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داوس  ٢٠١٧به منزلۀ سمبول پايان دورۀ جھانیسازی
چند روز قبل ،در روزھای  ٢٠- ١٧جنوری-۴٧ ،مين اجالس ساالنۀ داوس برگزار گرديد .داوس تجمع رسمی سازمان
غيردولتی "مجمع جھانی اقتصاد" سوئيس شمرده میشود .مجمع داوس چھره ای متفاوت از گروه  ٢٠يا باشگاه
بيلدبرگ دارد .اگر در اجالس گروه  ٢٠مقامات رسمی کشورھا شرکت میکنند يا اجالس ساالنۀ بيلدربرگ به طور کلی
شفاف نيست ،در انجمن داوس ،ھم مقامات رسمی کشورھا و ھم کارفرمايان و برخی از افراد مشھور )افراد روشنفکر،
مدنی( حضور می يابند .در جلسهھای داوس معموالً مسائل در پشت پردۀ اسرار مذاکره نمیشود )صرفنظر از اين که
در اجتماع سال گذشته برخی اجالسھا در پشت "درھای بسته" برگزار گرديد(.
در وھلۀ اول مسائل اقتصادی و مالی مھم بينالمللی در دستورکار رسمی داوس قرار میگيرد .با اين وجود ،در سالھای
اخير ما شاھد طرح ھر چه بيشتر موضوعات سياسی ،و ھمچنين مسائل مرتبط با توسعۀ فنآوری جديد ھستيم .ھر
اجالس داوس شعار خاص خود را دارد .جلسۀ سال گذشته داوس تحت عنوان "انقالب صنعتی چھارم" )توسعۀ گستردۀ
رباتھا و انواع مختلف فنآوری رقمی منظور است( .امسال نيز عبارت "رھبری مسؤوالنه" )به باور من ،يکی از
مبھمترين شعارھای انجمن در طول سالھای اخير( در روی پرچم داوس نقش بست.
اولويتھای داوس ٢٠١٧
در آستانۀ اجالس داوس ،مجمع جھانی اقتصاد گزارش سال " Global Risks Report "٢٠١٧را که گزينش مسائل
اصلی برای بحث بر مبنای آن انجام شده ،منتشر کرد.
مسائل بومشناسی و تغييرات آبوھوائی در جھان در رديف اول ،قطبی شدن جامعه و اموال در جھان و تشديد خطر
مناقشات اجتماعی در رديف دوم و خطرات مرتبط با توسعۀ فنآوری در رديف سوم ثبت شده است .اين ،طيف بسيار
گستردهای از خطرات ،مثالً ،خطر اختالالت در کار ارتباطات و مديريت کامپيوتری توليد ،زيرساختھا ،بخش مالی
است )به سبب بروز مشکالت فنی يا در اثر حمالت سايبری ھدفمند( .بعد میتواند به وقوع فجايع فنآوری )مثالً،
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وقوع سانحه در نيروگاهھای ھستهئی برق( يا به بروز مشکالت ناشی از استفادۀ گسترده از رباتھا در بخش توليد و
ساير عرصهھای اقتصاد منجر شود )مشکل اصلی ،رشد بیکاری میباشد(.
مشکالت ناشی از پيری جمعيت در رديف چھارم برنامۀ کار داوس  ٢٠١٧جای گرفته بود .اگر اين پديده تا کنون فقط
به کشورھای "ميلياردر طالئی" مربوط میشد ،اما امروز مشکل پيری دامن بسياری از گشورھای پيرامونی
سرمايهداری را گرفته است.
عالوه بر اين ،نگارندگان گزارش يکسری مسائل ديگری را پيش کشيدند )تقريبا ً ھمه -عمدتاً دارای جنبۀ سياسی( :
اوضاع خاور نزديک و ميانه )به ويژه جنگ در سوريه(؛ خط مشی مورد انتظار رئيس جمھور جديد امريکا دونالد
ترمپ و عواقب آن برای جھان؛ خروج ]انگلستان از اتحاديۀ اروپا[ و پيامدھای آن؛ مبارزه با تروريسم؛ روسيه
امروز و آينده .شرکتکنندگان جلسه صرفنظر از چگونگی برخوردشان به روسيه ،مجبور به اعتراف بودند ،که
روسيه ھمچنان به مثابۀ يکی از مھمترين عناصر توسعۀ جھانی شمرده میشود.
