
                                                            

ًال انعم ودهیکس رب اتسراس ریتحي ورجملگیبش بط ت دول انی انس

تراکیتشکل اش اع اجتم ن نای یطرزای هنيستدرستتلق اهيمک مف

د ومقواع لمرس لح مکشفص ایکش یه ارجیداخل خ وم رس

مسلمًا

 
 

 ٣٠

 

 
  فصل سومفصل سوم

  
  

  ابزار چيرگی طبقاتیابزار چيرگی طبقاتی: : دولتدولت
  

  
  
   تقسيم اجتماعی کار و پيدایش دولت تقسيم اجتماعی کار و پيدایش دولت--١١

ه اجرا می شد                       ه اعضای قبيل دوی، کارهای اداری توسط هم . در جوامع بی طبقه ب

همه مسلح بودند و همه در گرد هم آیی هایی که تصميمات مربوط به زندگی جماعت و             

ز        . کت می جستند    ارتباط آن با دنيای خارج را می گرفت، شر         ی ني کشمکش های درون

  .توسط اعضای جماعت حل و فصل می شد

ه ای                   ا قبيل ومی ی  اوضاع در این جماعت های بدوی، که در شرایط کمونيسم ق

  .بسر می بردند، کمال دلخواه نبود

ر چه   . جامعه بسيار فقير بود و زندگی کشمکشی بود دائمی با نيروهای طبيعت          و اگ

    و   در  و     و       آداب و  

ن آداب و رسوم و قواعد ناشی از جهل و                         بگونه ای جمعی بکار برده می شد، ولی ای

د        اور داشتن سحروجادو بودن ه         . ترس و ب ود اینست ک د نم د تأکي ه بای يکن آنچه را ک ل

  . جامعه در محدوده شناخت ها و امکاناتش بطور اشتراکی 

  "، "" رو،        از 

   و در       " "، و "

درست برعکس، بشر هزاران سال بدون شناخت از دولت در       . الینفک وجود داشته اند   

  .زیسته استی جوامع م
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ن تای هواقعي اییک هکارکرده اتک دویجماع انیب ودهمگ کب ی

تادان، طاس ان،خ نویس ان، انيونکشيش روح د دگانتولي دئولوژیکنن ای

 
  

 ٣١ 

ه کارکرد       ه               دولت هنگامی پدیدار شد ک ه اعضای جامع ه در گذشته توسط هم ایی ک ه

  :گرفت در اختصاص گروهی مجزا از اعضای جماعت درآمد، یعنیی انجام م

  .ارتش مجزا از توده مسلح مردم-

 قضاتی که وظيفه قضاوت بر اعمال توده مردم بر همنوعانشان را بخود تخصيص         -

  .دادند

ان و رهبران منتخب جماعت    خوانين، پادشاهان و اشرافيت موروثی، جای نمایندگ  -

رهبرانی که منتخب جماعت بوده و هميشه امکان تعویض آنان امری ميسر            . را گرفتند 

  .بود

-"    ) "   ,    

  .از بقيه جماعت جدا شدند) فيلسوفان و مأمورین عاليرتبه

ه        : ييری دوگانه است   بدین ترتيب، پيدایش دولت برآیند تغ      داوم افزون دایش م یکی پي

ا                       أمين معاش خود ره توليد اجتماعی که بخشی از اجتماع را از جبر انجام کار جهت ت

ه خود را وقف                د ک راهم آم ه ف ساخت و از اینرو شرایط مادی برای این بخش از جامع

 بخش  امور انباشت و مدیریت کند، و دیگری تغييری بود اجتماعی و سياسی که حذف              

ذیر                    دیگر جماعت را از فعاليت در امور سياسی، که تا آن زمان حق همه بود، امکان پ

  .نمود

  

   دولت در خدمت طبقات حاکم دولت در خدمت طبقات حاکم--٢٢
     در     و از  دوره         

مشخص به بعد بصورت حق ویژه گروهی جدا از سایر مردم درآمد، خود نشانه ایست        

اکم    .بردندی  وجود افرادی که از کنار گذاشتن بخشی از جماعت بهره م          بر   این طبقات ح

ی م      ده و استثمار شده از شرکت در                     ی  هستند که ترتيب د کنن ات تولي راد طبق ا اف د ت دهن

  .کند، محروم شوندی اموری که آنها را قادر به از ميان بردن شرایط تحميل استثمار م

www.hks-iran.com



                                                            

