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  ماشين سرکوببحران ساختاری سرمايه و 

 
 

بحرانهای بورس ,  و پايان جنگ کره و ويتنام١٩٧٣بعد از جنگ دوم جهانی واغاز جنگ سرد و عبوراز بحران 
وپا ی شرقی در سقوط بازار سرمايه آسيا و ار, )معروف به بحران مکزيک (١٩٩۵ -١٩٩۴بحران مالی , ١٩٨٧

افغانستان و عراق و دستاويز قرار دادن موضوع انرژی و ,  و درگير شدن در جنگ بوسنی١٩٩٧ – ١٩٩٨سال 
افزايش سرمايه ثابت جهانی در اين مدت حدود پنجاه سال به دو ونيم ,سالح اتمی و شرکت دادن ايران در اين بازی

 برابر سرمايه ثابت با توجه به بارآوری کار که نتيجه آن برابر خود رسيده که کاهش نسبی سرمايه متغير را در
امری که  سرمايه را با بحران ساختاری در سطح جهان مواجه ,گرايش نزولی نرخ سود است بهمراه داشته است

.کرده است  
 به ثبات موقت دست, در اين فاصله سرمايه جهانی سعی نموده پس عبور از جنگ کره و ويتنام برای مدتی کوتاه

 به ابزارهايی مانند صندوق بين المللی پول و تجارت جهانی  و ١٩٧٠يابد و برای مهار نمودن دستمزد ها در دهه 
شورای امنيت سازمان ملل متحد و , اتحاديه های کارگری متوصل گرديده و جهت حمايت قانونی و امنيت سرمايه

ی را پيش کشيده و مبنای مبادله را از طال به دالر و ارگانهای بين المللی نظير دادگاها و ديوان عالی جنايات جنگ
)) بازار آزاد جهانی((را به  بينش )) جهان يگانه سرمايه ((يورو تغيير داده و روبل را از اعتبار انداخته و بينش 

ان پيم, کنار گذارده و در تجزيه و جذب نيروهای آن اقدام نمود, تغيير داده و اتحاد شوروی را بعنوان يک رقيب
سازماندهی کرد و بازار چين را بخدمت خود در , نظامی ورشو رااز هم پاشيد وبخشی از ان را  در سازمان ناتو

اضافه توليد را با راه اندازی جنگهای خانمان برانداز و انهدام و از رده خارج کردن مابازای آن پاسخ گفته و .اورد
می و فروش اسلحه و بکار گيری اسلحه های مدرن در رابطه حجم باالی نقدينگی را در تدارک و تکامل صنايع نظا

. جنگ عليه تروريسم و غيره مورد استفاده قرار داده است, جنگ ستارگان, با جنگهای فرضی  
و آنفرانسهايی نظير " نفتا"و " اتحاديه اروپا"ايجادوراه اندازی ارگانها و نهادهای بين المللی ای نظير 

و سازمان تجارت جهانی و امثال اينها که  اساسا پاسخی ضروری است به )وميتس(و آنفرانس) ٨جی(آنفرانس
.بحران سرمايه  

بحران ساختاری سرمايه که برمبنای نمو سرمايه ثابت و کاهش سرمايه متغير و به تبع آن گرايش نزولی نرخ سود 
شدت استثمار براثر پيشرفت و بيکاری و ,افزايش حجم نقدينگی ,اشباع بازار, پيامدهای اضافه توليد,استواراست

با بارآوری باالی کاررا بهمراه داشته و با شدت هر چه بيشتر در اين مسير گام بر , بخدمت گيری تکنوژی پيشرفته 
,  يعنی آمريکا, ميدارد  بطوريکه  بعنوان مثال ميتوان اين  رشد و جابجايی آن را درمورد سه مرکز سرمايه

                       : در جدول زير مشاهده کرد٧همکاريهای اقتصادی و گروه کشورهای عضو سازمان توسعه و 
 

 
ش و تمرکز سرمايه را در دست تعدادی اندک سازمان و سرمايه دار از افزاي, برآيند بحران سرمايه در سطح جهانی

:يک طرف و افزايش فقر و بيکاری را در سطح ميليونی از طرف ديگر بهمراه داشته بطوريکه بر اساس امار  
.بطور متوسط دو برابر شده است,  سود سرمايه ها٢٠٠٠ تا ١٩٧٩طی سالهای   

. نفر ثروتمند اول جهان کمتر است۵٠٠از  ميليارد نفر از مردم جهان ٣درآمد   
. دالر زندگی ميکنند٢ ميگويد نصف مردم جهان با روزی کمتر از ٢٠٠٠بانک جهانی در سال   

.  درصد ثروت جامعه در دست يک اقليت ده درصدی تمرکز يافته است٩۶در اروپا   
يليون نفر بی مسکن و بيخانمانند و پنج م,  ميليون نفر بيکارند٢۵در کشورهای پيشرفته اروپايی اکنون حدود 
.پنجاه ميليون نفر زير خط فقر زندگی ميکنند  

 



  :ماشين سرکوب

ابزاريست جهت اعمال قدرت مناسبات حاکم بر نيروهای فرودست و , ماشين سرکوب بعنوان يک نيروی اجتماعی
انهدام , کشتار,  سرکوبابزار مذهب و خانواده که با هدف, رقيب با بهره گيری از ابزارهای نظم اجتماعی

.ثروتهای اجتماعی و منزوی کردن نيروهای غير حاکم و رقيب صورت ميگيرد  
بيشتر از هر زمان ديگر حضور , نقاط عطفی هستند که ماشين سرکوب, سياسی, افتصادی, بحرانهای اجتماعی

.خدمت آن  قرار گيردخود را بنمايش ميگذارد تا بهتر بتواند از منافع  مناسبات حاکم دفاع  کند و در   
توليد و , خصوصيت اصلی ماشين سرکوب با حاکميت سرمايه جهانی در رابطه با بحران ساختاری سرمايه

.بازتوليد اعمال قدرتی است که بتواند در پاسخگويی به بحران سرمايه راهگشا باشد  
ستاروردهای طبقه کارگر ومنزوی انهدام د,کشتار, اعمال قدرتی که با تکيه بر ابزارهای نظم اجتماعی به سرکوب