شرکتکنندگان مجمع داوس از موضوع اوکراين ديگر خسته شدهاند .در حالی که اوکراين در ليست کوتاه مسائل مورد
بحث سال گذشته وارد شده بود ،امسال حتا به فھرست طوالنی آن وارد نکرده بودند.
داوس در سراشيبی افول
بر اساس اطالعات اوليه ،امسال در داوس  ٢۵٠٠نفر از  ٩٠کشور جھان شرکت کردند .اينھا فقط افراد دارای حق
رسمی شرکت در انجمن بودند .تعداد حاصران)به اضافۀ خبرنگاران( ،چند برابر بيشتر بود .مديران و صاحبان
بانکھای بزرگ و غولھای بانکی اکثريت شرکتکنندگان را تشکيل میدادند .عالوه بر اينھا ،در حدود  ٢٠نفر از
رھبران کشورھا و رؤسای دولتھا شرکت داشتند.
در مجموع در طول سالھای اخير عالقهمندی برخی کشورھا به انجمن داوس کاھش يافته است .الزم به يادآوری است
که سال قبل نمايندگانی از  ٩٩کشور ،اما امسال فقط از  ٩٠کشور )با وجود عضويت ١۴٠کشور در مجمع جھانی
اقتصاد( در داوس شرکت کردند .از تمايل سران بسياری از کشورھا نسبت به مجمع نيز کاسته میشود .روسيه در
سالھای اخير دفتر نمايندگی متوسطی در مجمع دارد .والديمير پوتين حتا يک بار ھم در اجالس داوس شرکت نکرده
است .امسال سرپرستی ھيأت نمايندگی روسيه را معاون نخست وزير ايگور شوالوف بر عھده داشت .اولگا گاالدتس،
معاون ديگر نخست وزير و ماکسيم آرشکين ،وزير توسعۀ اقتصادی نيز جزو ھيأت نمايندگی رسمی بودند .در لحظات
آخر ،الويرا نابييولين رئيس بانک روسيه به ليست ھيأت نمايندگی اضافه شد.
سران کشورھای المان ،فرانسه ،کانادا ،ايتاليا ،اسپانيا و اسرائيل در اجالس امسال داوس شرکت نکردند.
داوس و دونالد ترمپ
رئيس جمھور امريکا ھم به داوس نرفت .ھيأت نمايندگی امريکا را جو بايدن معاون رئس جمھور و جان کری وزير
خارجه سرپرستی می کردند .البته ،اکنون در کاخ سفيد تعويض نگھبان در جريان است ،اما ،به گمانم ،داوس ،در ھمه
حال ھيچ جذابيتی برای ترمپ ندارد .داوس از جھانیسازی پيروی میکند ،در حالی که اکنون امريکا نه به
جھانیسازی ،بلکه ،به سر و سامان دادن در خانۀ خود ،از جمله ،به بازسازی بخش واقعی اقتصاد نياز دارد .بر اساس
ارزيابیھای شخصی روزنامهنگاران ٩٠ ،درصد شرکتکنندگان داوس  ٢٠١٧مخالف ترمپ بودند .در ھر صورت ،بر
اساس شواھد ضمنی میتوان گفت ترمپ ھم با داوس مخالف است .اول -رئيس جمھور منتخب امريکا میتوانست
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نمايندۀ رسمی تيم خود را به داوس اعزام نمايد .دوم -اطرافيان ترمپ توضيح دادند ،که شرکت ھيأت نمايندگی او می
توانست به معنای خيانت به آن ايدهآلھائی باشد که او پيروی میکند و موجب پيروزی او در انتخابات گرديدند .گذشته
از اين ،نمايندگان غيررسمی ترمپ در داوس حضور دارند .آنتونی اسکاراموچی يکی از مشاوران او از جملۀ آنھا بود .
