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 Political  سياسی

  
 par Thierry Meyssan - ميسان يری تی

  حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١٦ می ٣١

  

 غربی رياکاری گردھمآئی صنعتی، کشور ھفت گردھمآئی
Le G7, sommet de l’hypocrisie occidentale 

 آن از پيش غربی، رھبران بين منقطع ھایبحث  جزه ب نبود چيزی آغاز در که صنعتی، کشور ھفت گروه گردھمآئيھای

 .پروراندند می سر در جھانی دولت به شدن تبديل برای را ای پروازانه بلند خواست شود، تبديل ارتباطاتی تمرين به که

 .کرد مرور را جھان اساسی مسائل Ise-Shima شيما ايسه گردھمآئی

 ٢٠١٦ می ٣٠)/سوريه( دمشق /ولتر شبکۀ

 

 Rambouillet (1975)  رامبويه در صنعتی کشور ٥ گردھمآئی نخستين

 سيراب پيشين گردھمآئی از که حالی در ولی .داد تشکيل گردھمآئی )جاپان در( شيما ايسه در صنعتی کشور 7 گروه

 گردھمآئی اين که است اين علت .شد سالی خشک دچار گردھمآئی اين با رابطه در المللی بين یھا انهرس بوديم، شده

 .است داده رييتغ را اھدافشً عميقا

 متحدۀ اياالت بريتانيا، ،جاپان فرانسه، فدرال، المان( مالی امور وزير پنج ،١٩٧٤ سال در نفتی بحران نخستين بستر در

 تشکيل گردھمآئی نظر تبادل برای فقط باشند، رسانده ثبت به سفيد کاخ کتابخانۀ در مشخصی موضوع که آن بی )امريکا

 .بود " گروه کتابفروشی "اين و  دادند
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 به که Valéry Giscard d’Estaing ژيسکاردستن والری يعنی گروه، اين از بازمانده دو الگو، ھمين اساس بر

 بودند شده برگزيده فدرال المان اعظم صدر مقام به که Helmut Schmidt شميت ھلموت و فرانسه جمھوری رياست

 به روز مھم مسائل دربارۀ نظر تبادل برای ايتالياۀ عالو به را کشورھا ھمان رؤسای گرفتند تصميم )١٩٧٦(بعد سال در

 خيلی و رفتگ می صورت ندرت به المللی بين گردھمآئيھای دوران، آن در .کنند دعوت )پاريس حومۀ در( رامبويه کاخ

 مشابه فضائی در و  دوستانه انبساط ساده، خصوصيت تشريفات، نبود در صنعتی کشور ٦ گروه .داشت رسمی حالت

 انگليسی زبان به مترجم مداخلۀ بدون ًمستقيما ھامذاکره  .داد می بازتاب روشنی به را واقعيت اين خصوصی کلوپ

 نيز نگاران روزنامه نداشت، وجود مشخصی موضوع .شد می اعالم دقيقه آخرين در گردھمآئی .گرفت می صورت

 .نداشتند حضور

 اروپا تأھي رئيس ١٩٧٨ تاريخ از و ،)صنعتی کشور ٧ گروه( کردند دعوت نيز را کانادا وزير نخست ،١٩٧٧ سال در

 رعيا تمام عضويت به ١٩٩٧ سال در و شد دعوت ًرسما روسيه جمھور رئيس ١٩٩٤ سال در .پيوست گروه اين به

 سوسياليستی جماھير اتحاد فروپاشی از پس که بودند باور اين بر واقع در غربيھا .درآمد صنعتی کشور ٨گروه

 تسلط و پوشاند خواھد عمل جامۀ قطبی تک جھان تشکل به روند اين و آنھاست، به پيوستن حال در روسيه شوروی،

 و حد بی پروازيھای بلند با ملی فرا رھبری طبقۀ که پيوست قوع به دورانی در روند اين و .کرد خواھد محرض را آنان

 در امنيت شورای جايگزين و بروبد را الملل بين حقوق تواند می که کرد می تصور طبقه اين .بود تشکل حال در مرز

 .کند حکومت جھان بر لیوکنتر و مانع ھيچ بی سرانجام تا شود متحد سازمان

 کردن منحل برای جھانی بانک و Paul Wolfowitz ولفوويتز پال يشنھادپ از صنعتی کشور ٨ گروه ،٢٠٠٠  سال در

 اقتصادشان بايد فقير کشورھای : داشت وجود کوچک شرط يک اين، وجود با .کردند پشتيبانی کشورھا فقيرترين قرض

