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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 
  ٢٠١٧ جوالی ١٣

 

  ٢٠در اجتماع جی " ترمپ"درماندگی 
  

 ترمپ نفر دوم در صف اول است: ٢٠١٧لمان در سال ا در ٢٠عکس دسته جمعی سران جی 

 بين المللی مورد بی اعتنائی و حتا تحقير کشور اجالساولين رئيس جمھور امريکاست که در يک " نالد ترمپدو"

.  در صحنۀ سياست جھانی است" ترمپ"اين حالت زادۀ روش ناسالم شخص . ميزبان و ساير کشور ھا قرار گرفته است

ين  اچتر حمايتی امريکا قرار داشته اند، اکنون از سال متحد امريکا بوده و در زير ٧٠کشور ھای اروپائی که بيش از 

ستراليائی به نام کرس اولمن ايک ژورناليست .  کشور رو دور داده و سعی می ورزند که بيشتر به خود متکی گردند

دانيم  ما می.  جوالی يک موفقيت بزرگ ناميد٨-٧رخۀ ؤ م٢٠رئيس جمھور  سفر خود را در کنفرانس جی "نوشت که 

او ملت خود را به انزوا کشانيده،  متحدين .  به سرعت رھبری امريکا را به سوی سقوط برده است"لد ترمپدونا"که 

  ."  خود را مشوش ساخته و از خود دور نموده و امريکا را کوچک جلوه داده است
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 در ھامبورگ "ترمپ". ً را در ھامبورگ واقعا درست ارزيابی کرده است٢٠ جی اجالسستراليائی جريان اژورناليست 

 را برای ٢٠جريان گردھمائی جی ) نويسنده(من . دانست که چه می خواھد و چی می کند سرگردان می گشت و نمی

به  عکس باال . به بی  اعتنائی می نگرند" ترمپ"چند دقيقه مشاھده نمودم و متوجه شدم که اعضای کنفرانس به سوی 

 من" ترمپ"ترک که برای رسانه ھای خبری گرفته شده است، جايگاه ين  عکس مشادر. نظر افگنيد که چه در می يابيد

رئيس " مکرون"که يک نفر بعد از  لمان می بود، در حالیاحيث رھبر جھان غرب بايد در پھلوی مرکل صدراعظم 

خر در نفر آ" ترمپ"ستاده بود، اما متوجه شد که يًقبال در پھلوی مرکل ا" مکرون.  "ستاده شده استيجمھور فرانسه ا

يک عده از صاحب نظران اظھار . رفت تا او را از تحقير بيشتر نجات دھد" ترمپ"ًصف اول است، فورا به سوی 

 آن  ۀ مانند يک مريض در دموکراسی غرب جلوه نمود که در صدد معالج٢٠ جی اجالسترمپ در "عقيده می نمايند که 

صدراعظم برتانيه ھم بھتر " می"روزگار ."  اری می کندنيست، بلکه بيشتر از مريضی غير قابل عالج خود بھره برد

دو تن .  او را تحويل نگرفتند مطبوعات وھم کمتر مورد توجه قرار گرفت و حتا رسانه ھا" می. "نبود" ترمپ"از  

رئيس جمھور فرانسه که ھمه " مکرون"ً بود و بعدا ٢٠لمان که ميزبان جی اصدراعظم " مرکل: "بيشتر درخشيدند

 به نجاتش شتافت و او را از ذلت" ترمپ"بود که با درک حالت تنھائی " مکرون"اين . گفتار و کردارش  بودندمتوجه 

  . ی رھائی بخشيداتحقير در ھمان لحظات تا اندازه 

 

  ترمپ به تنھائی چرت می زند وديگران می خندند

ستراليا  و در بحبوبۀ بحران ادر  ٢٠١۴ در ماه نومبر ٢٠ سران جی اجالسمن خوب به ياد دارم که در جريان 

ھم کمترين " اوباما"پذيرائی نمود و " پوتين"ستراليا به بسيار سردی از اصدراعظم وقت " تونی ابوت"اوکراين، 

در عکس پائين نظر اندازيد و در می يابيد که جايگاه پوتين در عکس مشترک . اعتنائی به او نشان نداد و تحقيرش کرد

" مکرون" قرار داشت، با اين تفاوت که کسی مانند ٢٠١٧در سال " ترمپ" در جائی بود که ٢٠١۴ در ٢٠سران جی 

به عکس پائين دقت . ستراليا را زودتر نسبت به ديگران ترک گفتاًاو ھم اجبارا . بشتابد" پوتين"پيدا نشد که برای نجات 

نفر سوم در دست چپ ميزبان " ژن پينگ"ستاده بود يعنی در پھلوی ي ا٢٠١۴نمائيد در ھمان جائی که اوباما  در سال 

) مرکل(شخص سوم در سمت چپ فرد ميزبان " ژن پينگ"ھم در ھمان موقعيت يعنی در پھلوی " پوتين"تونی ابوت،  

