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 است؟ چقدر جھانی ۀجامع در ٧ جی مخصوص وزن
  

ألۀ مس پيرامون روسيه با اختالف حل در خود ناتوانی به »رگبز ھشت« گروه ًسابقا کشورھای سران که آن از پس

 ترجيح مسکو با دشوارمذاکره ای  به را »غربی دمکراسی وحدت« نمايش و بردند پی مذاکره ميز پشت در اوکراين

 شش که شود مطرح سؤال اين طرف بی ناظر يک برای اگر .يافت کاھش شدت به »بزرگ ھفت« اجالس اھميت دادند،

 فقط کنند، می نمايندگی امروزی المللی بين امور در را کسانی چه آنھا به چسبيده ژاپن و ناتو نظامی پيمان ضوع دولت

 .را کسی ھيچ خود از غير :داشت خواھد پاسخ يک

 تصميم ھيچ نتوانستند کرد، ثابت»وحدت« :يافت پايان شد، می بينی پيش که آنطور ،المان در شده برگزار کنونی اجالس

 چنين اتخاذ ھم آينده در که گفت، کامل اطمينان با توان می .نمايند اتخاذ باشد، المللی بين جدی اھميت دارای که مھمی

ه ب ،١٩٩٧ -١٩٧۶ سالھای ۀفاصل »بزرگ ھفت« پيشين قالب به غرب بازگشت زيرا  .داشت انتظار نبايد را تصميماتی

 .کند می ختم »بقيه و غرب« زننده بندی تقسيم ھمان به ار جھانیۀ جامع تنوع تمام که است تفکری آن جمود یامعن

 به کريمه مجدد پيوستن که کرد، تأکيد »انديشمندانه« اجالس، ۀحاشي در .دی .ار .آ تلويزيون با مصاحبه در مرکل آنگال

 يک ھر بايد و است متفاوت موضوع دو« اوکراين شرق در مناقشه ھمچنين و ،)نامد می »الحاق« لجوجانه او( روسيه

 بخشی عنوانه ب را کريمه غرب که زمانی تا بفھمند، توانند می »بزرگ ھفت« اعضای آيا .»شود مطرح جداگانه بطور

 در اوکراين فاشيسم و ناسيوناليستھا مشترک ديکتاتوری رژيم از تبعيت از روس دنباس امتناع به و نشناسد روسيه از

 ماند؟ خواھد متفاوت ھچنان نکند، توجه فئيک

 يادھا از ھنوز .دارد انديشيدن بسی جای شود، می مربوط المللی بين امور در »ھفتگانه ھمفکران« به که آنچه مورد در

 »بيست گروه« از روسيه اخراج برای ای نامعقوالنه تالشھای استراليا در بزرگ ٢٠ گروه اجالس آخرين در که نرفته

 .تندگف »نه« برزيل و چين  .نداد نتيجه اما .آمد عمله ب

ً عمال شوروی، اتحاد ابرقدرت مقابل در خود مواضع تقويت برای کوشش ضمن قبل سال ۴٠ در امريکا که زمانی از

 ئیکشورھا ترکيب امروز اگر و  است کرده رييتغ ای ناشناخته طرزه ب جھان نمود، آغاز را »ھفت گروه« ۀساالن ديدار

 قبل سال چھل از يعنی است، ھمان بردند، پايان به باواريا لمائویِاۀ قلع در را خود اجالس روزھا ھمين آنھا سران که

 اما .است گرديده تبديل تاريخ اشتباه به »ھفت گروه« قالب که کند می آن از حکايت رييتغ عدم اين .است مانده رييبالتغ

 چين مثل نھنگ، دو ستقرارا محل به آسيا، به قبل مدتھا از جھانی اقتصاد مرکز که بگريم نظر در ھم را واقعيت اين اگر
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 باشد، چه ھر کند، می خطر جھانی ۀعمد روندھای از ماندن عقب برای کسی چه که ألهمس اين شود، می منتقل ھند و

 .بود نخواھد آتالنتيسم ھواداران خواست و ميل مطابق

 .شود می برگزار ئیيدارھاد چنين که ئیکشورھا آن در ھميشه نه اما .است دلنشين ھمفکران تجمع بار يک سالی ّالبته،

 در »بزرگ ھفت« اجالس مخالفان نفری ھزاران اعتراضات که ھمانطور ً،مثال ھا،المان ويژگی داشتنظر در با

 مجلل پذيرائی برای دھندگان ماليات پول چقدر که نيستند آن از خرسند معترضان داد، نشان ھارميش و مونيخ شھرھای

 .است واقف خوبیه ب »ھفت گروه« به ترديدآميز نگاه اين بر ھم مرکزی ولتد  .شد صرف باورايا در مھمانان از

 و شد راهه روب چيز ھمه  !شد آغاز گذشته سال از ِالمائو ۀقلع )کلمه دقيق یامعنه ب( کردن محصور کار که نبود بيھوده

