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 روحانی در داووس
 فرش بنفش زير پای سرمايه

  

  مجمِع تشخيِص مصلحِت سرمايه

 در دورانی -  به ويژه- او.امنيتی اقتصادی نظام حاکم بوده استثر و ذی نفوذ در سپھرؤی ماچھره حسن روحانی ھميشه 

 ۀخطير ھسته يی را پيش می برد، به وضوح نشان داد که نحوۀ که رياست شورای امنيت ملی را به عھده داشت و پروژ

فن اقتصاد امنيتی را بلد است و بھتر از ھر ديپلومات ديگری به ۀ کاربست کليد چرخش  و کرنش در قفل ھای بست

حسن روحانی بنا به ضرورت تجديد آرايش بورژوازی حاکم به . مريکا و متحدانش مسلط استادر برابر " نرمش"

ی به حساس ترين بخش تشکيالت مجمع تشخيص مصلحت انسرواتيست نھم به نحو ھوشمندانه ھنگام عروج دولت نئوک

ژيک مجمع يساز و کارھای مرکز تحقيقات سترات) رفسنجانی(پدر بزرگوار سرمايه داری ايران ۀ نظام رفت تا در ساي

 پس از قھر و آشتی و گردن – يک سال پس از دور دوم رياست جمھوری احمدی نژاد و زمانی که دقيقاً . را طراحی کند

 معلوم شد اوضاع و احوال انباشت سرمايه با شلخته بازی ھای - عزل و نصب وزير وقت اطالعاتۀ کشی بر زمين

از ھمان وقتی که رفسنجانی در !به عنوان منتقد دولت!  نمی گيرد؛ حسن روحانی وارد گود شدمحمود سر و سامان

ل دولت واعتراِض بی نتيجه به نتايج انتخابات نھم شکايت به آسمان برد، مجمع تشخيص از ھيچ اقدامی برای کنتر

با اين حال رفسنجانی و . يی نبردنظامی احمدی نژاد کوتاھی نکرد اما در برابر حامی اصلی احمدی نژاد راه به جا

يکی از اين رويکردھا دعوت از . دوستانش ضمن تمرکز در مجمع دست به يک سری اقدامات موازی با دولت زدند

 به طور مشخص -چنان که دانسته است تيم احمدی نژاد از مدل اقتصاد نئوليبرالی شرقی.اقتصاد دانان نئوليبرال بود

ی ترجيح می دھد به روش ھای  دنباله روی می کرد و در مقابل گروه رفسنجان-، پوتينیپينوشه يی، دنگ شيائوپينگی

يکی از اتفاقات مھمی که در اين .  عمل کند و الگوی سياستمدارانی ھمچون شيراک، بلر را پيشه گيردجاپانیی، ئاروپا

پروفسور تاناکا به عنوان . ه تھران بود ب جاپانیدوره افتاد و چندان مورد توجه واقع نشد سفر يک اقتصاددان نئوليبرال

جديدی برای ۀ بازار آزاد، نسخۀ حيثيت از آبروی به باد رفتۀ حسن روحانی به ايران آمده بود تا ضمن اعادۀ مھمان ويژ

حضرت تاناکا در سخنرانی خود در "؛ "دنيای اقتصاد"نئوليبرال ۀ روزنامۀ به نوشت .ايران بپيچدۀ اقتصاد بحران زد

ژيک مجمع تشخيص با نشان دادن کتابی از فون ھايک از رجوع مجدد جھان به انديشه ھای وی يقيقات ستراتمرکز تح

  )١٣٨٩ ]جدی[ دی٢٢ چھارشنبه ٢٠١١ش  دنيای اقتصاد،."( خبر داد
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امکان يابی مکان دفن "در بخش نخست سلسله مقاالت ) ٢٠١١ جنوری ١٧/ ١٣٨٩ دی ٢٧(صاحب اين قلم ھمان زمان

  :بنگريد به. به ارزيابی چيستی آن ماجرا پرداخته است" ھايک در تھران"طی يادداشتی تحت عنوان " يسمنئوليبرال

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=34917 

رھنمود اقتصاددانان ھايکی برای خروج از بن بست بحران  روحانی با -  سال پيش زمانی که تيم رفسنجانی٣باری، 