 از .کنند غارت را ھاآن مانعی ھيچ بی بتوانند مليتی چند شرکتھای تا کردند می ھمآھنگ ليبرالی ساز و ساخت باً کامال را

 جھانی جنبش به صنعتی کشور ٨ گروه گيری موضع .پذيرفتند را مکاره بازار اين کشور ٩ فقط مربوطه، کشور ٦٢ 

 تمام نفر يک مرگ بھای به کنندگان تظاھر سرکوب )٢٠٠١( ناپل در بعدی، گردھمآئی در .انجاميد سازی جھانی ضد

 شھرھای از خارج در نظامی و ليسیوپ حفاظت با را شان گردھمآئيھای پس ناي از که گرفتند تصميم علت ھمين به .شد

 ھايشان چينی توطئه و ھامذاکره  به عموم نگاه از دور به توانستند می که بود امر اين اساس بر .کنند برگزار بزرگ

 .دھند ادامه

 وجود با نيز غربيھا و بود فتهر کرملين به پوتين والديمير : کرد برخورد مشکل به روند اين ٢٠١٣ سال در ولی

 ور شعله را سوريه عليه جنگ آتش دوباره بودند، کرده دئيتأ نيز ويژن بيانيۀ در و سپرده عنان کوفی به که تعھداتی

مذاکره  موضوع اصل در .شد تبديل ٧ عليه ١ برخورد به )شمالی ايرلند( Lough Erne ارن لوگ گردھمآئی  .کردند

 بعد سال .يافت تمرکز سوريه به غرب بازگشت موضوع روی ولی بود، شده نييتع الياتیم بھشت عليه مبارزه ھا

 از که کرد مشاھده المان روسيه، فدراسيون به کريمه شدن ضميمه و اوکراين تقسيم يف، کی کودتای از پس ،)٢٠١٤(

 در ھا غربی .شود برگزار شتهگذ شکل به تواند نمی گردھمآئی و است رفته بين از اعتماد کنندگان شرکت بين ،پس اين

 داشته حضور روسيه که آن بی و نکنند شرکت Sotchi ساچی گردھمآئی در که گرفتند تصميم زده مصيبت وضعيت

 .يافت تقليل صنعتی کشور ٧ گروه به يک منھای صنعتی کشور ٨ گروه .دادند تشکيل گردھمآئی )ھلند( الھه در باشد،

 کرد می اعالم را شده مطرح اقتصادی مسائل که انجاميد می کوتاھی بيانيۀ به ھمآئیگرد پايان اين، از پيش سال ٤٢ در

 المللی بين داران سرمايه به تا گرفت خوده ب بزرگتری ابعاد شتاب با ھا بيانيه اين .داشت تأکيد غرب انسجام روی و

 کردند دعوت را روسيه که وقتی زا .شود نمی گرفته تصميمی ھيچ ّسری شکل به ھا گردھمآئی اين در که دھد اطمينان
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 متحد واشنگتن پيرامون جھان ، داد می نشان که شد ضميمه سياسی بيانيۀ يافتند، راه گردھمآئی به نگاران روزنامه و

 آن به بخشيدن بھبود برای بزرگ ھای قدرت پنداری نيک و جھان وضعيت دربارۀ باالئی بلند ھای متن سپس .شود می

 دادند تعھداتی که بود اين حداکثر .نگرفت تصميمی ھيچ صنعتی کشور ٨ گروه ھرگزً مطلقا رگز،ھ ولی، .کردند منتشر

 گذاشتند پا زير شتابی ھمان با که ھائی قطعنامه يا و )جھان در گرسنگی بردن بين از مثل( سپردند فراموشیه بً فورا که

 .)باز منابع مثل( بودند رسانده تصويب به که

 

© Réseau Voltaire ولتر شبکۀ 

 واقع در کرد، معرفی را خود متحد ملل سازمان موازات به جھانی دولت نام به صنعتی کشور ٨ گروه ،٢٠٠١ سال از

 رئيس شده، اعالم ممنوع کشور چندين در آن انتشار که باال عکس در .شد تبديل ھدف بی ھمآھنگی گردھمآئی به

  .بينيم می ٢٠١١ گرھمآئی در مستی حال در را مدودف ديميتری جمھور

 

 شد تبديل آن به صنعتی کشور ٧ گروه آنچه

 تأھي روی تواند می متحده اياالت : ھستند مضاعف رأی دارای عضو ٢ صنعتی، کشور ٧ گروه رسمی عضو ٩ از