زوِرِاعمال

ته راددس لحاف مس س تیانگل فبدرس تتعری هدول ب دین ی،ب کمعن فردری

ه رب سخن،دیگ تثمار باس اناغل اکنينهم ایسرزمينس وردهشکسته دخ بودن

ع ایوض رعای ان تانیون لحهباس تناس انداش ًابردگ وعمطلق ودممن ب

عمدتًا

ياری لبس تاهایقبای اییروس دهآفریق ایس تهه اگذش اهدم وعش ددوق مج

 
 

 ٣٢

پيدایش طبقات حاکم   .  نمونه ارتش و تسليحات است     در این زمينه بهترین شاهد مثال     

رد                     ه صورت می گي اعی توسط بخشی از جامع د اجتم در . از طریق غصب افزونه تولي

 از  و   در            

ا                     رین امپراطوری ه دیمی ت دایش دولت در ق ه در آغاز پي ی همان گونه تحولی بودیم ک

ره           (خاور   ران، چين، هندوستان، و غي تحف،  : صورت گرفت  ) مصر، بين النهرین، ای

ا                   ان خانواره هدایا و خدماتی که در آغاز بشکل کمک متقابل و از روی خير خواهی مي

ات و      رد و بدل می شود، بتدریج صورت اجباری بخود می گيرد و تبدیل به خراج، مالي

  .بيگاری می شود

ا زور اسلحه    . ایست تضمينی هم می داشت    اما این مصادره می ب     این تضمين  ب

يس، غارتگر،    -گروه هائی از افراد مسلح   . صورت گرفت   مهم نيست آنها را سرباز، پل

ا        ) بعدها پيشه وران و بازرگان    ( زارعان و دامداران   -یا دزد بناميم   د ت را مجبور می کنن

اکم چشم بپوشند      ان مسلح     .بخشی از توليدشان را به سود طبقات ح ه آن از اینروست ک

  .می شوند و از مسلح شدن توليد کنندگان جلوگيری می کنند

    . در  و روم          

ود    ه ب ان اغلب    . سده های ميانين و دهقانان ژاپن فئودالی نيز بهمين گون نخستين بردگ

وغ           همان اسرای جنگی بودند که زنده      ان تحت ی  نگاه داشته می شدند و نخستين دهقان

          .   

فراشدی بودند که خلع سالح توليد کنندگان و تحکيم انحصار اسلحه در    اینان قربانيان   
  .دست فاتحان، حاکمان و ملتزمين آنها را ببار آورد

"    "    را        

ردن     . کندی  خالصه م  ع سالح ک بی شک دولت افزون بر مسلح ساختن طبقه حاکم و خل

ز دارد           ده، کارکردهای دیگری ني ارکرد دولت        . طبقات توليد کنن ائی، ک ل نه ا در تحلي ام

یخ به این بر نهاد هيچ چيز در تار  .   بخشی از جامعه عليه بخشی دیگر است        

ا یک      " قرار داد "گذارد که دولت از یک      ی   ليبرال صحه نم   -بورژوا) تز( ان "و ی " پيم
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ه ولب اپلئونق ارتن ابناپ رنيزهب هس ارهم ک رًا همنحص نب رای دودجب ازدمح س

تری رباز،ش دس کارمن د رتوان دهب دادگيرن تع بت اختارنس تس مدول

ر دارچهه همق داجتماعیافزون ترتولي د،بيش انباش بهم ی یدولت یعمل ازدم س

 
  

 ٣٣ 

د          ه ان ه آن را پذیرفت ز نشانگر آن    . ناشی شده که تمامی اعضای جماعت آزادان ه چي هم

  .است که دولت برآیند زور و قهری است که عده قليلی عليه سایرین اعمال می کند

 به طبقات حاکم اجازه ادامه دادن به تصرف افزونه توليد اجتماعی      اگر پيدایش دولت  

دهد، همين تصرف افزونه توليد اجتماعی به نوبه خود، پرداخت هزینه دستگاه             ی  را م 

         .  را   

 ی   و در    بيی    

  .ایدئولوژی پرداز باشد

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

ودال          در حيطه امالک   "هنگامی که فئوداليسم در اوج خود بود، هر یک از اشراف فئ

. اقتصاد بود، رئيس ارتش، گيرنده ماليات، ضرب کننده پول، مدیر و اداره کننده "خود

ان                        ه  اما ب   د و سلسله مراتب مي ودالی وسعت یافتن ه برخی از امالک فئ ان ک مرور زم