ه اين دو حادثه اتفاقی نيست، بلکه جايگاه ھر فرد نظر ب. ستاده استي ا٢٠١٧ در سال ٢٠در عکس مشترک سران جی 
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رو به افول است و ارزش جھانی امريکا ھم رو به " ترمپ"اعتبار سياسی .  ارزش سياسی اش از قبل تعيين می شود

يير نخورده است، جايگاه غچيزی که در ھر دو عکس ت. رود و دنيا به سوی چند قطبی شدن در حرکت است تقليل می

ستاده شده يه و در پھلوی ميزبان ھر دو اجتماع  ارئيس جمھور چين است که در ھر دو دوره ثابت ماند" ژن پينگ"

  . است که اين خود اھميت رو به افزايش جھانی چين را جلوه ميدھد

  

  شود پوتين در آخر صف اول ديده می : ٢٠١۴ در آستراليا در سال ٢٠عکس دسته جمعی  سران جی 

کشور ھای اتحاديۀ . حدين اروپائی اش بود در ھامبورگ پر از مناقشه بين امريکا و مت٢٠جريان کنفرانس سران جی 

اروپائی موقف مشترک به ارتباط تغييرات اقليم، مبادالت تجارتی و مبارزه با تروريسم داشتند و از موقف امريکا  انتقاد 

د ين مورد تجدياًامريکا که قبال از معاھدۀ اقليم پاريس کناره گيری بود، بيشتر زير فشار قرار گرفت تا در. می کردند

  .ھمچنان بر موقف خود يعنی دوری از معاھدۀ پاريس پافشاری نمود" ترمپ"نظر نمايد، الکن 

رئيس جمھور روسيه بود که بار اول اين " پوتين"دو يا سه ساعت وقت خوش ھم داشت که آنھم صحبتش با " ترمپ  "

ھر دو ۀ  که صرف وزرای خارجمذاکرۀ ايندو رھبر در عقب در ھای بسته صورت گرفت. دو تن با ھم ديدار نمودند

موضوع . اظھار رضايت نمود و آن را مفيد خواند" پوتين"از صحبتش با " ترمپ. "کشور با ترجمان ھا حضور داشتند

از آن مداخله انکار نمود و تقاضای ثبوت آن را " پوتين" امريکا مطرح گرديد، اما ٢٠١۶مداخلۀ روسيه در انتخابات 

 ٢٠در اجتماع سران جی " ترمپ"بھترين دقايق " پوتين"به ھر حال جريان مذاکرۀ با . ر ندادکرد که امريکا به آن تن د

مذاکره می کرد، " پوتين"در دقايقی که  پدرش با " ترمپ"دختر " اوانکا"که خالف تعامل،  دلچسپ اين. شود شمرده می

 که مورد تمسخر اشتراک کنندگان اجتماع   داخل شده و از امريکا نمايندگی نمود٢٠به نمايندگی وی در جلسۀ سران جی 

اين بار اول است که رھبر يک کشور يکی از اعضای فاميل خود را به نمايندگی از خود در جلسات يک . قرار گرفت

  .  مھم جھانی می فرستداجتماع

ھر جنگ در واقعيت، ھامبورگ به يک ش.  در ھامبورگ با تظاھرات شديد مردمی مواجه شد٢٠گرد ھمائی سران جی 

به .  ھيلوکوپتر شھر را در اشغال گرفته بودند٢٠ موتر زرھی و ٣٠٠ ھزار پوليس با ١٩به تعداد . زده شباھت داشت

 تن بازداشت ٣٠ تن از مظاھره کنندگان و پوليس زخمی شدند و بيش از ١١٠اثر تصامات پی در پی  پوليس با مردم، 

دليل افزايش عدم تساوی ميان کشور ھای پيشرفتۀ صنعتی و جھان  را ٢٠تظاھر کنندگان تصاميم سران جی . گرديدند

در جريان برخورد ھا، معترضان به دکان ھا و .  سوم، فقر، بيکاری و مشکالت سياسی و اقتصادی جھانی شمردند
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پا از روی ھمرفته، سران اتحاديۀ ارو. فروشگاه ھا ھم يورش برده و تعدادی از آنھا را تخريب نموده و به آتش کشيدند

  . رھبر اين کشور گرديد" ترمپ" راضی به نظر رسيدند، اما سرشکستگی کامل متوجه امريکا و ٢٠اجتماع سران جی 

  
  يکی از تظاھر کنندگان انگشت خود را به سوی پوليس بلند کرده است

  
  ٢٠جمعيت عظيمی از مظاھره چيان در ھامبورگ، محل برگزاری اجتماع جی 

  
  در ھامبورگ٢٠ جی هعلي) رده ھای  زنده شدهم(تظاھرات زومبی ھا 
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 و تطبيق دموکراسی غربیلمان اپوليس 

 

 

 

 