سياسی می پردازد و بابکارگيری ابزارهای مذهب و خانواده ,افتصادی, کردن آن درعرصه های مختلف اجتماعی
, دستگاهای پليسی قضايی, نظاميگری, در جهت توليد و بازتوليد آن گام برميدارد و خود را در اشکال مختلف

 مکمل آنها يعنی اشاعه اعتياد بمفهوم کلی و در شکل خاص به مواد مخدر دستگاهای تفتيش عقايد و نيز, زندانها
و فحشا و بيماريهای واگيردار بنمايش ميگذارد و نقطه عطف اعمال قدرت توسط ماشين سرکوب در جنگهای 

. منطقه ای و بين المللی بروز پيدا ميکند  
 

بخدمت گيری نيروهای انسانی و , از اين رو.  است   و محدود کننده منهدم کننده,مصرف کننده , ماشين سرکوب
نه در جهت برآورده کردن نيازهای دايم التزايد جامعه انسانی که با هدف سرکوب نيازها , تکنولوژی در اين بخش

حال برای سرمايه .. و انهدام منابع مورد نياز انسانی بکار گرفته ميشود و در مفهوم کلی پاسدار سرمايه است
تنها . و ايدز و امثال آن اين عمل با اسلحه صورت ميگيرد و يا با مواد مخدر و اشاعه فحشافرق نميکند که 

ايجاد شرايطی است که بتواند به مفرهايی جهت پاسخگويی به بحران سرمايه , چيزی که برای سرمايه مهم است
.دست يابد  

 
اينها .  در صف بيکاران قرار ميگيرندعمدتا,کليه نيروهايی که در رابطه با ماشين سرکوب از رده خارج ميشوند

.زندانی و بی ارزش ميشوند و يا مجبور به مهاجرت از محل خود ميگردند, کسانی هستند که يا از کار برکنار  
از آنجاييکه مصرف کننده هستند و بايد از دسترنج ديگران که , آنهاييکه در خدمت ماشين سرکوب  قرار ميگيرند

زندگی ,  قبل منابع و معادن که متعلق به همه استزا ايو ,کل ماليات پرداخت ميکنندسهمی از معيشت خود را بش
.نيروهای غير مولدی ميباشند که بر نيروهای مولد تحميل گرديده اند, نمايند  

 
صنايع نظامی کاربردش در خدمت به ماشين سرکوب است و مجبور است که آخرين تکنولوژی روز را به خدمت 

از ,  تدافعی و تهاجمی از رقيب عقب نماند و بمجردی که رقيب به دستاورد تازه ای دست يافتبگيرد تا از نظر
, و چون توليدات نظامی مثل اسلحه. بايد از رده خارج گردد, انجايی که توليدات قبلی کاربردش را از دست ميدهد

ه قيمت ارزانتری به کشورهای معيشتی در ابعاد يک کشور را ندارد يا بايد منهدم شود و يا ب, کاربرد شخصی
.عقب مانده فروخته شود  

 
 ايران و ماشين سرکوب:

 
:در رابطه با ماشين سرکوب در ايران بايد گفت که  

همکاری سازمانها واحزاب چپ و راست سرمايه در ايران و توافق سران دولتهای کشورهای صنعتی در گوادلوپ 
ی نکاتی است که نشان ميدهد چگونه ماشين سرکوب در حاو, قبل از روی کار آمدن رژيم حاکم بر ايران

.پاسخگويی به بحران سرمايه در شکلی نو سازماندهی شد  
: عمده ترين آنها بقرار زير است  

 
. شاه برود و خمينی بيايد-  
. ارتش دست نخورده باقی بماند-  
.زندانی و يا منزوی گردند, اعدام:  نيروهای انقالبی -  
.ر های صنعتی غرب در ايران تضمين و تامين گردد منافع درازمدت کشو-  
 



جابجايی نيروها در خدمت به سرمايه صورت گرفت و بسياری از وابستگان به رژيم , با رفتن شاه و آمدن خمينی
. و منزوی شدند,طبقه کارگر رنجيرهايش درازترو نيروهای انقالبی اعدام.. شاه از کار برکنار شدند  
عالوه بر اينکه ماشين سرکوب دست نخورده باقی ماند تشکيل ,)ارتش برادر ماست(ی بر با طرح شعار خمينی مبن

سپاه پاسداران و بسيج در دستور کار قرار گرفت و با شروع جنگ خانمان سوز ايران و عراق ماشين سرکوب 
.جديد با رشد بادکنکی به چندين برابر زمان شاه رسيد  

شرايط سرکوب نيروهای انقالبی و مصادره اموال رژيم شاه و در گير , یبا رشد ارتش و سپاه و نيروهای انتظام
شدن در جنگی که بقا رژيم را مستحکمتر ميکرد از يک طرف و واگذاری پروژه های عظيمی مثل سد سازی و 

بسياری از شرکتها و موسسات مشاور و , جاده سلزی از طرف ديگر به ارتش و سپاه و بسيج از طرف ديگر
اين ماشين سرکوب امروز طوری در خدمت سرمايه .تعطيل گرديد و نيروهای مربوطه بيکار گرديدندساختمانی 

. درصد مسئولين دولت وحتی رييس آن در رابطه مستقيم با سپاه  قرار گرفته٧٠قرار گرفته ورشد کرده که حدود   
نوان دومين ارتش قانونی  باعث گرديد تا سپاه پاسداران بع١٩٨٨ تا ١٩٨٠جنگ ايران و عراق در سال های 

 ۵٠٠٠٠ نفر مرد مسلح را زير پوشش داشت که سال بعد به ١٠٠٠٠ در حدود ١٩٨٠در سال . ايران رشد نمايد
سپاه پاسداران از سال .  در سپاه مسلح بودند۴۵٠٠٠٠نفر رسيد و تقريبا پايان جنگ ايران وعراق در حدود 