 گالديو به قاتشلتع افشای از پس که کند حساب لوگزامبورگی Jean-Claude Juncker يونکر کلود ژان اروپائی،

Gladio )المان مضاعف رأی دارای عضو دومين .دھدء استعفا وزير نخست پست از شد مجبور )ناتو مخفی سرويس 

 آغاز از اش خانواده که کند حساب لھستانی Donald Tusk تاسک دونالد اروپا، شورای رئيس روی تواند می که است

 .است Merkel مرکل خانوادۀ با پيوند در سرد جنگ

 زبانی بازی و نويس پيش المان و متحده اياالت .است ساده رسمی مالقات يک صنعتی کشور ٧ گروه پس، اين از

 در نگار روزنامه ھزاران .ببرند کار به را آن که کنند می خواھش خدمتگذارانشان بقيۀ از و کنند می نييتع را سياسی

 به باال بلند بيانيۀ Ise-Shima شيما ايسه گردھمآئی ص،مشخ طوره ب .کنند می شرکت بزرگ ربانی عشای مراسم اين

 .داد می بازتاب را متحده اياالت نخبگان زبان که کرد منتشر سياست و اقتصاد زمينۀ در آن پيوست در هپروند ٦ عالوه

 که چنان آن، عميق بررسی با ولی رسد، می نظره ب نقص و عيب بی و کامل ًظاھرا کم دست چيز ھمه بيانيه اين در

 .رسيم می آوری شرم نتايج به انتظارات تمام خالف ديد، خواھيم

 : است اصل ٤ شامل که شوند می يادآور را مشترکشان ارزشھای صنعتی کشور ٧ گروه بيانيه، مقدمۀ در
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 آزادی )١

 دموکراسی )٢

 قانون دولت )٣

 بشر حقوق به احترام)٤

 کنند یم مطرح زير مفاد تضمين برای را ھايشان قابليت سپس،

 صلح)١

 امنيت )٢

 جھان توفيق و )٣

  کنند می دئيتأ را اولويتشان سرانجام، و

 

 جھانی اقتصاد رشد)١

 در جھانی، اقتصاد رشد برای اولويتشان ابراز با "بزرگ افراد" اين که کند درک تواند می مشکلی ھيچ بی کودکی ھر

 .اند گرفته ريشخند به اند کرده مطرح که را اھدافی و نظريات واقع

 

 صنعتی کشور ٧ گروه عضو ٩

 صنعتی کشور ٧ گروه نھائی بيانيۀ

 نفری ٩ ديدگاه از المللی بين عرصۀ در سياسی امور به که کرد خواھيم بسنده بيانيه از فرازھائی بررسی به اينجا، در

 در غرب بزرگ دروغ ١٨ شامل ما فھرست واقع در .(1)دانند می جھان در قدرتمندترين را خود که باشد می مربوط

  .مھم اختالفات و موضوعات مرور برای است مناسب فرصتی و حاضر عصر

 

 (2) " خشونتبار افراطگرائی و تروريسم عليه مبارزه " )١

 .ستا شده پذيرفته خشونتبار افراطگرائی حاصل ۀمثاب به تروريسم المللی بين ھای گردھمآئی در پس اين از متأسفانه

 در .است نشده حل ھنوز که شود می مربوط سياسی امور متن در شخصی روانی مشکالت بهً صرفا موضوع که گويا

 ازسوی تنھا و برد نمی کار به را روشی چنين دولتی ھيچ شود، نمی تلقی نظامی ژیيسترات مثابه به تروريسم نتيجه،

 که شد مطرح مون کی بان سوی از ٢٠١٥ سال دسامبر زا نظريه اين و  شود می مالی تأمين قاچاق و خصوصی منابع

 ھمانا دشمن، يگانه يعنی : (3) ببخشد رونق جھانی توافق توھم به تا بود پيوسته صنعتی کشور ٧ گروه به
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 ھر عاليشان ھمت به تا دھد می اجازه کنند می سازماندھی را تروريسم که آنانی به که فرمولی .است "افراطگرائی"

 .کنند سرکوب تروريسم از پيشگيری بھانۀ به را مخالفتی

 ٧ گروه عضو ٩ از نفر ٨ کم دست ايم، کرده بررسی را موضوع اين ٢٠٠١ سال از بيشمار مقاالت طی که گونه ھمان

 ترادرو ژوستين تنھا .اند داشته شرکت اليبي و سوريه عراق، در داعش و القاعده از پشتيبانی درً مستقيما صنعتی کشور

Justin Trudreau رسد می نظره ب مبرا ّسری جنگ اين در شرکت از که است کانادائی عضو.  

