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افول بورژوازی- ۲

لــوکاچ در برابــر کســانی که 
لنین را سیاست مداری زبردست و 
معتقد به زور و استاد سازشکاری 
و ائتالف می دانستند، در مخالفت 
با آنان بــه تعبیری از او اســتناد 

می کنــد کــه در اینجــا به کار مــا می آید: «مــا باید 
قاطعانه کســانی را که می اندیشــیدند که سیاست 
متضمــن حقه بازی هــای کوچکی اســت که گاهی 
به فریبکاری نزدیك می شــود، مــردود اعالم کنیم. 
طبقــات را نمی توان فریــب داد.»۱ تأکید روی فریب 
طبقات اســت. شــاید گهگاهی بتوان مسیر حرکت 
طبقات اجتماعی را به انحراف کشاند اما این انحراف 
سرانجامی نخواهد داشت و ناگزیر دوباره طبقات به 
راه اصلــی خود بازمی گردند. سمت و ســوی حرکت 
طبقات مطابــق با منافع واقعی آنان اســت. اگر به 
اعتراضــات دی ماه ۹۶ و آبــان ۹۸ برگردیم و یك بار 
دیگر شــعار «اصالح طلب، اصولگــرا، دیگه تمومه 
ماجرا» را تحلیل کنیم، بیش از پیش به این گفته لنین 
پی خواهیم برد. بی تردید این شعار چه خودانگیخته 
باشــد و چه برســاخته، می تــوان گفت این شــعار 
جناح های سیاســی ایران را به بعــد و قبل خودش 
تقســیم کرد. اینك این طور به نظر می رسد این شعار 
فراتر از یك شــعار معمولی است و تئوری ای است 
در رد جریان های اصولگــرا و اصالح طلب که بیش 
از هر چیز حافظ منافع خود و حامیانشــان هستند. با 
این تفاوت که اصالح طلبان چون اقتدار خویش را از 
آرای مردم می گیرند، ناگزیر از نفع جمعی نیز سخن 
می گوینــد اما چون این نفع جمعی هیچ موجودیت 
انضمامی ای ندارد، به نوعی با اصل قراردادن حامیان 
اصالح طلبــان، تکنوکرات های رانتی دیگر طبقات را 
با این طبقه بازتعریف می کننــد و منافع آنان را ذیل 
این طبقه قرار می دهند. اصالح طلبان بهبود شرایط 
تهیدســتان را در گرو بهبود شرایط جامعه بورژوازی 
می دانند؛ ایده ای که از دولت هاشمی رفســنجانی پا 
گرفت و به دولت اصالحات سیدمحمد خاتمی هم 
رســید. در این دوران تکنوکرات های رانتی در ائتالف 
با چپ های اســالمی جبهه ای به نام اصالح طلبان 
را ســامان دادند تا در یك ماه عســل طوالنی هشت 
ســال (در غیاب تهیدســتان و بورژوازی ســنتی) در 
«طبقه ای بــرای خود» عینیت یابنــد. اصالح طلبان 
که از ســابقه تاریخــی بــورژوازی آگاه بودند، تالش 
کردنــد آن را با عناوینی همچون بــورژوازی ملی و 
طبقه متوسط تطهیر و تئوریزه کنند. دولت سازندگی 
و دولــت اصالحات تغییــری اساســی در روند یك 
حکومت انقالبی ایجاد کردند. در این دولت ها بیش 
از هر دولــت دیگــری از طبقه  بــورژوازی با عنوان 
طبقه متوسط ستایش شــد و گویا هر فعلیتی بدون 
مشــارکت این طبقه نافرجام و عقیــم خواهد بود. 
نطفه بــورژوازی رانتی در دولت ســازندگی بســته 
شــد و در دولت اصالحات به بلوغ خود رســید. در 
همین دوران بورژوازی ســنتی و تهیدســتان در انزوا 
به سر می بردند و مترصد فرصتی بودند تا به عرصه 
سیاســت و اقتصــاد بازگردند. انقالب اســالمی ۵۷ 
که به نام نامی مســتضعفان به پیروزی رســیده بود، 
اینك بی هیچ پرده پوشی ای از سرمایه داری داخلی و 
خارجی حمایت می کرد و به تجلیل از سرمایه گذاران 
می پرداخت و اغلب تئوریســین های اصالحات با این 
طرز تفکر که دموکراســی از دل ســرمایه داری بیرون 
می آید، مخالفت جدی نداشــتند. طبقه متوســط به 
لحاظ عینی و ذهنی بر جامعه سیطره داشت. سیطره 
نهادها و سازمان های دولتی، خصوصی و خصولتی 
در قالــب کارمندان و حقوق بگیران تهیدســتان را به 
حاشیه برده بود. البته ناگفته نماند که دولت سازندگی 
و اصالحات از بخشــی از کارگــران حمایت می کرد و 
با به کارگیری آنان در شــرکت ها و مؤسسات دولتی و 
بعضا خصولتی آنان را از طبقه کارگر فرودست منفك 
کرد و به نوعی مــروج طبقه ای از کارگران اشــرافی 
شد. کارگران خودروســازی و قطعه سازان و کارگران 
بخش هایــی از بخش های دولتــی آن زمان جزء این 
گروه از کارگران اند. اگرچه این کارگران نمی توانســتند 
در لحظه های بحرانی به داد اصالح طلبان برسند اما 
به تصویر بیرونی دولت اصالحات جلوه ای انســانی 
می بخشیدند. البته در بازآفرینی این تصویر در اذهان 
مردم سیدمحمد خاتمی نقش تعیین کننده ای داشت. 
اگر کار به همین منوال پیش می رفت و دولت بعدی 
نیــز ادامه دهنــده راه دولت ســازندگی و اصالحات 
می شــد، بورژوازی ســنتی برای همیشــه از عرصه 
سیاست و اقتصاد حذف می شد. بورژوازی سنتی پس 
از بحران های فراوانی که بــرای دولت اصالحات به 
وجود آورد، پاشنه آشیل دولت اصالحات را به خوبی 
تشــخیص داد، غیاب تهیدســتان و خرده طبقاتی که 
با ائتالف با آنان می توانســت کمــر دولت اصالحات 
را بشکند. بورژوازی ســنتی با تهیدستان پا به عرصه 