سپاه پاسداران دارای . يائی زمينی و هوائی تقسيم کرديد به بعد به عنوان ارتشی قوی به سه قوای در١٩٨۵
.وزارت خانه و بودجه اختصاصی است  

اعدام کردن و منزوی کردن آنها باعث شد که بسياری از , سر کوب نيروهای انقالبی در رابطه با بزندان انداختن
توانست در آينده موجب دردسر و بسياری از نيروهای جوان و فعالی که مي.نيروهای آگاه جامعه کنار زده شوند

.با اعزام به جبهه ها ی جنگ يا کشته شدند و يا معلول و منزوی, رژيم گردد  
 

اکبر يساقی رئيس سازمان زندانهای ايران طی نشستی خبری در تهران اعالم کرده که پس از انقالب سال  علی 
                       .ه ده برابر رسيده است جمعيت ايران دو برابر شده اما شمار زندانيان در اين کشور ب١٩٧٩

آمار زندانيان موجود در زندانهای کل )  ميالدی١٩٨٠اوائل سال ( خورشيدی ١٣۵٨به گفته وی در اواخر سال 
ايران کمتر از سيزده هزار نفر بوده در حالی که امروز بيش از صد و سی هزار نفر زندانی در زندانهای کشور 

                                                                        .      حضور دارند
. درصد را زنان تشکيل می دهند٧ هزار زندانی در ابران حدود ١۴٣در حال حاضر از بين   

 
تزريق گاز پارس وغيره و نيز , پتروشيمی,  تامين منافع غرب  در ارتباط با واگذاری پروژه های عظيم سد سازی

ه و گسترش پيمان منطقه ای اکو شرايطی را بوجود آورده تا گردش سرمايه بين المللی براحتی بتواند به توسع
چيزی است که در , و تالش در جهت وارد شدن به تجارت جهانی و قبول ضوابط آن.بازار های منطقه وارد شود

.جهت منافع سرمايه بين الملل و بر عليه طبقه کار و زحمتکشان عمل ميکند  
 ميليارد ٢١ ميالدي، مبادالت تجاري ايران و اتحاديه اروپا به ٢٠٠۵ ماهه نخست سال ١١طي : خبرگزاري فارس

.رسيد) ميليارد دالر٢۶( ميليون يورو ٩٢٠و   
 

 صنايع نظامی ايران در خدمت ماشين سرکوب:
 

 که عالوه بر اينکه جامعه ايران با مقايسه ای کوتاه به رشد صنايع نظامی رژيم حاکم نسبت به رژيم شاه در ميابيم
بلکه ماشين سرکوب و توليد و باز توليد ملزومات ,نتوانسته از وابستگی نظامی به سرمايه جهانی خالصی پيداکند

چگونه توانسته اين بخش از صنايع را در پاسداری از سرمايه در رقابت منطقه ای قرار دهد و  ثروتی را که , ان
. درخدمت ماشين سرکوب قرار داده, نياز های دايم التزايد جامعه بکار گرفته شودميبايد در جهت بر اوردن   

در رابطه با صنايع نظايی در زمان شاه و وابستگی اين صنايع به امريکا ومشخصا در رابطه با صنايع هلکوپتر 
ميبردند که اين  هزار مستشار امريکايی در ايران بسر ٣١ بالغ بر ١٩٧٧در اواسط سال , سازی بل در اصفهان

در اين رابطه امريکاييها حق هرگونه دخالت را از نيروهای داخلی سلب . هزار رسيد۴۵ به ١٩٧٨تعداد در سال 
.تا ايران بتواند بعنوان ژاندارم منطقه چماق دست سرمايه باشد.کرده و اداره امور ارتش را راسا برعهده گرفتند  

صرقا توليد سالحها و مهمات ,نگونی رژيم شاه در ايران توليد ميشدآنچه قبل از سر, در رابطه با صنايع نظامی
. و فشنگ سالحهای کمری٣سبک بوداز قبيل توليد فشنگهای سبک و نيمه سنگين تيربار ژ  

 
شرکت در جنگ ايران و , بر عليه نيروهای انقالبی, کاربرد صنايع نظامی , با روی کار آمدن جمهوری اسالمی 

تا دستيابی به بم اتمی پيش ,  رشد بيسابقه ای نمود و در اين مسير,  ژاندارم مطرح منطقهعراق و تبديل شدن به
.الزم ميدانيم به بخشی از توليدات صنايع نظامی رژيم حاکم اشاره ای داشته باشيم. رفته است  



- موشک فاتح-) کيلومتر٢۵٠٠برد  (٣موشک شهاب : عبارتند ازبرخی از توليدات صنايع موشکی    
راکت -موشک تندر-) متر و دارای سيستم ضد جمينگ٣٨۵٠ ميليمتر و برد ٧۶٠با عمق نفوذ (ک توفانموش

. موشک دريايی نور- موشک کروز– ٢ و ١ موشک ميثاق - موشک شهاب ثاقب– ٢ و ١موشک صياد -صاعقه  
ر شنی دار و و نفر ب٣و٢و١انواع و اقسام مهمات سبک و سنگين توليد تانکهای ذولفقار : در بخش زمينی

خاکی براق و توليد انواع واقسام توپها و توپهای خود کششی هويتزر و توليد مين کوب تفتان و توليد انواع -آبی
. و اقسام خودروهای تاکتيکی دو ديفرانسيل و خودروهای تجاری زرين خودرو  

توليد بيسيمهای جهش فرکانسی و سيستمهای . توليد سالح ملی انفرادی خيبر
صنعت ميکروالکترونيک و . ود زير آبی و تلفنهای زيرابی و سوناراپتيکی شن

آبتو الکترونيک که در خدمت صنايع هوايی قرار دارد و ميتواند در صورت نياز 
و توليد قطعات در انواع شاخه های .به صنايع ميکروچيپس تبديل گردد
موشک د که قادر به رديابی و هدايت -ام-بی٣الکترونيک و ساخت سيستم رادار 

. های مهاجم است  
سيستمهای الکترونيکی و سالحهايی مثل تيربار و موشک و ساخت قايق های تند رو , در بخش صنايع دريايی