 

 )مھاجران و پناھندگان بحران نه و( " پناھندگان وبحران مھاجرت " )٢

 را خودشان مکان نقل مھاجران .شويم قائل تفکيک پناھنده افراد بحران و مھاجران موج بين شناسانه معنا ديدگاه از بايد

 که پناھندگانی عکس، هب افراد، از ای مجموعه مثابه به نه کنند می تلقی موج مثابه به را مھاجران .کنند می انتخاب

 .ندابرخوردار المللی بين حمايت حق از اند شده ديارشان ترک به مجبور

 کشورشان از و  اند گريخته کشور از که سوريھائی اکثر .است اندک خيلی واقعی پناھندگان تعداد واقع در حساب، اين با

 .کرد خواھد سرنگون را جمھوری ناتو که کردند می فکر که است بوده علت اين به اند نکرده دفاع طلبان جھاد مقابل در

 سوريه به واقعی اسالمی دولت ايجاد و طلبان جھاد پيروزی از پس خواستند می زيرا گريختند جنگ از ديگری افراد

 کرده سرپيچی خارجی تھاجم مقابل در کشورشان از مسلحانه دفاع از که ناھندگانیپ الملل بين درحقوق ولی .بازگردند

 اند، دوخته چشم طلبان جھاد پيروزی به بازگشت برای فقط بزنند، مبارزه به دست خودشان که آن بی که آنانی يا و اند

 .است نشده بازشناسی پناھنده وضعيت

 روشی چنين با و بودند سوريھا فرار پديدۀ مشوق بودند، کرده حمله ريهسو به که دولتھائی ھمان که ندارد وجود ترديدی

 آميز توطئه طرح اين در صنعتی کشور ٧ گروه اعضای تمام نتيجه، در .کنند خالی ساکنانش از را کشور خواستند می

  .داشتند شرکت

 

 سوريه )٣

 ھيچ البته .کند می محکوم " وريهس رژيم " سوی از را مخاصمه ترک نقض تمام قاطعيت با صنعتی کشور ٧ گروه

 آنھا مھمترين از يکی دربارۀ حتا نه و گويد نمی گرفته انجام مسلح ھای گروه توسط که پيشينی ھای نقض دربارۀ چيزی

 سوی از مھمات و سالح تن ٢٠٠٠ تحويل يعنی .است گرفته صورت خودشان توسط که بس آتش نقض با رابطه در

 آن از نيمی کم دست که مھماتی و سالح .Jane’s مجلۀ اھیوگ به داعش، و القاعده به ريکاام متحدۀ اياالت دفاع وزارت

 گويد می باالتر سطر چند صنعتی کشور ٧ گروه که ھائی گروه يعنی است، شده داده تحويل داعش و القاعده به ًفورا

 .(4) بجنگد خواھد می آنھا عليه

 است کرده مسدود را المللی بين ھای کمک راه زيرا کند می حکومم را " رژيم " حال عين در صنعتی کشور ٧ گروه

 ھمين که دولتی يعنی باشد، می متحد ملل سازمان عضو که دولتی ناميدن برای است آميزی تحقير بيانی شيوۀ "رژيم"(

 .)سازند ممکن را " رژيم رييتغ " تا کردند پا به جنگ آن عليه صنعتی کشور ٧ گروه

 و تاريخ رعايت نقض در متحد ملل سازمان خود به است مرتبط شده آور ياد متحد ملل سازمان که اموری نتيجه، در

 را مسلح ھای گروه تنھا نه صنعتی کشور ٧ گروه اين، بر عالوه .بودند کرده نييتع سوريه دولت با پيش از که مسيری

 استفاده " رژيم"هب دروغين اتھام و بھانه ھمين از بلکه کند نمی محکوم منطقه چندين به دسترسی راه کردن مسدود برای

 کمک طلبان جھاد لوکنتر زير مناطق برای چتر با ھوا راه از تا دھد می اجازه غذا جھانی برنامۀ سازمان به و کند می
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 اياالت ھوائی نيروی از ندارد، اختيار در را عملياتی چنين امکان غذا جھانی برنامۀ سازمان که علت اين به .کند رسانی

 نمی پياده چتر با داروئی و غذائی مواد تنھا نيز امريکا متحدۀ اياالت ھوائی نيروی و کند، می درخواست امريکا متحدۀ

 تنھا عمليات نوع اين .کند می ھمراه طلبان جھاد لوکنتر زير مناطق در ھا کمک اين با نيز را مھمات و سالح بلکه کند،