انتخابات گذاشتند. 

سرمقاله

احمد غالمى . سردبیر
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حرف اول

بانک صادرات در گذر تاریخ

 ایــران با تاریخی مؤخــر از دیگر 
کشورها به روش بانکداری مدرن 
تن داد و علت آن را باید در نگاه 
بازار ســنتی ایران دانست که به 
دولت ها اعتماد کمتری داشــتند 
و بــرای جلوگیری از اطالع دولت از ســرمایه خود 
بیشــتر به جمع آوری و نگهداری پــول در خانه ها 
عادت داشــتند. دو بانک استقراضی و شاهنشاهی 
که توســط دولت روسیه و دولت انگلیس در ایران 
تأسیس شد، در واقع مرکز معامالت و گردش پول و 
وام و استقراض طبقات باالدست جامعه بودند. با 
کودتای سوم اسفند و متعاقب آن انقراض قاجاریه 
و تشــکیل دولت جدید پهلوی و استقرار حکومت 
مرکزی و ایجاد امنیت در داخل کشور لزوم تشکیل 
و تأســیس بانــک به شــیوه غربی ها مــورد توجه 
دولت جدید قــرار گرفت. بانک های ملی و مرکزی 
و سپس بانک سپه و دیگر بانک ها که دولتی بودند؛ 
مانند بانک مســکن و کشــاورزی را دولت تشکیل 
داد. بخــش خصوصی با توجه به لزوم تأســیس 
بانک   فارغ از بانک هایی کــه دولت چه به صورت 
بانک های عمومی و چــه بانک های تخصصی در 
دستور کار داشتند، درصدد تأسیس بانک خصوصی 
برآمدنــد. علــت آن را هم باید در عــدم موفقیت 
بانک های دولتی به جلب ســرمایه مردم دانست. 
دگرگونــی اقتصادی که بعــد از جنگ جهانی دوم 
و لزوم بازســازی کشــورهای آزاد و تقویت آنان در 
مقابل بلوک کمونیستی نصیب ایران هم شده بود، 
خانواده هــای ثروتمند و تجار صاحب نام را به فکر 
تأســیس بانک انداخت. بانک صادرات در گرماگرم 
مسائل نفت در ســال ۱۳۳۱ درست در ۱۶ شهریور 
۱۳۳۱ توسط دو خانواده متمول آن روزگار، خانواده 
بلورفروشان و خانواده محمدعلی مفرح با سرمایه 
دو میلیون تومان به صورت اعتبار و سه هزار و ۵۰۰ 
تومان به صــورت قرضی در نزدیکی بازار در طبقه 
دوم خانه ای در مجاورت تکیه دولت نزدیک بانک 
ملی شــعبه مرکزی راه اندازی و نام اولیه اش بانک 
صادرات و معادن بود. شروع به کار عمومی آن در 
آبان ۱۳۳۱ است. استقبال مردم از بانک صادرات به 
حدی بود که در تراز مالی ســال اول بانک مجموع 
ســپرده های مردم ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بود و 
تســهیالت و اعتبارات اعطایی بــه مردم حدود ۶۷ 
میلیون ریال و جمع دارایی های بانک در ســال اول 
به ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال شد که سود ویژه ای در 
نخستین سال بالغ بر ۷۰۰ هزار ریال نصیب صاحبان 