از جمله زير دريايی السابحات و توليد قطعات .و شناور ها دنبال ميگردد و در مونتاژ انها اقداماتی صورت گرفته
 طراحی شده ٢٢ و يونس ۶ مختلف هيدروليکی و هواناوهای يونس انواع لوله های,پنلهای ساندويچی, ساختاری

.و اولين لندين گرافت سنگين برای سازمان بنادر و کشفيرانی در وزارت دفاع ساخته شد.است  
 و ٢٠٩١در اختيار شرکت پنهان قرار گرقته که هم هليکوپترهای شباويز و , قطعه سازی در صنايع هوايی

.تعميرات را بعهده گرفته استشاهد را توليد ميکند و هم   
 را ٢و١ و هدهد و صاعقه ۴و٣و٢و١مهاجر , هواپيماهای ابابيل, در طراحی هواپيماهای بدون سرنشين

و توليد ساخت شيشه .  در دستور کار خود قرار داده١۴٠و طراحی هواپيماب جت اينتگرال و ايران  .توليد ميکند
. ش استاز ديگر توليدات اين بخ, و الستيک هواپيما  

 
 نهاد های مذهبی بعنوان ابزار سرکوب قرون وسطايی:

 
بلکه بعنوان يک نيروی اجتماعی که در همه . ختم نميشود, ماشين سرکوب در ايران به ابزارهای نظم اجتماعی

يعنی نهادهای مذهبی و خانواده ايفای نقش , در اشکال ديگر سرکوب, عرصه های بايد توليد و باز توليد گردد
.دميکن  

در رابطه با نظم اجتماعی و سيستم واليت فقيه و مشخصا شورای , مجريه و قضايی, قانونگذاری, قوای سه گانه
ابزار ,شورای مصلحت نظام و غيره در رابطه با عنصر مذهبی و سيستم پدرساالرانه حاکم در خانواده, نگهبان

.های ماشين سرکوب در ايران ميباشند  
زندان و اخراج ازکار , انجا پيشرفته که کوچکترين خواسته برحق کارگران را با گلولهماشين سرکوب در ايران تا 

قتل عام نيروهای انقالبی راسند افتخارات خود ميداند و هرگونه روشنگری و آزادی بيان را با , پاسخ ميدهد
ب و فيلم و مراکز سيستم مميزی و سانسور را دررابطه با مطبوعات و کتا. ترورو زندان و اعدام جواب ميدهد

:اموزشی بخدمت گرفته و در توليد و باز توليد اين سيستم همينقدر کافی است که بدانيم  
دکتر رامشت سرپرست دانشگاه اصفهان طی سخنانی در دانشگاه اصفهان  خطاب به فعاالن  فرهنگی اظهار 

: داشت  
.را ميبرندشما عامل توليد فرهنگ اختالط هستيد و يک روز به اين جرم سر شما   

آمده ام هيات سينه زنی , آمده ام که هيات درست کنم, من بعنوان رئيس دانشگاه آمده ام که مسجد درست کنم
من آمده ام که مجلس هفتگی روضه . قرار است کانون قرآن راه بياندازم. قرار است نماز راه بياندازم. درست کنم

.حه گر در دانشگاه تربيت کنممن آمده ام که نو. زنانه در دانشگاه راه بيندازم  
نويسندگان و روشنفکران پيوستند که بدليل , وب الگ نويسان هم به  جمع روزنامه نگاران, طی دو سال گذشته

.بازداشت و زندانی شدند, ارائه عقايد خود در وب سايت های شخصی شان  
 

مقصود همان مدرسه ( سالمی قم کشور جهان در مرکز جهانی علوم ا٩٠هم اينک نزديک به ده هزار طلبه از 
.مشغول به تحصيل علوم دينی هستند) طلبگی است  

. هزار خانم در مراآز حوزوی استان قم مشغول تحصيل هستند١۴بيش از   
 نسبت به ١٣٨٢ ميليارد تومان به مرآز خدمات حوزه علميه قم بودجه آن را در سال ٢٨خاتمی با پرداخت 

.ايش داده است ، سی برابر افز٧۶ و ٧۵های  سال  
 



 
 بودجه نهادهای مذهبی در سال ٨٥ :

 
. نسبت به سال گذشته به طور متوسط بيش از دو برابر افزايش يافته است٨٥بودجه نهادهای مذهبی در سال   

اند بر اينها بعضی از نهادهای سياسی و تبليغاتی نيز از بودجه بااليی برخوردار شده عالوه  
بودجه تعدادی از نهادهای سياسی و , ده مجلس هفتم با ارايه جدول مقايسه ایاين اعترافی است که يک نماين

.مذهبی را به وضوح نشان ميدهد  
 

   ارقام بودجه نهادهاي سياسي و مذهبي در اليحه سال ١٣٨۵

  ميليون٩٣٠ ميليارد و ١١١سازمان تبليغات اسالمي 

  ميليارد تومان٢اسالمي  مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم

  ميليارد تومان٢د دايره المعارف اسالمي بنيا

  ميليارد تومان٢دايره المعارف فقه شيعه  موسسه

 ميليون تومان ٧٨٣  ميليارد و١٩مرکز جهاني علوم اسالمي 

  ميليون تومان۴١٨ ميليارد و ۵مجمع جهاني اهل بيت 

   ميليون تومان٩۴۵ ميليارد و ٢جهاني تقرب مذاهب اسالمي  مجمع

  ميليون تومان٣٢۵ ميليارد و ٣٨اسالمي  سازمان فرهنگ و ارتباطات

 ميليون تومان ٣۶  ميليارد و٢٣مرکز خدمات حوزه هاي علميه 

  ميليارد تومان٣۵مرکز خدمات حوزه علميه قم 

  ميليون تومان١۵۴ ميليارد و ١٠خواهران  حوزه هاي علميه

 تومان  ميليارد۶مرکز مديريت حوزه علميه 

  ميليون تومان۵٠٠ ميليارد و ٣اه فرهنگ و انديشه اسالمي پژوهشگ

  ميليون تومان۵۵۵ ميليارد و ٢هماهنگي تبليغات اسالمي  شوراي

  ميليون تومان٨٨٠ ميليارد و ٢٣علميه قم  دفتر تبليغات اسالمي حوزه

  ميليون تومان١٣٨ ميليارد و ١٢دانشگاه ها  نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در