 می تصرف آنان توسط ًفورا طلبان جھاد لوکنتر زير مناطق در دارو و یغذائ مواد زيرا دارد دوستانه بشر ظاھری

 .کنند صادر ترکيه به شد، کشفً اخيرا که ھمانگونه يا و بفروشند مردم به طال قيمت بهً بعدا تا شود

 جبھۀ که آن بی کند، می مطرح را يميائیک ھای سالح لۀأمس صنعتی کشور ٧ گروه که شويم يادآور بايد پايان در

 ھای گروه جمله از کنند، استفاده گروھی ھر عليه بھانه از توانند می دھد می نشان موضوع اين کند؛ متھم را مشخصی

  .انخاردو دولت از ناپذير پيشبينی گيری باج برای بود خواھد ابزاری يعنی .انخاردو دولت و مسلح

 

 عراق )٤

 به داعش عليه مبارزه برای و کنند، می پشتيبانی کشور " ارضی تماميت و حاکميت وحدت، " از صنعتی کشور ٧ گروه

 شده آزاد مناطق مردم به رسانی کمک برای بغداد تالشھای از پس اين از که کردند اعالم و گفتند تبريک عراق دولت

 ست،ا نگفته تبريک داعش عليه پيروزيھايش برای سوريه " رژيم " به که علت اين به اين، وجود با .کنند می پشتيبانی

 مبارزه )٧گروه ( آنان اصلی ھدف که بگيريم نتيجه توانيم می متحد، ملل سازمان در امنيت شورای ھای قطعنامه خالف

 .نيست تروريسم عليه

 عراقی مقامات به کمک برای دالر ميليارد  ٣،٦ از بيش حاضر حال در که کردند اعالم صنعتی کشور ٧ گروه اعضای

 :گذارند میء اجرا به را بود نوشته باالتر سطر چند آنچه خالف کاری، چنين با .است فتهگر نظر در کرد ھمينگونه به و

 می تحويل اسلحه ای منطقه بهً مستقيما ولی کنند، می پشتيبانی کشور يکپارچگی از که شوند می مدعی گرچه واقع، در

  .نکنند تبعيت مرکزی قدرت از که کند می تشويق و دھد

 

 ايران )٥

 پيشبينی ايران نتيجه در .گفت تبريک ايران با را ٥+١ پيش سال يک توافقات تمام قاطعيت با صنعتی کشور ٧ گروه

 اين به تواند می بودند، کرده اعالم المللی بين سطح در اروپا ،امريکا متحدۀ اياالت که مجازاتھائی لغو با که بود کرده

 وجود با .کند استفاده ،برد می سر به توقيف در جھان در ندهپراک شکل به که یدالر ميليارد ١٥٠ از که دھد اجازه کشور

 بيرون توقيف از را مبالغ اين بودند، کرده مسدود را ايرانی ھای دارائی اجبار به که کوچکی کشورھای اگر اين،

 امريکا متحدۀ اياالت در را ھايش دارائی از ھم سنت يک حتی ايران ولی ،دالر ميليون ١٢ سوئيس مثال، برای آوردند،

 جلوه ای گونهه ب ًرسما واشنگتن زيرا است بدتر نيز اين از وضعيت ايران برای .است نکرده دريافت اروپا اتحاديۀ و

 انگيزۀ از " مستقل " که کرد، توقيف را آن متحده اياالت دادگاه ًفورا ولی کرده، آزاد را دالر ميليون ٤٥٠ گوئی که داد

 اين در اتھامی ھرگز گذشته سال ١٥ طی متحده اياالت که بود مبرسپت ١١ صدھایق سوء قربانيان به خسارت پرداخت

 از ايران شکايت به پاسخ در صنعتی کشور ٧ گروه عضو ٩ گيری موضع اينجا در .بود نکرده وارد ايران به واقعه

 .(5) شود می مطرح متعھد غير ھای دولت جنبش به ءاتکا با امنيت شورای

 ادامه ٢٢٣١ قطعنامۀ خالف کشور اين کردن محکوم به ايران راکتی پژوھشھای به اعتراض با صنعتی کشور ٧ گروه

 طی Samatha Power پاور سامانتا سفير، خانم .کند نمی مطرح را ايران راکتی موضوع قطعنامه اين زيرا .دھند می