يس دولت آن نسخه ھای ئمقام ردنبال کليد می گشت به ذھن کمتر کسی خطور می کرد که حسن روحانی عنقريب در 

  .اينک روحانی در داووس است! داووس نزد سنديکای جنايتکاران سرمايه داری جھانی خواھد بردۀ شوم را به داروخان

  

  ؟ءنی يا بقاھژمو

ھسته يی و شکست ديوار تحريم ھا به دنبال شکست سياست ھای تھاجمِی غنی ۀ ضرورت خروج از بن بست پروژ

  خرداد٢۴انتخابات ۀ پذيرش نتايج شکنند . واداشتءسازِی ھژمونی خواھانه، نظام سياسی ايران را به ترجيح راھبرد بقا

  .از ساز و کارھای سياسی اقتصادی در کشور رقم بخوردجديدی ۀ  در ھمين راستا شکل بست تا برھ]جوزا[

ما پرداخت ۀ  ساله دومين خسارت سنگين مالی زمانی از جيب خالی مردم فقر زد٨پس از ھزينه ھای سرسام آور جنگ 

.  به باد رفته است٣ويتوافق  ژنۀ  درصدی خرج شده در نتيج٢٠ی که برای غنی سازی ئشد که دانسته آمد کل پول ھا

 که به مراتب فراتر و فربه تر از يک -کيھان تھرانۀ به درستی از ميزان چنين مبلغ ھنگفتی آگاه نيست اما روزنامکسی 

" آب نبات"ھمان قياس . ياد کرده است" تی تاپ" و گرفتن" لپ تاپ" از اين معامله در قالب طنز تلخ دادن -رسانه است

 "تی تاپ"نگفته پيداست که اين  .افق سعد آباد به کار برده بودکه زمانی علی الريجانی برای تو" جواھر"در مقابل 

 قادر به عالج درد اقتصاد - قسط به دولت روحانی پرداخت شود٨ که قرار است در - )نوعی بيسکوئيت ارزان قيمت(

 در تحريم ھا به جز يک سری نتايج روانی از قبيل کاھش بھای ارز گشايشیۀ رفع شکسته بست. ايران نيستۀ ورشکست

ھنگفت و ۀ انقباضی دولت، کسر بودجۀ بارزترين دليل آن بودج. مردم زحمتکش ايجاد نخواھد کردۀ زندگی روزمر

 درصد کمتر از ٣٠ تا ٢٠اين رقم در خوشبينانه ترين ارزيابی دست کم .  درصدی دستمزد کارمندان است١٨" افزايش"

مضاف به اين که بعيد به نظر می رسد . اقط خواھد کردنرخ تورم سال گذشته است و به ھمين ميزان سطح معاش را س

شورای عالی کار " جانبه گرای ٣در شرايط حاضر و با توجه به ضعف و پراکندگی جنبش کارگری از درون تشکيالت 

  .کارگران اضافه شودۀ حقوق کارمندان به سفر" افزايش"نان و قاتقی بيش از" مزدی

قابل پيش بينی بتواند اقتصاد ۀ  در شرايطی نيست که در يک آيند- قل از تحريم ھا مست-باری توليد و صادرات نفت ايران

توليدات عربستان و عراق تمام . بازارھای جھانی اشباع شده است. صنعت نفت ايران فرسوده است .کشور را منبسط کند

در  .ی را پوچ کرده استو ايجاد بحران انرژی و نفت دويست سيصد دالر" خليج فارسۀ بستن آبراھ" شعارھای کاذب

اين شرايط حسن روحانی و اقتصاددانان نئوليبرال تيم او خوب می دانند که با يک بيسکوئيت بخور و نميِر تی تاپ نمی 

شايد در داووس بتوان کيک زرد ھسته يی را به چند تکه نان سنگگ تبديل . توان در مقابل شورش گرسنه گان ايستاد

  .کرد

  

  نقش اتاق بازرگانی

ن ھای دفاتر ولفي جيغ ت٣و يدر ژن" نرمش قھرمانانه"  که به محض بلند شدن صدای - و ما نيز شنيده ايم فقط–می گويند  