 مندیه عالق با  المانسراسر از ھم ليسوپ نفر ھزار ١٧ البته .نيازرد را مرکل آنگال مھمانان گوش معترضان ھياھوی

 آسيب جدی طوره ب نيز ھا برخی به و شدند معترضان ورود مانع آنھا .نيامدند اجالس محل به آلپ ھای زيبائی به

 خردل گاز از ليسوپۀ استفاد اثر درضان معتر از نفر ۶٠ اعتراضات، گانھندسازماند گزارش اساس بر .رساندند

  .گرفتند قرار شتم و ضرب مورد ليسوپ طرف از يا شدند مسموم

 
 مونيخ در اعتراضات عکس

 ۀاتحادي با امريکا ابتکار به گذاری سرمايه ھمکاری و آتالنتيک ترانس تجاری معاھده عليه عمده طوره ب اعتراضات

 تفاوتی بی ھم »بزرگ ھفت« به »بزرگ ھشت« تبديل ألۀ مس به نسبت یالمان معترضان حال، عين در .شد آغاز اروپا

 المان در عمومی اذھان کرد، نخواھد شرکت »بزرگ ھفت« اجالس در ھرگز روسيه که اين مورد در  .ندادند ننشا

 که بودند ھم کسانی باواريا، اجالس عليه معترضان ميان در که است، تأکيد به الزم ً،ضمنا  .شد تقسيم ديدگاه دو بهً تقريبا

  کردند می حمل را جديد ۀروسي و روسيه پرچم

  
 اوکراين نازی باندريھای اروپا، ۀاتحادي ناتو، عليه  -پالکادھا روی هنوشت
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 ھرگز »بزرگ ھشت گروه« جلسات در روسيه شرکت داشت اظھار که زمينه، پس اين در مرکل آنگال ھای لفاظی

 ۀايکن با اما صراحت،ه ب المان در امريکا وقت سفير ،٢٠١٠ سال در پيشتر .کند نمی توجه جلب ديگر نيست، ممکن

 اسناد انتشار ۀساي در سفير اظھارات( کرد توصيف محتاط بسيار سياستمدار عنوانه ب را مرکل اعظم صدر متکبرانه

 از مرکل قطعی امتناع ندارد، خود انداختن مخاطره به ای عالقه ھيچ که را رھبر اعتبار .)گرديد آشکار ويکيليکس

 ھم المان و امريکا امنيتی سرويسھای »ھمکاری« با مرتبط يراخ جنجالھای مورد در امريکا جمھور رئيس با مذاکره

 که باورند، اين بر يھاالمان درصد ۶٠ عمومی، نظرسنجی اساس بر .فزودني او محبوبيت بر امتناع اين .کرد تأئيد

 .شود روشن بايد موجود وضعيت

 را اقيانوسی ماورای ھمتای با تمناسبا تشديد خطر با ھمراه لغزنده موضوع بررسی از گريز برای اعظم صدر تمايل

 اجالس نتايج که داد وعده پاراشنکو پطر به پيشاپيش اعظم صدر خانم که است دشوار موضوع آن فھم .فھميد توان می

 توافقات به گويا که طلبانی ئیجدا از حمايت به را مسکو ھمانجا و )!؟( رساند خواھد او »اطالع« بهرا  »بزرگ ھفت«

 شورای ناظران تأھي رسمی گزارش با ئیآشنا زحمت پاراشنکو و مرکل اگر .کرد متھم رند،گذا نمی محل مينسک

 که ندارد آن با قرابتی ھيچ اروپا شورای ناظران تأھي که فھميدند، می دادند، می خوده ب را اوکراين امور در اروپا

 باعث بينی واقع ھمين آيا .دکن معرفی نظامی درگيريھای تشديد ولؤمس را لوھانسک و دانتسک خلق جمھوريھای

 خلق شورای صدر پوشيلين، دنيس( نگرديد؟ تالياوينی ھايدی اوکراين، در اروپا شورای ناظران تأھي رئيس استعفای

 .)کرد توصيف کند، می کار مدرک و سند با که کسی را او دانتسک خلق جمھوری

 يکی سوی به اروپا شورای ساختن متمايل چگونگی ِالمائو ۀقلع در »ھفت گروه« کشورھای سران اگر و است چنين اگر

 مسالمت روند شکست سمت به غرب که است آن یامعنه ب اين دادند، قرار بررسی و بحث مورد را مناقشه طرفھای از

 کوچک محفل سران برای خوبی چيز ھيچً واقعا ئیطرحھا چنين .دارد برمی گام اوکراين شرق در مناقشه تشديد و آميز

  .آورد نخواھد دنباله ب

 

http://www.fondsk.ru/news/2015/06/09/kakov-udelnyj-ves-g7-v-mirovom-soobschestve-

33750.html 
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