب1رپايه رقاب1ت اس1توار اس1ت        

م1نافع مش1ترک ب1ورژوازی بم1ثابه ي1ک طبقه، با منافع هر يک از سرمايه داران، حتی        
دول11ت ب11رای اي11نکه ب11تواند نماي11نده اي11ن م11نافع مش11ترک  . ثروتمندتري11ن آنه11ا، يک11ی نيس11ت

ب111ه ق111ول انگل111س دول111ت    . ب111ورژوازی باش111د درج111ه ای از اس111تقالل بدس111ت م111ی آورد  
 . است" سرمايه دار همگانی مطلوب"

ی اي1نکه اقتص1اد س1رمايه داری بگون1ه ای طبيع1ی، حت1ی اگ1ر ن1ه بص1ورت کمال                    ب1را 
مطل111وب، عم111ل ک111ند ب111ايد ش111رايط قانون111ی و امنيت111ی ب111ا ث111بات و مس111اوی ب111رای هم111ه        

دس1ت ک1م، يک بازار واحد ملی، يک نظام پولی که   . س1رمايه داران وج1ود داش1ته باش1د     
 و يک نظام ملی و بين المللی     ب1ر پاي1ه تع1داد مشخص1ی از ارزه1ای مل1ی ب1نا شده باشد،                

هم1ه اي1ن ش1رايط بگونه ای خودبخودی از          . الزم اس1ت  ) يعن1ی مک1توب   (قواني1ن رس1می     
دول11ت بورژواي11ی اي11ن  . تول11يد خصوص11ی ي11ا از رقاب11ت س11رمايه داری بدس11ت نم11ی آي11د   

 .شرايط را ايجادمی کند
هنگام11ی ک11ه ب11ورژوازی از نظ11ر اقتص11ادی در دوران رش11د و ش11کوفايی اس11ت و از   

ر اجتماعی و سياسی به سلطه خود اطمينان دارد، می کوشد عملکردهای اقتصادی        نظ
ليک1ن، در ش1رايط تضعيف و افول   . دول1ت را ب1ه حداقل1ی ک1ه در ب1اال گفت1يم ک1اهش ده1د          

حاکمي11ت بورژواي11ی، ب11ورژوازی بدن11بال گس11ترش اي11ن کارکردهاس11ت ت11ا دول11ت س11ود      
 .           خصوصی را تضمين کند

 
 