ل مالحظه ای گسترده شد،              اشراف بوجود آمد، و قدرت دوک ها و کنت ها بر پهنه قاب

ورد شاهان و    . اعمال همه این وظایف توسط یک فرد ناممکن گشت   این موضوع در م

  .امپراطوران بيشتر صادق است

د                  ا گردیدن ن کارکرده ده جدائی ای ی زن صاحب  : بدین ترتيب افرادی پيدا شدند که تجل

اما برسی ریشه لغات هم نشان می دهد  . منصبان، سرداران، وزیران، دیوانيان و غيره     

که چگونه وزرا در آغاز برده و یا رعيت اربابان بودند، یعنی در حالت وابستگی کامل                

  .به طبقه حاکم قرار داشتند

  

   جبر قهرآميز و ادغام ایدئولوژیک جبر قهرآميز و ادغام ایدئولوژیک--٣٣
ه                     درت طبق ه ق هر چند که در تحليل نهائی، دولت دسته افراد مسلح است و هر چند ک

د خود را                    حاکم در وهله نهائی متکی بر جبر قهرآميز است، با این همه دولت نمی توان

         .                       
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انی هزم اعک اعیاوض ادیاجتم وناقتص د،دگرگ انش بازرگ ی دم پرداختن

ه تهک راف،گذش وداش رینخ کبزرگت ودالمال ودفئ ب تقيمًا رافمس يااش کلس

ده ایس انينه همي اعران،هزین انش نقاش ادی دم دارن

ه امدرس ای هکليس د،آموخت زونان راف نب های کب یکم هآرائ ون،ک تلویزی

ا نام ابای ابازت هه هب رهگون ودییکس خودبخ ی وندم ش راهضمير هم

د تولي ن زی هني هب ود،نوب افخ اهی،انکش ه،آگ اندیش اب یایج دم کن

        

صرفًا

مطلقًا

 
 

 ٣٤

جامعه طبقاتی ای که فقط از راه قهر مسلحانه            . توان کرد جز اینکه بر آن نشست       می 

  .پایدار است، در وضع جنگ داخلی دایمی، یعنی در منتهی درجه بحران، بسر می برد

ه باشد،         دتی ک بنابراین برای تثبيت حاکميت یک طبقه بر طبقه ای دیگر، برای هر م

ليد کنندگان، یعنی اعضای طبقه تحت یوغ استثمار، تصرف           ضروری است که تو    

ه               اودانی، و ب ذیر، ج اب ناپ ه امری اجتن ه منزل افزونه توليد اجتماعی توسط اقليت را ب

ام                . پذیرده  حق ب  اق نيست، بلکه عامل ادغ از همين روست که دولت  عامل اختن

  . بعهده دارند" سازندگان ایدئولوژی"این کارکرد را . ایدئولوژیک نيز هست

اتش را جز از طریق                     ای حي ه بق ار یکی از ویژگی های انسان اینست ک اعی ک  اجتم

  .نمی تواند تأمين کند و این مستلزم برقراری روابط اجتماعی ميان انسانهاست

ا را   این پيوندهای غير قابل اجتناب لزوم رد و بدل کردن عقاید و تکلم ميان انسان             ه

را "  آرا"        و   ا.    

ا در            . ممکن می سازد   بدین گونه همه کنش های مهم زندگی بشر با بازتاب این کنش ه

        ای   رخ   .    او 

ه در          .افراد فی البداهه آرا تازه ابداع نمی کنند       . نمی دهند  ی ک  بيشتر افراد به کمک آرائ

  در    و        از     

از اینرو توليد جاری     . رادیو،آگهی ها و یا روزنامه ها به امانت گرفته اند، می اندیشند           

ا   آرا و نظام پندارها که آن را ایدئولوژی        ادی   می ناميم بسيار محدود بوده و ت  حدود زی

  .در انحصار اقليت کوچکی از جامعه است

اکم است        در هر جامعه طبقاتی      ه ح ن      . ایدئولوژی حاکم ایدئولوژی طبق ل اصلی ای دلي

اعی وابستگی                   د اجتم ه تولي ه صاحبان افزون امر اینست که توليد کنندگان ایدئولوژی ب

دگی   و       .    وفان را در     زن فيلس

    )  از        (  و 

    و     و    .  