 بين موازين به بايد بلکه دھد طبيقت قطعنامه با را خودش بايد تنھا نه ايران که بود يادآورشده امنيت شورای در بحث
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 تواند نمی که داند می متحده اياالت .(6) باليستيک راکتھای زمينۀ به است مربوط که بگويد پاسخ نيز ديگری المللی

 عليه شکايتی ھيچ ٥+١ توافق تاريخ از علت ھمين به بزند، پيوند يکديگر به را یئ ھسته و باليستيک راکتھای موضوع

  .است شدهن مطرح ايران

 

 ورياک خلق دموکراتيک جمھوری )٦

 اين بر و اند، کرده محکوم نامند می " شمالیوريای ک " که را کشوری یئ ھسته پژوھشھای صنعتی کشور ٧ گروه

 چندين به توانند می علت ھمين به .است جنگ در آن با ١٩٥٠ سال از متحده اياالت که کنند می نشان خاطر اساس

 روی سال ١٠ طی که فشاری به توجه با و صلح قرارداد نبود در اين، وجود با .کنند مراجعه تامني شورای قطعنامۀ

 پيچی سر يانگ پيونگ چرا که کنيم می درک نداشت، نظامی یئ ھسته برنامۀ که کشوری يعنی آوردند، وارد ايران

  .است کرده

 

 " روسيه/اوکراين " )٧

 سپس، و گذارد، می احترام اوکراين " استقالل و ارضی تماميت حاکميت، " به که کند می اعالم صنعتی کشور ٧ گروه

 از ای نمونه اين و .داند می محکوم و دانسته قانونی غير را اقدامی چنين کند، می ضميمه را کريمه روسيه وقتی

 چنين با و کردند سازماندھی را يف کی کودتای که بودند صنعتی کشور ٧ گروه اعضای زيرا، .است غرب رياکاريھای

 خيلی .زدند مقاومت به دست پذيرفتند نمی را کودتا که شھروندانی .نمودند پايمال را اوکراين استقالل و حاکميت حرکتی

 ديگر بخش و آتالنتيستھا طرفدار آنھا از بخشی اند، شده تقسيم گروه دو به جغرافيائی ديدگاه از مردم که دريافتند زود

 با که بود کريمه فقط ولی کردند، استقالل اعالم لوگانسک و دنباس کريمه، روسيه، انطرفدار مناطق .روسيه طرفدار

 مطرح اوکراين دولت بزھکاری دربارۀ آميز انتقاد جملۀ يک فقط .شد روسيه فدراسيون به پيوستن خواستار شتاب

  .دھستن جديدشان پيمان ھم گرفتار خيلی صنعتی کشور ٧ گروه اعضای که داد نشان که کردند،

 

 اليبي )٨

 رسميت به متحد ملل سازمان سوی از امروز که قدرتی يگانه رد،ک پشتيبانی السراج فايز از صنعتی کشور ٧ گروه

 را داعش عليه مبارزه و نفت از برداری بھره و شود بازگردانده کشور به صلح که نحوی به است، شده شناخته

 .کند امکانپذير

 توسط )٢٠١٥( صخيرات توافقات در السراج دولت .است شده تقسيم مختلف يلقبا به کشور قانونی رھبر نبود در

 بود شده ايجاد ناتو توسط قذافی معمر قتل از پس که نمايندگان مجلس سوی از ھرگز ولی .شد تشکيل متحد ملل سازمان

 صورت، ھر در .باشد نديگرا از فرمانبردارتر اگر حتا ندارد، قانونيت ديگران مثل نتيجه در .نشد شناخته رسميت به

 اجازه او به که راھکاری يعنی کند، می پشتيبانی اسلحه تحريم حذف از که کرد اعالم صنعتی کشور ٧ گروه اعضای

  .ندازدبي راه داخلی جنگ دوباره يا و کند عام قتل را رقيبانش دھد می

 

 افغانستان )٩

 يعنی کنند، می پشتيبانی "شود اندازی راه افغانھا سوی از که صلحی روند " گونه ھر از صنعتی کشور ٧ گروه اعضای

 بود، شده تحميل پيروزمندان سوی از که بن توافقات و امريکا متحدۀ اياالت -آنگلو اشغال سال ١٥ از پس که موضوعی
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 گويند، می تبريک ديگر يک به ارساو در آيندهجوالی  در ناتو گردھمآئی در افغانستان شرکت از .ندارد شگفتی جای

 ادامۀ البته آن، با و دھد می توضيح کمال و تمام شکل به را افغانھا آميز ابتکار صلح روند تمام که موضوعی يعنی

  .روسيه نظامی محاصرۀ آشنای دير آرزوی داستان

 