 ميليون تومان ١۶۶  ميليارد و١نه آيت اهللا مرعشي کتابخا

 تومان  ميليون٣١٣ ميليارد و ٣موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 

  ميليون تومان٩٧١ ميليارد و ٢٩سازمان تبليغات اسالمي 

  ميليون تومان۵٢٠ ميليارد و ٣٢۶سيما  سازمان صدا و



 ن تومانميليو ۶۴۵ميليارد و ١٠٠٧کميته امداد امام خميني 

  ميليون تومان۵۶٠ ميليارد و ١٠برنامه نظارت شوراي نگهبان 

  ميليون تومان۴٣٩ ميليارد و ١٨نگهبان  شوراي

  ميليارد تومان١٧۵رهبري  اعتبار طرح هاي مربوط به سفرهاي مقام

 تومان  ميليارد٧٠اعتبار طرح هاي مربوط به سفر رئيس جمهور 

  ميليارد تومان۶٠) قيقي و حقوقيکمک به افراد ح(نهاد رياست جمهوري 

    ميليون تومان۵۴٨ ميليارد و ١٩٨٢کل  جمع

 ٨۴آل آشورنسبت به سال   درصدي بودجهء٢٣در ظاهرحاآي از افزايش  ١٣٨۵ارقام و اعداد اليحهء بودجه سال 
)٨۴  ميليارد تومان مصوب سال٩٩٨هزار و ١۵٨ نسبت به ٨۵ميليارد تومان براي سال ۶۵٧ هزارو ١٩۵( است   

:بايد در نظر گرفت که سه محل عمده تامين منابع مالي دولت عبارتند از  
درآمدهای عمومي آه عمدتا شامل درآمدهای مالياتي است-  
و واگذاري دارايي مالي ) واگذاري دارايي سرمايه اي(-  
درآمد ناشي از صادرات نفت خام-  

 
 بودجه , تواناييها و فروش اسلحه در جهان:

 
 آمريکا:

 
قدرت تخريبی اين سيستم ضد بشری را نشان که  ميليارد دالر بوده ١٢٫۵فقط ١٩۵٠دجه نظامی آمريكا آه در سال بو

به جنگ يوگسالوی رفت و در عراق نيز ماهيانه بيش از   ميليارد دالری ۴٨٠  با يك بودجه نظامیمريکا ا.ميدهد
١٩۵٠ی آمريكا در سال هشت ميليارد دالر هزينه نظامی دارد چيزی در حدود بودجه نظام  

 نيروی نظامی را در عراق مستقر ١۶٠٠٠٠در حال حاضر تنها امريکا 
.کرده است  

 
مثل صنايع و خدمات , با نگاهی آماری  به ابزار های اين ماشين سرکوب

متوجه خواهيم شد که سرمايه چگونه نيرو های ,غيره زندانها و , نظامی
 و هزينه هايی فعل تبديل ميکندفعال جامعه را به نيروهای منزوی و من

را که بايد در مسير رفاه و آبادانی مصرف گردد برای  خريد اسلحه 
:مصرف ميگردد  

 
دالر به ارتش های خود اختصاص ) هزار ميليارد( ميالدی بيش از يک تريليون ٢٠٠۴کشورهای مختلف جهان در سال 

.دادند  
، که به حدود يک تريليون و سيصد و پنجاه ميليون ٢٠٠۴ يکی از علل افزايش هزينه ارتش های جهان در سال

 درصد مجموع توليد ناخالص تمامی کشورها رسيد، افزايش بودجه نظامی اياالت متحده در ۶/٢دالر يعنی معادل 
.راستای اجرای سياست آن کشور در مبارزه با تروريسم عنوان شده است  

 درصد و سهم بريتانيا و فرانسه هرکدام به ۴٧جهان به حدود سهم بودجه نظامی آمريکا در جمع هزينه های نظامی 
. درصد می رسد۵  

 درصد کل بودجه نظامی جهان را به ارتش های ٨٢در مجموع، در سال گذشته، پانزده کشور به روی هم معادل 
.خود اختصاص دادند  

 ميليارد ۴٠٠ل قبل، از  با رشدی حدود هفت درصد نسبت به سا٢٠٠۵بودجه نظامی اياالت متحده در سال مالی
دالر نيز فراتر رفت تا منابع الزم را برای اجرای برنامه های دفاعی و از جمله ادامه حضور نظامی آن کشور در 

.خارج از مرزها تامين کند  



ازه می کنگره آمريکا اليحه بودجه نظامی چهارصد ميليارد دالری ارتش آمريکا را تصويب کرد که به موجب اين اليحه آمريکا اج
.يابد تحقيق و توسعه تسليحات اتمی با تخريب پايين را از سر بگيرد   

 به تصويب کميته ناظر بر نيروهای مسلح درسنای ٢٠٠۶اليحه تامين بودجه وزارت دفاع آمريکا برای سال 
.آمريکا  رسيد  

 آنها کمتر از پنج کيلو کالهک های اتمی که نيروی انفجاری درباره توسعه  با تصويب اين اليحه ممنوعيت تحقيق
تصويب اين اليحه به آمريکا در نابودی مخازن  :ازسويی مقامات دولت آمريکا می گويند. می شود لغو تن است

 زيرزمينی و ذخاير شيميايی و تسليحات اتمی اش کمک خواهد کرد
 

اين .  ميلياردالر است۴٢٠٫۶ ميليارد دالر بيش از رقم فعلی٢١بودجه کل وزارت دفاع برای سال آينده نزديک به 
 ميليارد دالر برای عمليات ارتش آمريکا در افغانستان و عراق در نظر گرفته است که جدا ار ۵٠اليحه همچنين 