او سعی میکند ماھيت برنامهھای رئيس جمھور امريکا را در حاشيۀ جلسات تشريح نمايد .از جمله ،در روز اول کار
انجمن او در مصاحبه با خبرنگار تاس اظھار داشت ،که تحريمھای اقتصادی عليه روسيه را "بیتأثير" و "غير سازنده"
تلقی میکند.
شگفتیھای انگليسی و چينی
شرکت سران دو کشور چين و انگلستان در اجالس داوس کامالً غيرمنتظره بود .قبالً نخست وزير انگليس مجمع داوس
را ھر سال با حضور خود مفتخر میکرد .و اين ھم شگفتی :ترزا می ھم در داوس حضور يافت .او حتا توانست روز
اول سخنرانی کند .در واقع ،او برنامۀ مورد انتظار ھمه در مورد خروج کشورش از اتحاديه اروپا را اعالم نمود .خود
اين ،طبق ارزيابی خبرنگاران ،به معن ی خروج "سخت"" ،بیسر و صدای" انگليس از بازار واحد اروپاست .ترزا
می اظھار داشت ":ما از اتحاديۀ اروپا خارج میشويم ،اما از اروپا خارج نمیشويم" و او در ادامه تأکيد کرد ،که در
مورد ھيچ گونه عضويت جزئی ،ھيچ گونه اتحاد با اتحاديۀ اروپا که به مفھوم يک پای انگليس در اينجا و پای ديگرش
در آنجا باشد ،حتا سخنی ھم نمیتواند برود .نخست وزير انگلستان امضای قرارداد جديد گمرکی را پيشنھاد کرد،
بروکسل را از تالش برای مجازات لندن به شدت برحذر داشت و اضافه کرد که چنين تالشھائی میتواند به سوی خود
اتحاديۀ اروپا کمانه کند .احساس میشود ،که مادام انگليسی به لحاظ روحی به دونالد ترمپ نزديکتر است تا به
ھمگرايان اروپائی بروکسل يا جھانیسازان داوس.
حضور شی جينپينگ ،رھبر جمھوری خلق چين در داوس حتا شگفتانگيزتر از اين بود .شرکت فقط رھبر چين از
ميان ھمه سران کشورھای گروه  ٢٠دراجالس داوس چشمگيرتر از ھر چيز بود .يک نفر حتا به شوخی گفت :داوس از
انجمن سوئيسی يا اروپائی به انجمن چينی متحول شد .رھبر جمھوری خلق چين در مجمع داوس سخنرانی کرد و در
مقابل چشمان حاضران جلسه به مدافع سرسخت جھانیسازی تبديل شد .شی جينپينگ تصريح نمود ":براستی ،جھانی
شدن اقتصاد موجب بروز مشکالت جديدی گرديده است ،اما اين واقعيت نمیتواند دليلی برای امتناع قطعی از
جھانیسازی اقتصاد باشد .ما بايد خودمان را به سرعت وفق دھيم و جھانیسازی اقتصاد را مديريت کنيم ،از اثرات
منفی آن بکاھيم و مزيتھای آن را برای ھمۀ کشورھا تأمين کنيم".
حضور غيرمنتظرۀ رھبر چين در سوئيس را بخشی از تحليلگران و روزنامهنگاران به مثابۀ تالش بيجينگ برای پايان
دادن به رھبری واشينگتن در اقتصاد ،تجارت و سياست جھانی تفسير میکنند .بخش ديگر از مفسران "شفتانگيزی
بيجينگ" را چنين توضيح میدھند ،که بيجينگ عصبانی شده و سعی می کند قبل از اين که دونالد ترمپ وعدهھای ضد
جھانیسازی خود را به کرسی بنشاند ،تدابيری بينديشد .بخش بزرگی از وعدهھای ترمپ سمت و سوی ضد چينی دارد .