د            ادی        . بانکداران، ادب، فلسفه و هنر را در پناه لطف خود گرفتن ز وابستگی م ا ني اینج

www.hks-iran.com



الفبای مارکسيسم                      فصل سوم: دولت، ابزار چيرگی طبقاتی

ت حمای کل بش تغال مالکي انون ق ت تتثبي اتیحاکمي زطبق ریچي نيستدیگ

ار یک دم هکنن رمایهک تس ورژواییدول اب تنه ازار ب ز رایني ب

ه هک طبق

 
  

 ٣٥ 

ود   ان ب ه           . عری دئولوژی  دیگر سر راست وابسته ب دگان ای د کنن دایش تولي پي

د حاکم نباشند تا ظهور سرمایه داری بطول ا         دئولوژی     . نجامي دگان ای ن توليدکنن ی ای ول

      داران و        "  آزادی"   

  .خریداران آنند

ی                   اع، یعن ایدئولوژی حاکم هر چه که باشد، کار کردش جز تثبيت شکل موجود اجتم

را  و     .       

وزد  مذهب نيز همين نقش را دارد، و      خانواده. توجيه می کند    به استثمار شدگان می آم

 و اخالقی حاکم از راه سفسطه یا بيان         های سياسی  آرمان. که سرنوشت خود را بپذیرد    

د                  ه کنن اکم را توجي ه ح اه      (فقط نيمی از حقایق می کوشند سروری طبق ه نگ رای نمون ب

دوین شد و مطابق                    کنيد به تز گوته که     ن انقالب ت ه ای  در دوران انقالب فرانسه و علي

ی از خود بی عدالتی                    آن، اغتشاشی که در نتيجه پيکار عليه بی عدالتی بوجود آمد حت

  ).هم نزنيده نظم موجود را ب: نتيجه اخالقی. وخيم تر است

 

   ایدئولوژی حاکم و ایدئولوژی انقالبی ایدئولوژی حاکم و ایدئولوژی انقالبی--٤٤
ه هيچ               هر چند ایدئولوژی حاکم هر دور       ن ب ا ای اکم است، ام ه ح دئولوژی طبق ی ای ان

اکم است                ه ح بطور  . وجه بدین معنی نيست که تنها عقاید موجود در اجتماع عقاید طبق

  :کلی و به بيان ساده، جامعه طبقاتی دست کم سه رده اصلی عقيدتی را در بر می گيرد

   است؛ عقایدی که بازتاب منافع طبقه حاکم آن دوران است و عقاید حاکم-

د                     - اده ان ر افت درت ب  عقاید طبقات حاکم گذشته که اکنون شکست خورده، از مسند ق

ه         . ليکن هنوز بر مردم نفوذی دارند      اهی است ک ده آگ روی بازدارن ن واقعيت ني علت ای

دازه ای مستقل      . داردی همواره در پس واقعيت مادی گام برم     ا ان د ت وذ عقای پخش و نف

رد       از رویدادهائی است که در زم      در نتيجه ممکن است    . ينه توليد مادی صورت می گي

مردم تحت نفوذ عقاید نيروهای اجتماعی ای که دیگر از نظر اقتصادی نيروهای غالب              

  نيستند باقی بمانند،
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ه اکمطبق ترح وردبيش والم رارس ق دی زلتولي رمتزل د،ت انباش دازهبهم لطهان س

ه انب امارکسيستزب طه دیرواب ااساسیتولي يوهی ش ه انک هبني جامع ی شودم

د تراکيونعقای ااش هم مب اریسمارکسيس لپ وص

ت، اوحاني ت أثير دئولوژیت ان،ای ویژهآن داریب یجانب دب انح حصرش

ان، دان از دهآغ وزدهمس ان انت ورژوازیپای مندان،ب وقاندیش حق ت اس

ه اکمطبق ورژوازیح ب ن وردای هم هنمون دهفرانس وزدهمس يارن گویاستبس

د دازدستمگرانبتوان بران ار رایپيک ازکردهب يشآغ پ

 
 

 ٣٦

عقاید طبقه انقالبی نوین که در حال تکوین است و اگر چه هنوز تحت سلطه است                   -

ائيش را  و  از   ی   ره  آنکه   را   ول

  .باید دست کم خود تا حدودی از عقاید ستم گران رهایی یابد

   . در         

  از      آن،     . 