يس پس از آن که محمد جواد ظريف ملتمسانه در آن نيمه شب تھران و سو. ممتد. لمان و فرانسه بلند شده استااتاق 

ای عکس گرفتن با کاترين اشتون يک شکاف در تيم مذاکره باز لوران فابيوس را به آغوش کشيد و عباس عراقچی بر

  :دوست عزيزی برايم نوشت! کرد، اتفاقات زيادی افتاد
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نکاتی از . و سود می برندياينتر نتی اشپيگل آنالين ديروز نوشت که فرانسوی ھا بيش از ھمه از قرارداد ژنۀ روزنام«

اين را البته ھمين ." مبر ايران را رفع بايکوت نمايدی در ھمين ماه دساروپا بايست" : ورم  آآن را برايت در اين جا می

ی در اين زمينه ئيک تصميم اروپا. "آقای لورن فابيوس وزير امور خارجه گفته که سراسيمه به اسراييل سفر کرده بود

  :اشپيگل در ادامه نوشته است که!" ضرورت دارد

توليد کنندگان فرانسوی از تنبيھات بين ۀ اين صنايع بيش از ھم.  ی برندو سود ميصنايع فرانسه به ويژه از توافق ژن" 

 برای مثال در سال دوھزار و يازده برای » سيتروئن، پژو،پ اس آ«. المللی رو به افزايش عليه ايران رنج برده اند

ده اين معامله به دوھزار و دوازبروری چھارصد و پنجاه و ھشت ھزار خودرو به ايران لوازم يدکی فروخت که در ف

 در تابستان به علت تنبيھات تازه عليه ايران پانصد و دوازده ميليون يورو ضرر »رنو«. دليل بايکوت ايران سر نگرفت

ن اتاق ولفينويسنده می گويد که از دوشنبه صبح ت" معامالت ميلياردی با ايران "نام ه ديگری بۀ و يا در مقال. " کرد

  »."ک لحظه از زنگ زدن باز نمی ايستدلمان يابازرگانی ايران و 

دکتر محمد نھاونديان عطای رياست اتاق بازرگانی را به " خداۀ بند"شايد به خاطر اين حجم عظيم ترافيک شغلی بود که 

 اتاق بازرگانی نه با به ھر ترتيب واقعيت اين است که چرخ .ديگری بخشيد و دو دستی به رياست دفتر روحانی چسبيد

جھانی ۀ حتا برای چرخاندن سانتريفيوژھای نطنز و فردو نيز بايد به سرماي. ن بل با پول و سرمايه می چرخدولفيزنگ ت

دور زدن تحريم ھا به رانت ۀ حاال ديگر سطحی ترين و بی خبرترين بخش افکار عمومی نيز می داند که افسان. تکيه زد

جرم بايد تمام اين دور زدن ھا را کنار گذاشت و مستقيم ال.  ضراب انجاميده است-خواری ھای ميلياردی امثال زنجانی

نقطه گذاری ھم . سرخط را در داووس ترسيم می کنند. نقطه سرخط. رفت به خيابان اصلی و با صاحب خانه ھمراه شد

  .در ھمان جا شکل می بندد

  

  گانھراس از شورش گرسن

 ٢٠شنبه پنج( سال پيش ١٣.سياه بوده است يک پيام ھميشه حامل) داووس" (مجمع جھانی اقتصاد"برای صاحب اين قلم 

  :در متن يادداشتی پيرامون داووس چنين نوشتم) ١٣٧٩ ]دلو[بھمن

گذشته در داووس گرد آمدند تا سھم صنايع بزرگ را در اقتصاد جھانی کنار بگذارند، ۀ بعيد می دانم کسانی که ھفت"

در تقسيم . تاريخی بزنندۀ يسی نقبی ھم به حافظاين شھر کوچک سوۀ مجال آن را يافته باشند تا از ارتفاعات برف گرفت

با اين ھمه کلبه ھای حاشيه يی اين شھر ....و و برن شناخته شده نيستيی داووس مانند لوزان و ژنئجغرافيابندی ھای 

بود بسياری سقوط قرار گرفته ۀ  زمانی که رايش سوم در آستان١٩۴۴در اواخر سال . خاطرات خطيری را رقم زده اند