زيرا که کسری تجاری امريکا با آن بسيار عظيم است .نگرانی بيجينگ بیدليل نيست :وضع عوارض گمرکی ۴۵
درصدی از سوی واشينگتن برای کاالھای چينی ،و ھمچنين ،اعمال اقدامات حمايتی تکميلی برای بیاثر کردن نرخ
پائين يوآن میتواند به اين به اصطالح معجزۀ اقتصادی چين نقطۀ پايان بگذارد.
حلول روح پساسرمايهداری بر کالبد داوس
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نه در فھرست بلند و نه در فھرست کوتاه مسائل طرح شده برای بحث و بررسی در مجمع ،يک مسأله مربوطه به اين
که ھمه بقيه ثانوی ھستند ،به چشم نمیخورد .مسألۀ اصالح سرمايهداری مطرح است .در اتحاد شوروی عبارت
"بحران عمومی سرمايهداری" رايج بود .به نظر میرسد ھمين عبارت "بحران عمومی سرمايهداری" به نقطۀ اوج
خود رسيده است .به اين علت که جھانیسازی اقتصادی و مالی به پايان خود نزديک است .عمدهترين مسأله اين است،
که توسعۀ سرمايهداری بدون بسط گستردۀ فضای جديد ممکن نيست .شايد ،اين واقعيت را دونالد ترمپ درک )حداقل
احساس( میکند .با اين وجود ،او با حرکت به عقب -توقف جھانیسازی يا حتا بازگشت به عقب ،قصد دارد بر اين
بحران غلبه کند .در مجمع داوس ،ھمانطور که گفته شد ،طرفداران جھانیسازی اجتماع کردند .آنھا کوشش میکنند با
ادامۀ حرکت در مسير جھانیسازی ،نسخهای برای نجات سرمايهداری بپيچند .ھر چند متناقض است ،اما رھبری چين
کمونيست میتواند در کوتاه مدت در نقش ايدئولوگ و مروج اصلی جھانیسازی ظاھر شود و انجمن از داوس به جائی
مانند شانگھای نقل مکان نمايد.
آنچه به "معماران" جدی غربی نظم جديد جھانی مربوط میشود ،اين است که آنھا ديگر نقطۀ پايان سرمايهداری را
گذاشتهاند .آنھا الگوی نظم نوين جھانی را به تدريج به اذھان عمومی القاء میکنند .اين نظم امروز با اصطالحاتی مانند
"جامعۀ رقمی"" ،اقتصاد رقمی"" ،دارائی رقمی" رمزگذاری شده است .اين اصطالحات در اجالس سال گذشته
مطرح شدند؛ امسال موضع "رقمھا" در جايگاه اول قرار گرفت.
من به دفعات نوشتم ،که در ورای مفھوم بیضرر "جامعۀ رقمی" اردوگاه الکترونيکی پنھان شده است که در آنجا ھمۀ
ساکنان آن ھويت رقمی )ديجيتالی( کسب میکنند و از طريق عالئم رقمی اداره میشوند .اين مدل در بخش مربوط به
اقتصاد ،آزادی مناسبات بازاری را به طور کامل رد و بر توزيع به شدت متمرکز تأکيد میکند .اين مدل را میتوان
پساسرمايهداری يا به مثابۀ نظام بردهداری نوين قرائت کرد .روح پساسرمايهداری در حال حلول بر کالبد داوس است.
* -پروفسور ،دکتر علوم اقتصاد ،مدير مرکز پژوھشھای اقتصادی روسيه
به نام "سرگئی فيودورويچ شاراپوف"
http://www.fondsk.ru/news/2017/01/19/davos-2017-kak-simvol-zavershenija-epohiglobalizacii-43409.html
 ٨بھمن -دلو ١٣٩۵
مطلب مرتبط:
از بيلدربرگ به گوگلبرگ :
نخبگان جھانی در راه ايجاد اردوگاھھای الکترونيکی
https://eshtrak.wordpress.com/2015/06/23/نخبگان-جھانی-در-راه-ايجاد-اردوگاھھای-ا/
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