 " نزديک خاور در صلح روند " )١٠

 جنگ مفھوم به واقع در را فلسطين و اسرائيل جنگ " خاورميانه در صلح روند " فرمول با صنعتی کشور ٧ گروه

 از ٧ گروه نتانياھو، بنيامين اسرائيل، کنونی وزير نخست با تيره مناسبات به توجه با .کنند می درک عرب و اسرائيل

 راھکاری يگانه فلسطينيھا؛ بدون و اسرائيلھا بدون...کرد پشتيبانی المللی بين ھای گردھمآئی از يکی در فرانسه ابتکار

 .ببرد پيش به را " دولت دو با حل راه " تواند می که

 يمن) ١١

 نظريه اين .بود خواھد ممکن سياسی گذار گيری سر از با يمن در صلح که گويد می احتياط با صنعتی کشور ٧ گروه

 که ھادی منصور ربه عبد راند، بيرون قدرت از را او خيابان که است جمھوری رئيس از پشتيبانی از حاکی ًمستقيما

  .اند گرفته را او بال زير اسرائيل و دیسعو عربستان

 

 فريقاا )١٢

 بورکينافاسو، برای داشته، نظر مد دقت با و کلی طور به را پيشين دولتھای صنعتی کشور ٧ گروه که حالی در

 بذل اين جنوبی سودان و سومالی کنگو، دموکراتيک جمھوری مرکزی، فريقایا جمھوری نيجريه، مالی، بوروندی،

 که فريقاا شاخ و ساحل ،)چاد آبريز( چاد درياچۀ پيرامون در ديگر دولت چند گونه ھمين به ندادند، ننشا را توجه

 آنھا، حل برای و کرده فھرست را مسائل از تعدادی که بوده راگرافپ يک به ھمه ارجاع .است نشده آورده نامشان

 فريقائيھاا که است نکرده درک ھنوز پنتاگون .دکنن تقويت را شان دولتی ميان سازمانھای که کند می تشويق را جملگی

 .اند نکرده استقبال باز آغوش با AfriCom فريقاا در ناتو فرماندھی ستاد تأسيس از

 حاشيۀ شدۀ دعوت مھمانان جزء که است شده نوشته "دبی ادريس "چاد جمھور رئيس حضور در راگرافپ اين

 مقام در پی در پی دوبار از بيش تواند نمی نفر يک که اين بر بنیم متحده اياالت ناپذير خدشه اصل .بود گردھمآئی

 به و مانده باقی جمھور رئيس مقام در پيش سال ٢٥ از دبی ادريس .ندارد اعتبار کشور اين در بماند باقی جمھور رئيس

 در نظامی ھای نيروی استقرار و گسترش برای ولی بوده، متھم دارفور در ھمينگونه به و کشورش در متعددی جنايات

  .است پيمان ھم بھترين سيا قارۀ

 

 ونزوئال )١٣

 به راھکاری چنين .کند داير مذاکرهميز پارلمان و دولت بين و شھروندان، و دولت بين زمان ھم که است آن بر ٧ گروه

 .دارد قرار سياسی احزاب و مردم اعتراض ضرب زير و بوده اقتدارگرا دولت که معناست اين به ای زيرکانه شکل

 نياورد دسته ب توفيقی ،٢٠١٥فبروری  در کودتا يا و(7) ٢٠١٧ سال در شورش سازماندھی در واشنگتن واقع، در

 بوليواری، اصلی رھبران برای سپس ،(9)"کند می تھديد را خودش ملی امنيت " ونزوئال که کرد اعالم واشنگتن  .(8)

 گرچه .(10) نمود متھم مخدر مواد قاچاقچی بهرا  او و کرد یساز پرونده Diosdado Cabello کابلو ديوسدادو مانند

 ٢٥ در .کرد مطرح دوباره را ٢٠١٦ بيانيۀ ولی کرد، رعايت را ادب حفظ خود ونزوئالئی ھمقطار با مالقات در اوباما
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 التايا ويژۀ نيروھای و SouthCom کارائيب و مرکزی جنوبی، یامريکا برای امريکا ارتش فرماندی ستاد بروریف

 سالھای در واشنگتن ھدف .(11) رفت لو متأسفانه ولی بودند کرده پيشبينی را کشور سازی ثبات بی طرح امريکا متحدۀ

  .داد روی شامات در آنچه مشابه مرجی و ھرج يعنی است، ونزوئال در مرج و ھرج تحريک آينده

 