ون، و نویسندگان خود را دارد      ایدئولوژی پردازان، فيلسوفان،     انقالب فرانسه   . اخالقي

ا                    ان ب ه است و این درت برانداخت اکم از مسند ق ه ح وان طبق ودال را بعن ه فئ اشراف نيم

ه سلطنت در سال             وربن ب درت نمی رسند           ١٨١٥بازگشت خاندان ب ه ق اره ب ا  .  دو ب ام

    ژرف       و  از ر    

ورژوازی و           ایی از ب ر بخش ه ده های اشرافيت، بلکه ب چندین دهه نه تنها بر باز مان

  .و حتی بخشی از طبقه کارگر بجا می ماند) دهقانان(الیه هایی از خرده بورژوازی 

اهی                  ودالی، آگ ه فئ دئولوژی نيم در همين هنگام و در کنار ایدئولوژی بورژوائی و ای

نخست عقاید پيروان بابوف و بالنکيست ها، سپس . ن یافته است پرولتاریائی نيز تکوی  

ون             رودن و   را   و کم داران پ       طرف

  .می کنند

  

   انقالب های اجتماعی و انقالب های سياسی انقالب های اجتماعی و انقالب های سياسی--٥٥
ه                        ر ب اکم کمت ه ح دازه سلطه طبق ان ان هر اندازه جامعه طبقاتی با ثبات تر باشد، بهم

ه برخوردهای محدودی خالصه                      اتی بيشتر ب ارزه طبق زیر سوال کشيده می شود و مب

    -           

اعی یک شيوه              .  را مورد سوال قرار نمی دهد      -توليد ات اقتصادی و اجتم دازه ثب هر ان

                 

ه            د ک ی    مساله سرنگونی  گرفته، مبارزه طبقاتی تا درجه ای رشد می کن ن سلطه یعن  ای

  . مطرح می شودانقالب اجتماعیمساله 
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صرفًا
ر هاگ رچ البه اعیانق البضمناجتم یانق زسياس ت،ني اهس رام البه انق

س ورامجل البش دانق درتهلن پق فيلي ه بمنتخب ورژوازیجان تب اس

داختن لطنتبران هس ایگزینیمطلق اج کب درتی یق تسياس السدس مج

ه البمشخصهوج ایانق ورژوائی،ه هب ی،بگون کل الب راهسياسیانق اسهم

 
  

 ٣٧ 

وان امری دایمی،                        ن سلطه را بعن زمانيکه طبقات استثمار شده و ستم زده دیگر ای

ا     حق قبول نکرده و دیگر اجازه     ه  اجتناب ناپذیر و ب    ان آنه  ندهند که جبر قهرآميز حاکم

ده                         ه کنن ه توجي دئولوژی ای را ک ا دیگر ای ه آنه د، هنگامی ک را مرعوب و سرکوب کن

ه                        وی الزم را جهت سرنگونی طبق ادی و معن د و نيروهای م این حاکميت است نپذیرن

  .حاکم گرد آورند، آنگاه انقالب اجتماعی شکوفان می شود

د  دگرگونی های ژرف اقتصادی چن   اعی و   . ين شرایطی را ببار می آورن ساختار اجتم

دی و                     وجه توليدی موجود، که طی یک دوره مشخص امکان انکشاف نيروهای تولي

ه عامل                  ا ب ون در راه توسعه بيشتر آنه ثروت مادی اجتماع را فراهم آورده بودند، اکن

ی       . بازدارنده ای بدل می شوند     ط    گسترش بيشتر توليد با سازمان اجتماعی، یعن ا رواب  ب

اعی         . اجتماعی توليد، در تصادم می افتد      اینست سرچشمه اصلی همه انقالب های اجتم

  .در تاریخ

د، و                   ه ای دیگر می کن ه را جانشين حکومت طبق انقالب اجتماعی حکومت یک طبق

ا یک          . متضمن برکناری طبقه حاکم پيشين از قدرت دولتی است         اعی ب هر انقالب اجتم

      ای  . ت   

   و  آن     در           

  در     دوم     .  از      

ول را از ، پارلمان انگلستان استبداد چارلز ا١٦٤٩در انقالب . اسپانيایی را از بين برد  

ين              . ميان برداشت  کنگره آمریکا حاکميت جورج سوم را بر سيزده ایالت مستعمره از ب