.بودجه کل پنتاگون برای سال آينده می باشد  

   بودجه کل

    ميليارد دالر٤٤١٫٧: تقاضای پنتاگون
    ميليارد دالر٤٤١٫٦: تصويب شده از طرف کميته

  
  ودجه پرسنلب

    ميليارد دالر١٠٨٫٩: تقاضای پنتاگون
    ميليارد دالر١٠٩٫٢: تصويب شده از طرف کميته

  بودجه خريد و فراهم سازی تکنولوژی و ابزار وآالت نظامی
    ميليارد دالر٧٦٫٦: تقاضای پنتاگون

    ميليارد دالر٧٨٫٢: تصويب شده از طرف کميته

 بودجه پژوهش، توسعه، آزمايش و ارزيابی
   ميليارد دالر۶٩٫۴: تقاضای پنتاگون

   ميليارد دالر۶٩٫٨: تصويب شده از طرف کميته
 

 بودجه بهره برداری، نگهداری و تعميرات
   ميليارد دالر١٢۶٫٩: تقاضای پنتاگون

   ميليارد دالر١٢۶٫٩: تصويب شده از طرف کميته
 

 بودجه ساختن پادگان و انبارهای نظامی 
   ميليارد دالر١٢٫١: تقاضای پنتاگون

  ميليارد دالر١٢٫١: تصويب شده از طرف کميته
 

 بودجه عمليات وابسته به دفاع و به اجرای وزارت انرژی 
 

   ميليارد دالر١٧٫۴: تقاضای پنتاگون
  ميليارد دالر١٧٫٠: تصويب شده از طرف کميته

 
اما پس از سال . ناخالص ملی بود در صد توليد ٢٫۵ بودجه دولت آمريکا دارای مازادی بالغ بر٢٠٠٠در سال 
 مازاد بودجه به کسری ٢٠٠٣ مخارج دولت با سرعت از درآمدهای آن پيشی گرفت، بطوری که در سال ٢٠٠١

 کسری بودجه دولت آمريکا ٢٠٠۵ در آستانه سال  . در صد توليد ناخالص ملی تبديل شد٣٫۵هنگفتی بالغ بر 
کاهش درآمدهای : علل عمده اين کسری هنگفت عبارتند از.رسيد در صد توليد ناخالص ملی ۴٫۵نزديک به 

و افزايش بودجه نظامی و امنيتی  مالياتی ، رکود ناشی از بحران بازار بورس، سياست های مالی ضد رکودی 
.آمريکا  



دسامبر -آوريلدر . در صد بود۵٫٣ نرخ رشد توليد ناخالص ملی آمريکا بالغ بر ٢٠٠۴-٢٠٠٣در سال مالی  
  در صد کاهش يافته است ٣٫٣ن نرخ به  اي ٢٠٠۴

، که يک برنامه " مديکر" ميليارد دالر از بودجه ٤٠ سال آينده به ميزان تقريبا چند آقای بوش می خواهد طی 
  .بيمه بهداشتی برای تنگدستان، سالخوردگان و معلوالن است بکاهد

  . نقل کاسته شودهمچنين در نظر است از هزينه آموزش های شغلی، نظام قضايی و حمل و

دولت . مجبور است از اين هزينه ها بکاهد٢٠٠٩دولت آمريکا می گويد برای به نصف رساندن کسر بودجه تا سال 
آقای .  ميليارد دالر برسد٤٢٣آمريکا گفته است انتظار دارد کسر بودجه برای سال مالی جاری به رقم بی سابقه 

  .رد دالر کاهش يابد ميليا٣٥٤بوش می خواهد اين کسری به حداکثر 

در سال های اخير، تشکيالت دفاعی بسياری از کشورها بخش رو به گسترشی از فعاليت : بايد در نظر داشت که 
های رزمی خود، مانند آموزش های نظامی و خدمات تدارکاتی را به شرکت ها و موسسات ديگر واگذار می کنند و 

.نمی شودهزينه آنها در اقالم بودجه نظامی طبقه بندی   
تخمين زده می شود که حجم اين هزينه ها در خالل پانزده سال اخير دو برابر شده و به رقم يکصد ميليون دالر در 

  رسيده باشد ٢٠٠۴سال 

 درصدی بودجه ٩/٦ خواستار افزايش ٢٠٠٧آقای بوش ضمن تشريح طرح های دولت خود برای مخارج سال 
  . دالر می رساند شده است ميليارد٤٣٩نظامی که آن را به بيش از 

 درصدی در ٣/٣رئيس جمهور آمريکا با تاکيد بر ادامه تمرکز شديد بر تهديد تروريسم، همچنين خواستار افزايشی 
  . ايجاد شد٢٠٠١ سپتامبر ١١اين سازمان پس از حمالت . بودجه سازمان امنيت داخلی شد

 مبالغ کمتری ٢٠٠٧ست، پيشنهاد شده است در سال برای جبران کسر بودجه عظيمی که دولت آمريکا با آن روبرو
  .به برخی بخش ها از جمله بودجه بهداشتی اختصاص داده شود

 
 

  :عمليات نظامی  آمريکا از دورة کارتر
  

های داخلی کشته  با حمايت سازمان سيا، صد هزار غير نظامی در جنگ١٩٩٠ تا ١٩٨٠در السالوادور، از 
  .شوند می
  

ها از قدرت کنار زده   که ساندينيست١٩٨٨ تا ١٩٨١ها از سال  ت نظامی از کنتراسدر نيکاراگوا، حماي
  .شوند می
  

 ١٩٨۴: ها است در لبنان، ارتش آمريکا و اسرائيل حامی فالنژهای لبنان در اخراج و کشتار فلسطينی
١٩٨٢   

  
  . حمله هوائی به گرانادا و بمباران غير نظاميان١٩٨٣

  
  . ليبی و بمباران غير نظاميانحمله هوائی به شهرهای١٩٨۶

  
  دخالت نظامی در فيليپين١٩٨٩

  
  .بمباران مداوم غير نظاميان عراق پس از آزادی کويت.  حمله به عراق به بهانه آزاد کردن کويت١٩٩١

  
   دخالت نظامی در هائيتی برای بازگرداندن آريستيد١٩٩۴

  