يس می ران امنيتی گشتاپو و اس اس به سوموألمان دور از چشماِن در غباِر فروپاشی مااز فرماندھان ارتش منھزم 

  ...." خزيدند تا

ملی نوستالژيک در يادمان يکی از فرستادگان اتحاد جماھير شوروی به ارزيابی پالتفرم آن سال أ و پس از ت

پرداختم و چشم به فوروم اجتماعی متشکل در پورتو ) دی محبوس در چنگال دولتليبراليزاسيون نظام اقتصا(داووس

  :دوختم و چنين ادامه دادم) جھانی ديگر ممکن است(الگره

آيا اين اقليت ھمان کسانی نيستند که در . در عصر ما اکثريتی ھستند که خوراک ندارند و اقليتی که خواب ندارند" 

ی که خود تشخيص می دھند، برش دھند؟ اقليتی که از تمام ااندازه وشت جھان را به کنفرانس داووس جمع شدند تا سرن

  !"گان در تشويش و نگرانی به سر می بردب عظيم گرسنامکانات جھانی سود می جويد اما از ترس شورش و انقال

  )٢٠۵: حيات نو شۀ  روزنام١٣٧٩ ]دلو[ بھمن٢٠. دل تنگی ھای آدمی از داووس تا پورتو(
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  و تا داووسيناز ژ

ھای مشارکت سازنده بين   اعالم کرده است يافتن راه٢٠١۴ی مجمع جھانی داووِس سال ئ اجراۀبر اساس آن چه کميت

ۀ ی، تجارت چند جانبه و ھمچنين بحث دربارئرای جھانی شدن، تغييرات آب و ھوابخش دولتی و خصوصی ب

 طبقاتی از ۀبرای حل مشکل بيکاری و کاھش فاصل راھکار ۀھای توسعه و ارائ  و برنامه٢٠١۵موضوعات اجالس

  . است٢٠١۴جمله محورھای داووس 

و مالقات با سران دولت ھا از جمله جان کری اين ) ٢٠٠٧ و ٢٠٠۴(دو بار حضور محمد خاتمی در اجالس داووس

ی که ئو در روريس جمھوری اسالمی ايران می دھد که با ھمتايان غربی خود خلوت کند و صحبت ھای ئبه رامکان را 

  . پيش ببرد،در حيات خلوت مجمع عمومی سازمان ملل نيمه کاره ماند

و اين !  با وزير خارجه و نه با وزير نفت يا صنايع و بازرگانی. حسن روحانی با وزير خارجه اش به داووس رفته است

دھای کوچک و حاشيه يی  جھانی  و نسبت ھا و تناسب ھايش با اقتصاۀ ی که سھم سرمايئجا. دار استخيلی معنا 

سرمايه داری جھانی ھم تعيين می شود اين سياستمداران ھستند که امضايشان معتبر است اما در عين حال طرف قرار 

حسن روحانی به . ی ھستند که اين ديپلومات ھا را پشتيبانی می کنندئصنايع بزرگ و کمپانی ھاداد ھمان صاحبان 

  .و گسترش يابديی شدن توافق ژنئاجرااروپا بعد از ۀ مريکا و اتحادياا داووس رفته است تا روابط تجاری ب

ادغام در سرمايه داری غربی است که در دوران ۀ شکست خوردۀ برنامۀ معنای سرراست اين سياست ھمان ادام

نام ( پاولدر ھمين راستا و از دو سه ماه پيش فراخوان دعوت به چ .رفسنجانی شروع شد و با احمدی نژاد متوقف گرديد

فرش بنفش روحانی زير پای صاحبان  .از سوی وزير نفت روحانی منتشر شده است) واقعی سرمايه گذاری امپرياليستی

! کارتل ھا و تراست ھای غول پيکر نفتی پھن خواھد شد تا خواھران و برادران ھفت گانه به کشور ما قدم رنجه فرمايند

ی، او امی وی ئندی، توتال فرانسوی، انی ايتاليا ھل- یانگليساچ شل رويال د" غرور آفرين و با شکوه" بازگشت 

 غمی نيست،!  و اکزون موبايل شيطان بزرگ انسان را به دوران اعليحضرت می بردارویاتريشی، استات اويل ن