  .مجالس مختلف در انقالب فرانسه قدرت خاندان سلطنتی بوربن را منهدم ساختند. برد

     در             

ا  انقالبی که  سياسی باشد  . ی نيستانقالبی اجتماع " سياسی الزاما  شکلی از   تنه
ان    با شکلی دیگر   یک طبقه را از طریق انقالبی حاکميت، شکلی از دولت  از دولت هم

  . تعویض می کندطبقه
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ل دعم دکن رایطبای انونیش یق اامنيت اتب اویثب رایمس هب هم مطل

رای هب اداینک رمایهاقتص هس ی،بگون یطبيع رحت هاگ البصورتن کم

رمایه انیس همگ ه ولب سق تانگل دول ه تقاللدرج تاس یبدس م

ی دترینحت ثروتمن ه ه،بمثاب اطبق رب یکه

                      

دتًا عم

 
 

 ٣٨

د   ١٨٣٠،١٨٤٨،١٨٧٠بنابراین انقالب های      در فرانسه، انقالب هایی سياسی بودن

ر    که به ترتيب سلطنت ژوئيه، جمهوری دوم، امپراطو    ری دوم و جمهوری سوم، را ب

ی                  . قرار ساختند  اعی، یعن ه اجتم اگون حکومت یک طبق اینها همه اشکال سياسی گون

ه انقالب های سياسی شکل دولت یک                  وان گفت ک بورژوازی، بودند بطور کلی می ت

ه                      ان طبق اگون هم طبقه اجتماعی را، به تبعيت از منافع غالب الیه ها و جناح های گون

اما وجه بنيانی .  دیگری قدرت را به دست می گيرند، دگرگون می سازد  که یکی پس از   

  .توليد به هيچ وجه توسط این انقالبها دگرگون نمی شود

 

  های دولت بورژواییهای دولت بورژواییی ی  ویژگ ویژگ--٦٦
اورد       ی ا بورژوازی نوخاسته دستگاه دولت    ه      . ش را از هيچ بوجود ني نخست  ب

ه ا            ی سلطنت مطلق ه              در اختيار گرفتن دستگاه دولت دیل آن ب رای تب رد و سپس ب ا ک کتف

  .ش باشد آن را بازسازی نمودی ادستگاهی که در خدمت منافع طبقات

ویژگی دولت بورژوایی در اینست که این دولت افزون بر داشتن نقش سرکوب کننده 

ده  (و ایدئولوژیک    ادن بی دردسر اقتصاد)ادغام کنن رای بکار افت ، عاملی ضروری ب

د  .  استشرایط کلی توليد سرمایه دارییعنی ضامن حفظ : ز هست سرمایه داری ني   تولي

ه مالکيت خصوصی و             ر پای ه ب ه است ک سرمایه داری در واقع توليد کاالیی تعميم یافت

افع مشترک                . بطریق اولی برپایه رقابت استوار است       ه من ی است ک دین معن ن امر ب ای

افع   از سرمای     ورژوازی  یک   من ه داران،   ب

ورژوازی باشد          . آنها، یکی نيست   دولت برای اینکه بتواند نماینده این منافع مشترک ب

 دار  "     .  ای از    آورد 

  . است" مطلوب

    داری  ای           

     وب،      و    و         

ه                  . سرمایه داران وجود داشته باشد     ولی ک ام پ ی، یک نظ ازار واحد مل دست کم، یک ب
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 ٣٩ 

ی                             ين الملل ی و ب ام مل ا شده باشد، و یک نظ ی بن برپایه تعداد مشخصی از ارزهای مل

وانين رسمی  وب(ق ی مکت ه ا. الزم است) یعن ه ای خودبخودی از هم ن شرایط بگون ی

ن شرایط   . توليد خصوصی یا از رقابت سرمایه داری بدست نمی آید        دولت بورژوایی ای

  .می کند را ایجاد

هنگامی که بورژوازی از نظر اقتصادی در دوران رشد و شکوفایی است و از نظر                  

ا     ای اقتص د عملکرده ی کوش ان دارد، م ود اطمين لطه خ ه س ی ب اعی و سياس دی اجتم

د  اهش ده يم ک اال گفت ه در ب داقلی ک ه ح ت را ب ول . دول رایط تضعيف و اف يکن، در ش ل

ود   ت س ا دول ت ت ن کارکردهاس ترش ای دنبال گس ورژوازی ب ورژوایی، ب ت ب حاکمي

  .           خصوصی را تضمين کند
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