بانک کرد. 

نعمت احمدى .  حقوق دان
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 وزارت امور خارجه ایران همواره خواســتار ایجاد 
روابط پایدار و دوســتانه ای با کانادا بوده است. به ویژه 
در سال های اخیر که حداقل ۴۰۰ هزار نفر از هم وطنان 
ما در این کشــور مقیم شــدند. در میان این هم وطنان 
افراد تحصیل کرده بســیار اســت. ازدســت دادن این 
ســرمایه انسانی ناشی از قصور ما است. نمی توان این 
واقعیت را انکار کرد. ما حداقل کاری که می توانستیم 
انجــام دهیم، حفــظ ارتباط هم وطنان مــان با میهن، 

زادگاه و عزیزان شان در کشور بود.
از طرف دیگر تا آنجا که بــه یاد می آورم، روابط دو 
کشــور از طرف کانادا همواره روابطــی لرزان، ناپایدار 
و وابســته به حوادث بوده اســت.   روابط دیپلماتیک 
ایران و کانادا در سال ۱۳۳۴ (۱۹۵۵) آغاز شده است. 
بالفاصله پــس از انقالب پس از وقایع مربوط به النه 
جاسوســی در ســال ۱۳۵۹ کانادا روابط سیاسی خود 
را با ایران قطع کرد. این قطعی روابط ۱۰ ســال طول 
کشــید و دو کشور در ســال ۱۳۶۹ این روابط را از سر 
گرفتنــد. قطع این روابــط نه به خاطر منافــع کانادا؛ 
بلکــه در حمایت از آمریکا صــورت گرفت. در خالل 
این ســال ها روابط ایران و کانادا هیچ وقت در آرامش 
نبود. مجددا در ســال ۱۳۹۱ پــس از وقایع مربوط به 
ســفارت انگلیس کانادا مجددا روابط خود را با ایران 
به طور کامل قطع کرد که تا امروز این وضعیت ادامه 
دارد. بهانه کانادا عدم امنیت دیپلمات های آن کشــور 
در ایران بود اما در حالی که دولت بریتانیا سفارت خود 
را راه اندازی کرد و سفیر خود را در تهران مستقر کرد، 
کانــادا هنوز حتی درباره چگونگــی برقراری روابط با 
ایــران جز یکی، دو مورد بــا نمایندگان ایران گفت وگو 
هم نکــرده اســت. دوره دولت محافظه کار اســتیون 
هارپــر را می توان بدترین دوران روابــط ایران و کانادا 
دانست. هارپر علنا و عمال نماینده رژیم صهیونیستی 
علیه ایران در کانادا بــود. او دولت کانادا را از هزاران 
کیلومتر دورتر با مسائل سیاسی پیچیده خاورمیانه در 