 ۀ کل فرانسه و قطعه سازان نيسان و سوزوکی و کيا و مزدا نيز به زودی سر ویکارخانه ھای خودرو سازی رنو و پژو

  .....اما.  خواھد يافتءشان پيدا خواھد شد و معامالت تھاتری با روسيه و چين نيز ارتقا

ملزومات اصلی موفقيت در داووس به دو بستر خارجی و داخلی  .پيشروی در داووس به ھمين سادگی ھا ھم نيست

ی کند و از پس رقيبان ئو کاست اجرا را بی کم ٣و يدر سطح خارجی دولت روحانی بايد بتواند توافقات ژن. وابسته است

مھم تر از .  در صدی موج جديدی از اين تقابل آغاز شده است٢٠از روز تعليق غنی سازی . محافظه کار داخلی بر بيايد

و را به حصول يک توافق سياسی يو اين است که دولت روحانی ناگزير است که توافق ژنيعملياتی سازی توافق ژن

 .جنگ داخلی در سوريه فقط بخشی از اين توافق خواھد بود. مريکا و اروپا گره بزندااسی حاکم و گسترده ميان نظام سي

  .و و داووس برای روحانی و ظريف در حد يک سفرنامه تنزل خواھد يافتيبدون چنين توافقی بعد از مدتی ژن

ی در ايران ا تحقق چنين برنامه .را مھيا سازددر سطح داخلی دولت روحانی بايد بتواند زمينه ھای ورود سرمايه  

اين جا ديگر صحبت از منتقدان محافظه کار و اصول  .کنونی تنھا از طريق قبرستانی کردن جامعه ممکن خواھد شد

اين جا صحبت از امنيت سرمايه و در ھمين راستا تبديل کشور به بھشتی برای سود آورسازی . گرای دولت نيست

آن جا که . ی را در سخنان مقامات ارشد دولت يازدھم می توان  ديداپروژه  چنين عملياتی شدنۀ الزم. سرمايه است

ياد می کند و مشاور " سوسياليستیۀ رسوبات انديش"وزير اطالعات در مالقات با سرمايه دارن از ضرورت حذف 

ليبرال باند می داند و ھم زمان جمعی از ژورناليست ھای نئو" زدودن چپ زدگی"ارشد روحانی رسالت دولت را 

تمھيدات حمله به چپ " داب"موريت می گيرند تا يک بار ديگر مانند دوران بستر سازی يورش به أامنيتی عطريانفر م

  .ی از اين يورش استاتنھا گوشه " فدائيان جھل" نوشته ھای سخيفی مانند .را طرح ريزی کنند
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ۀ سفارشی در يک رسانۀ ليسم ايرانی را به يک مقالجديد نئوليبراۀ اما قدر مسلم اين که ساده لوحی محض است پروژ

. باز کردن زنجير روزنامه نگاران نئوليبرال تنھا بخشی از اين تھاجم گسترده است .دست راستی محدود و متمرکز کنيم

  :از جمله. بی شک اين يورش در عرصه ھای مختلف صورت خواھد گرفت

وه ھای مختلف مانند منجمد کردن دستمزدھا، سيال کردن قانون کارگر به شيۀ تضعيف مستمر توان سازمان يابی طبق

، مقابله با ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری، تالشی و انفعال ھمين چند ءکار، نھادينه سازی قراردادھای سفيد امضا

د دولتی و آن و ايجاد تشتت در ميان اين فعاالن، تقويت تشکل ھای زرۀ تشکل موجود از طريق قلع و قمع فعاالن برجست

ۀ مانند حسن صادقی ھا در يک برنام( سياه ۀ کارگر و جا زدن فعاالن اين خانۀ موراِن خانأارتقای قدرت مانوور م

بخش خصوصی و افزايش توان ۀ کارگران؛ تقويت بنيۀ در ميان تود) ويزيونی موسوم به مناظره  برای دستمزدتل

 می ءدر داخل چپ را می زنند و در خارج سند آن را به امضا: تماجرا از اين قرار اسۀ خالص....چپاولگری بازار و

   . ی است برای ثبت اين ضربهئداووس جا. رسانند

 

 