  !)اند کرده ح شيميائی توليد میسال(های داروسازی سودان که   حمله موشکی به کارخانه١٩٩٨
  

  اش در يوگسالوی  کا و عمليات تروريستی ، حمايت از تشکل نظامی اوچه١٩٩٨
  

  ! بمباران يوگسالوی، به بهانه حمايت از مردم مسلمان کوسوو١٩٩٩
  

   تهاجم نظامی به افغانستان، جهت نابودی طالبان، که با حمايت آمريکا به قدرت رسيده بودند ٢٠٠١
  

هائی که  های کشتار جمعی، سالح  تهاجم نظامی به عراق جهت استقرار دموکراسی و نابودی سالح٢٠٠٣
 اند هنوز يافت نشده

 
 

 چين
 

 ٣۵ درصد افزايش يافته و به ١۵چين اعالم کرده است که در سال آينده بودجه نيروهای مسلح اين کشور حدود 
 ٩٠خمين آمريکا، سال گذشته بودجه نظامی چين نزديک به طبق تاين در حالی است که .ميليارد دالر خواهد رسيد
.ميليارد دالر بوده است  

باال رفتن هزينه های نظامی هند و چين نيز از جمله عوامل ديگری است که به رشد سريع بودجه نظامی سال 
.گذشته در کل جهان منجر شد  

ادی برای اين کشور بوجود خواهد آمد چين پس از چند سال دو ميليارد نفر جمعيت خواهد داشت و مشکالت زي
چين برای رفع اين مشکالت اشغال نظامی مناطق جديد را نيز در ). کمبود زمين، نفت، جنگل، فلزات و مواد غذايی(

 مد نظر خواهد گرفت
آنها مجرد خواهند بود و .  ميليون سرباز آماده به جنگ خواهد داشت٢٠چين برای دومين دهه قرن بيست و يکم 

نيروی جوان و آماده به جنگ. مشکلی برای آنها وجود نخواهند داشتهيچ   
 

 روسيه:
 

 بار از هندوستان، دو بار از برزيل، سه بار از چين و ايتاليا، چهار بار از انگلستان و ۵پتانسيل اقتصادی روسيه 
. بار از آمريکا کمتر است٢۵و نهايت   بار از ژاپن ١١فرانسه، شش بار از آلمان،   

 درصد، انگلستان ۵۴٫٣ درصد، فرانسه ۴۶٫٩ درصد، آلمان ٣۶٫٩ درصد، ژاپن ٣٢٫٨ آمريکا ١٩٩٨ال در س
 درصد مخارج داخلی را صرف باال بردن توان رزمی داخلی صرف کرده بودند در حالی که اين رقم در روسيه ۴٠٫٢
عاصر دو تا سه بار کمتر از نتيجه اين که سطح بهره وری بهينه از جمعيت سياسی در روسيه م.  درصد بود١٨٫٨

.کشورهای غربی و ژاپن است  
به معنی ديگر سطح باال بردن توان نظامی داخلی .  پتانسيل اقتصادی آمريکا چهار تريليون دالر بود١٩٨۵در سال 

گر ا.  ميليون تريليون بود١٫۵آمريکا نيز ارتباط ارگانيکی با اين رقم داشت در حالی که اين مبلغ در اتحاد شوروی 
.  بار از روسيه قوی تر شده است٣٨ تا ٣۵ کشور آمريکا ٢٠٠اين تفاوت را همچنان پيگيرانه دنبال کنيم در سال 

.های نظامی، اقتصادی و روابط بين المللی مورد بحث قرار نمی دهيم ها را در زمينه ما تفاوت  
 هزار ٩٤ هزار دالر، در آلمان ١٧٠  هزار دالر، در انگلستان١٩٠مخارج دفاعی برای يک فرد نظامی در آمريکا 

يعنی پنجاه .  دالر در سال است٨٠٠ هزار در روسيه هزار و ١۵ دالر، در اوکراين ٧٠٠ هزار و ١٢دالر، در ترکيه 
.بار کمتر از آمريکا است  

 
ره در  ماهوا۵٠٠اما آمريکا هم اينک .  ماهوار است که اغلب آنها کار خود را کرده اند۵٠هم اينک روسيه دارای 

.نزديکی زمين دارد  
 ميليون نفر کاهش ١٫٢ ميليون نفر به ٣٫٩ده سال پس از فروپاشی شوروی تعداد نيروهای نظامی ارتش روسيه از 

های سنگين ارتش روسيه  سی درصد از تفنگ.  دو هزار نفر بيشتر شده است ها با اين حال تعداد ژنرال. يافته است
.فرسوده شده اند  

 
 
 



 منطقه خاورميانه همچنان از خريداران اصلی تسليحات است
 

 کشور مورد بررسی در خاورميانه و ١٨های نظامی به توليد ناخالص داخلی در ميان  ايران از لحاظ نسبت هزينه
.شمال آفريقا رتبه پانزدهم را در اختيار دارد  

 انتهای اين رده بندی قرار  درصد به ترتيب در صدر و١٫٧ درصد، و موريتانی با ١١٫۶کشورهای عمان با نسبت 
.دارند  

، کويت، عربستان سعودی، اردن، سوريه، يمن، بحرين، مراکش، ليبی، اسرائيلپس از عمان کشورهای قطر، 
.مصر، الجزاير، لبنان، ايران، امارات، تونس، وموريتانی به ترتيب در رده های دوم تا هجدهم قرار دارند  

 نيز، ايران در ميان کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا در رده پانزدهم های نظامی از لحاظ نسبت سرانه هزينه
.قرار دارد   

از لحاظ بودجه های نظامی ايران در ميان کشورهای خاورميانه پس از عربستان سعودی با ١٩٫٣ ميليارد دالر, 
گردد  خاورميانه محسوب می ميليارد دالر چهارمين کشور٣٫۵ ميليارد دالر با ۴ ميليارد دالر و کويت ٧٫٨ اسرائيل  

درپی افزايش جنگ لفظی بين آذربايجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ ، آذربايجان اعالم کرد که در سال 
. ميليون دالر خواهد رساند۶٠٠ بودجه نظامی خود را تا دوبرابر افزايش خواهد داد و به سقف ٢٠٠۶  