هم آمیخت.
دولــت هارپــر ایــران را به عنوان دولــت حامی 
تروریســم شناخت و زمینه نقض غیر قانونی مصونیت 
دولت ایــران را در پیش گرفت. میراث نحس او هنوز 
بر روابط ایران و کانادا ســایه افکنده است. متأسفانه 
پس از انقالب اســالمی دولت کانــادا در یک چرخه 
باطل بی اعتمادی و توأم با سوءنیت درباره جمهوری 
اســالمی ایران قرار گرفته اســت. مقداری از این رفتار 
دولت آمریکا ناشــی از فشــارهای سیاسی داخلی و 

ترس از انتقادات جناح های داخلی این کشــور است. 
وقتــی روابــط دیپلماتیک یک کشــور با کشــور دیگر 
موضــوع رقابت های حزبی و کشــمکش سیاســت 
داخلی کشــور دیگر می شود، عقالنیت کمترین تأثیر را 
در تصمیم گیری روابط خارجی خواهد داشــت و تنها 
احتیاط افراطی و پرهیز از انتقادات داخلی باعث بروز 

رفتارهای منفعالنه خواهد شد.
به طور خالصه این وضعیت باعث شــده اســت 
که دولت کانادا مصونیت دولت جمهوری اســالمی 
ایــران را که نقض صریــح حقوق بین الملل اســت، 
نادیده بگیرد، روابــط دیپلماتیک خود را با ایران قطع 
کند، روابط کنســولی را قطع  کــرده و اجازه ندهد به 
چند صد هزار نفر ایرانی مقیم کانادا خدمات رســانی 
 کنســولی ارائه  شــود و آنها را گروگان مسائل سیاسی 
خود کند، چند ســاختمان و حســاب های دولتی ما را 
مصــادره کند و به دادگاه های خود اجازه داده اســت 
که دعــاوی خصوصی برخالف حقــوق بین الملل در 
دادگاه های سیاســی و جانب دار آن کشور علیه دولت 

ایران رسیدگی شود.
با وجود این نامالیمات، دولت جمهوری اســالمی 
ایران همواره آمادگی داشــته است که با دولت کانادا 
وارد گفت وگوی سیاسی شــده تا با حسن نیت مسائل 
فی مابین را حل وفصل کند که البته این درخواست ها 
همواره با پاسخ منفی دولت کانادا روبه رو شده است. 
ما تا کنون بارها به دولت کانادا پیشــنهاد داده ایم که 
گذشــته از مشکالت یا اختالفات سیاســی که بین دو 
کشــور وجود دارد، دست کم موافقت کنند که سفارت 
ســوئیس در اوتاوا به عنــوان حافظ منافــع ایران به 
هم وطنان ما خدمات کنســولی ارائه دهد تا افراد به 
خاطر امور ساده شخصی مجبور نباشند به کشورهای 
دیگر مســافرت کرده و دچار زیــان مالی، تضییقات و 
اتالف وقت شوند؛ اما این پیشنهاد که بیش از هر چیز 
یک مسئله بشردوســتانه است، باز هم با پاسخ منفی 
دولت کانادا روبه رو اســت. جدیدترین حادثه ای که در 
روابط ایران و کانادا رخ داده اســت، شلیک اشتباهی 
به هواپیمای اوکراینی پرواز PS752 اســت که باعث 
سقوط این هواپیما در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۸ شد و همه 
۱۷۶ سرنشین این هواپیما جان خود را از دست دادند.
این یک حادثه تلخ و شــوک آور برای همه ما بود؛ 
حادثه ای که همــه ما را در بهت فرو بــرد. نیروهای 
مســلح جمهوری اســالمی ایران در عرض ســه روز 
نتیجه تحقیقات خود را اعالم و علت سقوط هواپیما 
را شــلیک اشتباهی موشــک پدافند اعالم کردند. این 
کوتاه تریــن زمان در پذیرش مســئولیت یک ســانحه 
هواپیمایی بود. در سهوی بودن این اقدام دالیل زیادی 
وجود داشــت. تنها یک دلیل کافی است که به چنین 
فکری متمایل شــویم. هیچ فرد عادی ای مرتکب یک 

عمــل خالف قانون نمی شــود؛ مگر اینکــه قبال برای 
اختفــای عمــل غیر قانونی خود برنامه ریــزی کرده و 
درباره آن اطمینان پیدا کند. اگر این ســخن را بپذیریم، 
آن گاه باید ســؤال کنیم که چگونه ممکن اســت یک 
دســتگاه قدرتمند و بزرگ  نظامــی در نزدیک فرودگاه 
بین المللی کشور و در ارتفاع ۶۰۰متری، یک هواپیمای 
غیر نظامی را شناسایی و توسط نیروی پدافند رسمی و 
سازمانی خود در ارتفاع هزارمتری به آن شلیک کند و 
بالفاصله مســئولیت آن را هم بپذیرد. هر فرد مبتدی 
می داند که اگر قصد مجرمانه ای در کار بود، به صدها 
روش امــکان ارتــکاب چنین جنایتی وجود داشــت؛ 

به نحوی که بتوان آن را نیز انکار کرد.
اما متأسفانه اخبار و اطالعات عمومی نشانگر این 
است که دولت کانادا باز هم به حسن نیت ایران پاسخ 
نــداده و موضــوع هواپیمای اوکراینــی را به صورت 
یک جانبه به دادگاه های داخلی خود احاله کرده و به 
دادگاه چراغ ســبز نشان داده است تا دعاوی مربوطه 
را پذیرفتــه و احتماال آن را به یک پرونده کیفری علیه 
مقامات ایــران تبدیل کنند. بدیهی اســت که محاکم 
کانادا درباره این پرونــده صالحیت ندارند. این واقعه 
در ســرزمین ایران رخ داده اســت و محکمه ایرانی از 
همان روز اول در حال رســیدگی به این قضیه هستند. 
ما اطمینان داریم که رســیدگی محکمه ایران بســیار 
جدی، دقیــق و منصفانه خواهد بود و قصورکنندگان 
در هــر موقعیت و مرتبــه ای باشــند، در این فاجعه 
مجازات خواهند شد. تاکنون شش نفر به علت قصور 
در این قضیه متهم شــده اند و رسیدگی به جرائم آنها 
در حال رســیدگی است. عالوه بر این تعداد دیگری نیز 
تا کنون با تنبیهات اداری روبه رو شــده و در حد قصور 

خود به مجازات رسیده اند.
اگر دولــت کانادا چنین رفتــاری را ادامه دهد، ما 
بــا یک چالش جدید در مناســبات دو کشــور روبه رو 
خواهیــم شــد. با این حال مــا در مقابل ایــن اقدامات 
منفعل نشــده و مطابق قانون و تعهدات بین المللی 
خود تا پایــان کار خواهیم رفت و قدم به قدم گزارش 
پیشــرفت کار را به ملت ایران و طرف های بین المللی 

خود ارائه خواهیم کرد.
طبــق حقوق بین الملل رســیدگی و بررســی این 
ســانحه صالحیت انحصاری دارد ولی ما برای دیگر 

طرف ها محدودیت و تضییقات ایجاد نکردیم.
به محض بروز این حادثه تأســف بار مربوط به ما، 
هیئت فنی کانادا را بالفاصله پذیرفتیم و در کوتاه ترین 
و در کمتر از چند ســاعت برای آنها ویزا صادر کردیم. 
آنهــا را به محل حادثه بردیــم، هر گونه اطالعاتی که 
درخواســت کردند صادقانه در اختیار آنها گذاشــتیم 
و وزیر امور خارجه کشــورمان چنــد نوبت با همتای 
کانادایــی خــود دیدار داشــتند. ما به آنهــا اطمینان 