 
وسيله , باشد که اين مختصر.  اشاره ای داشتيم سرمايه شين سرکوبما در باال به برخی از نها دها و ملزومات ما

.آگاهانه تر صورت گيرد, ای باشد در جهت شناخت ببيشتر ازسازمان  سرمايه تا سازمانيابی بر عاليه آن  
 

 
 کمون پاريس و ١٨ مارس ١٨٧١ و ٢٠٠۶

 
بقاتی بر عليه قوانين ضد کارگری  در مبارزه ط١٨٧١تکرار حوادث کمون پاريس در سال , ٢٠٠۶  مارس ١٨وقايع

 سرمايه است
   

تظاهرات اصلی در مناطق مختلف فرانسه در اعتراض به يک قانون جديد 
 کار که اخراج کارگران جوان را آسان تر می کند، برگزار شد

 سال را هر ٢۶قانون جديد به کارفرمايان اجازه می دهد تا کارگران زير 
 .ه مجبور به ارائه دليل باشند، اخراج کنندزمان که خواستند و بدون اينک

  سال بيکار هستند٢۵-١٨ درصد جوانان بين ٢٠در فرانسه 

 .حدود يک و نيم ميليون نفر در سراسر فرانسه در تظاهرات شرکت کردند
  .دانشجويان، کارگران، بازنشستگان و خانواده ها در تظاهرات پاريس ، حضور داشتند گزارش شده ترکيبی از

   هزار تن در تظاهرات شرکت کردند ٣٠٠گفته سازماندهندگان تظاهرات پاريس، بيش از به 

  

 کمون پاريس ١٨٧١:
 

,  تشکيل شد١٨٧١ مارس ٢٨در نخستين جلسه کمون که درعصر روز 
:از نخستين فرمانهای صادره اين بودکه  

 کارگری است که مخصوصا نياز به آزادی دارد تا صلح ١٨٧١جمهوری 
تضمين مسلم ,  تنها ثمرات آينده ما هستند صلح و کار.رداندرا بارور گ

جمهوری , و با ايمان به اين مسئله,انتقام ما و احيای اجتماعی ما هستند
هنوز ميتواند حامی و پشتيبان ضعفا و نگهدار کارگران و اميد ستمديگان 

.....در جهان و بنيان استواری برای جمهوری جهانی باشد  
. منتشر نمود داير بر اينکه تنها نيروی مسلح در پاريس نيروی گارد ملی استکمون فرمان ديگری  



 
کمون اداره پليس و ژاندارمری سابق را نيز که ابزار های شکنجه و سرکوبی دولت بر ضد نيروهای مترقی ملت 

.و بخصوص طبقه کارگر بودند منحل نمود  
اين دو ابزار , کمون از کارانحالل ارتش دائمی و پليسهمينکه :کارل مارکس در باره اين فرمان چنين نوشته است

قدرت (( فراغت يافت در صدد بر آمد تا ابزار معنوی سرکوبی و اختناق توده ها يعنی     , قدرت مادی دولت سابق
اين بود که فرمان انحالل همه کليسا ها و مصادره اموال آنان را در مقياسی که , را نيز درهم بشکند)) کشيشان

.ک شمرده ميشدند تصويب کردمال  
:کمون در اين روز فرمانهای ديگری صادر کرد که نمونه ای از انها چنيين است  

 
اصل انتخابى بودن همه آارمندان دولتى را اعالم آرده، در امر دادگسترى، اصالحات بنيادى به عمل آورده و امور 

 قانونگذارى و اجرايى را در دست خود متمرآز می سازد، 
 آزاد می کند،    .. ل گروگان را در بانك هاى رهنى و غيرهاموا

  گيوتين و وسائل شکنجه را مى سوزاند
... 

 را تاييد کرد بلکه نشان ١٨۵٢آزمون کمون پاريس نه تنها درستی نظريه تئوريکی اظهار شده توسط مارکس در 
.داد که خراب کردن ماشين دولت بورژوازی در عمل چگونه صورت ميگيرد  

تکار توده ها که با ضرورت يک جنگ طبقاتی بی امان برانگيخته شده بود راه حل عملی کردن يک وظيفه ديگر اب
و آن گذاشتن يک ماشين نو بجای ماشين خرد , را نيز که بطرزی جدايی ناپذير وابسته به وظيفه اول بود پيدا کرد

.شده دولت بورژوازی بود  
و تعويض آن با ) بوروکراتيک(تخريب دستگاه کهنه اداری, پليسگذاشتن مردم مسلح بجای ارتش دائمی و 

انتخابی کردن و قابليت عزل قائل شدن و , دستگاههای جديد دولتی متشکل از نمايندگان برخاسته از ميان توده ها
نزديک کردن حد اکثر حقوقها به دستمزد يک کارگر , مسئول قرار دادن کليه مستخدمين دولت در برابر ملت

و تبديل آن به يک ) کمون(جمع کردن قوه مقننه و قوه اجرائيه در يک دستگاه واحد و عالی دولتی,زمودهکارآ
تمرکز پرولتری آگاه و با وجدان و ( متحد کردن ملت از راه تشکيل مجدد کمونها بر مبنای يک , )بنگاه کار(

ه اجرا در آمدند و بعقيده مارکس و اينها تصميماتی بود که بوسيله کمونارهای پاريسی به مرحل). دموکراتيک
.انگلس و لنين کمون پاريس را بعنوان دولتی از نوع جديد مشخص و متمايز ساختند  

 
با آزمون کمون ثابت شد که طبقه کارگر نميتواند خود را راضی کند به اينکه ماشين دولت را بهمان شکل که 

شرط مقدماتی و تضمين کننده پيشبرد : نوشته استمارکس . هست بدست بگيرد و آن را برای خود بکار اندازد
.هر انقالب واقعا توده ای الغا و امحای دستگاه کهنه بورژوازی است  

 
 
 

٢٠٠۶ مارس ١٨  
بیکمونيستهای انقال  
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