دادیــم که ایران در عین حال کــه در مقابل زورگویی با 
رشــادت و استحکام می ایســتد ولی در جایی هم که 
قصــور یا تقصیری صــورت گیرد بــا صداقت ضمان 
ناشــی از آن را می پذیریم. عــالوه بر مالقات های وزیر 
خارجه کشــورمان با همتای کانادایی خود، این جانب 
نیز مرتــب با مقامــات کانادایی در تمــاس بوده ام و 
آنها از همــه جزئیات پیشــرفت کار مطلع هســتند. 
نماینده آنها در پاریس در بازخوانی جعبه های ســیاه 
هواپیمای اوکراینی حضور داشــته و بدون اینکه حق 
طرح ادعایی داشته باشد، به او اجازه دادیم در تحلیل 

داده ها حضور داشته باشد که باعث تشکر آنها شد.
همه اقداماتی که جمهوری اسالمی کرد، به خاطر 
ایجاد اعتماد و نشــان دادن حســن نیت و همکاری در 
بررسی این ســانحه بوده است؛ ولی متأسفانه به نظر 
می رســد دولت کانادا دارای سیاســت های اصولی و 
منطقی در رابطه با کشــور ما نیست و بر ایجاد اخالل 

در روابط فی مابین اصرار دارد.
دولت کانــادا اگر در موضع خود بــرای کمک به 
بازمانــدگان قربانیان این حادثه صادق اســت و فراتر 
از آن اگــر برای ایرانیان مقیم آن کشــور اهمیت قائل 
اســت، ابتدا از تضییقات و مشکالتی که برای بیش از 
۴۰۰ هزار ایرانی مقیم آن کشــور ایجاد کرده، دســت 
بردارد و اجازه بدهد ایرانیان مقیم کانادا از طرف ایران 
خدمات کنســولی دریافت کنند و برای پیگیری حادثه 
سقوط هواپیما از مســیر قانونی و حقوق بین المللی 
خارج نشــود؛ در غیر این صورت هیچ موفقیتی کسب 
نکــرده و با دســتان خالی خود در آینــده تنها بر درد 
و رنج جانــکاه آنها خواهد افــزود. از طرف دیگر اگر 
دولت کانادا قصد داشته باشــد با اقدامات یک جانبه 
و با اتکا به مســائل حقوقی در بررسی سانحه و سایر 
اقدامــات قانونی متعاقب آن اخــالل ایجاد کند، ما از 
این پس هیچ گونه همکاری ای به جز حداقل تعهدات 

بین المللی خود، با این کشور نخواهیم داشت.
الزم به ذکر است که ســازمان هواپیمایی کشوری 
جمهوری اسالمی ایران یک نهاد تخصصی و حرفه ای 
اســت که به وظایف ملی و بین المللی خود به خوبی 
واقف اســت و در بررسی ســوانح کامال مستقل اقدام 
می کند. احتماال این ســازمان تا یک مــاه دیگر اولین 
پیش نویس گزارش ســانحه خود را بــه پایان خواهد 
رســاند و همگان از جزئیات چگونگــی رخ دادن این 

فاجعه مطلع خواهند شد.
بر اســاس گزارش و جزئیات آن ما باید همه تالش 
خــود را بــه کار ببندیم تا چنین فاجعــه ای هرگز رخ 
ندهد و اقدامات پیشــگیرانه برای جلوگیری از چنین 

حوادثی به کار گرفته شود.
*معاون امور حقوقی و بین المللی
 وزارت امور خارجه

یادداشت

حادثه هواپیماى اوکراینى، چالش جدید مناسبات ایران و کانادا

صف وزرا در راه پارلمان اصولگرامجلس یازدهم وزرای دولت روحانی را دوباره به مجلس فرا خواند

طالقانی نماد دموکراسی طالقانی نماد دموکراسی  با  تفسیر  دینی با  تفسیر  دینی
نشست آیت اهللا طالقانی با  حضور  حاتم  قادری  و  احسان شریعتی نشست آیت اهللا طالقانی با  حضور  حاتم  قادری  و  احسان شریعتی 

 محسن بهاروند*

 صفحه ۲

رق
 ش

ى،
تاک

د 
سهن

ها: 
س 

عک

پرونده 
آیت اهللا طالقانی