 دريائی امنيت )١٤

 سال در فريقاا شاخ دريائی دزدان گرچه کنند، می معرفی ريائید امنيت ضامن مثابه به را خود صنعتی کشور ٧ گروه

 ءاتکا بحری قانون به که چين بحيرۀ در بيجينگ فراخواستھای به ،(12) کردند سازماندھی خودشان را ٢٠١٠- ٢٠٠٩

 .بيايد حساب به مشکلی تواند نمیً اساسا که موضوعی يعنی معترضند، دارد

 .کرد نمی ايجاد مشکلی کس ھيچ برای نفتی منابع کشف تا و دارد قانونيت يخیتار ديدگاه از بيجينگ فراخواستھای

 مسکونی غير که علت اين به ولی .داشت تعلق چين به ھجدھم قرن تا Paracels پاراسل و Spratleys سپراتلی جزائر

 به .بود شده رھا جزائر اين نوزدھم قرن در چين استعمار دوران در .فرستاد نمی آنجا به ای نماينده ھرگز امپراتور بود،

 روشن البته و بيجينگ  که شود مطالبه تايپه سوی از ھمانقدر تواند می استعمارزدائی ِتعبير حسب بر امروز علت، ھمين

 کشورشان از را آنھا که چين مردم برداشت با که دارند رويدادھا از ديگری برداشت استعماری ِقديمی قدرتھای که است

  .است فاوتمت راندند بيرون

 

 سالح خلع و یئ ھسته سالح گسترش منع )١٥

 باشد، موافق سالح خلع و یئ ھسته سالح گسترش منع با صنعتی کشور ٧ گروه که کنيم تصور داشت خواھد ترديد جای

 .است یامپرياليستً عمال سياستشان ولی دارد جويانه صلح رنگ ھمواره گفتارھا گرچه زيرا

 می که بود گفته زيرا بود، کرده دريافت را صلح نوبل جايزۀ که کند می نمايندگی را ربیغ رياکاری اينجا در اوباما

 سالح ذخيرۀ مدرنيزاسيون به بود گفته آنچه عکس هب رسيد قدرت به وقتی ولی ببرد، بين از را یئ ھسته سالح خواھد

 .کرد سخنرانی آنجا در و رفت ماھيروش به گردھمآئی، از پس کمی .گماشت ھمت امريکا متحدۀ اياالت یئ ھسته ھای

 که پرسشی به ولی او، خود نه و بوده او گذشتگان عھدۀ به ای فاجعه چنين وليتؤمس کند، ندامت اظھار که آن بی البته،

 .کند می آشکار را او انديشۀ عمق که موضوعی يعنی نگفت، پاسخ بود یئ ھسته بمباران قانونيت با رابطه در

 بمب به سعودی خانوادۀ يک گذشته سال در که داند نمی گوئی که کند می رفتار ای گونهه ب صنعتی کشور ٧ گروه

 ھای آزمايش از اين وجود با .(13) است برده کار به يمن در تاکتيک میوات بمب دو کم دست و يافته دسترسی میوات

 نه و خصوصی شکل به ھا دیسعو که علت اين به اين، بر عالوه .آورد می وجود به را مھمتری خطر شمالی وريایک

 منع منشور در را مضاعفی شکاف سعودی عربستان اند، يافته دست تکنولوژی اين به دولتی و رسمی وليتؤمس به

  .است کرده ايجاد یئ ھسته سالح گسترش

 

 صلح عمليات و متحد ملل سازمان اصالحات )١٦

 اين از و دھد می نشان مساعد متحد ملل انسازم اصالح برای را خود صنعتی کشور ٧ گروه بايد، که ھمانگونه

 رياست اوباما جمھور رئيس که دئيتأ را صلحی عمليات دربارۀ گردھمآئی تصميمات از پشتيبانی تا کرد استفاده موضوع

 .داشت عھده به متحد ملل سازمان در را آن
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 اش، بنيانگذاری آغاز در .است متحد ملل سازمان منشور ناقض صلح حفظ عمليات اصل حتا که اينجاست مشکل

 طرفين توافق با صلح حفظ عمليات .بودند کرده پيشبينی را صلح توافقات بر نظارت و ديدبانی تھایيمأمور بنيانگذاران

 برای يعنی کند، می تحميل طرفين به را خودش حل راه امنيت شورای امروز، عکس هب .شد می ممکن و مفيد دعوا

 کردن ملبس معنای به امری چنين .کند می پياده نظامی نيروی جبھه آن يا و اين رد شده، مطرح حل راه رعايت تحميل

  .است الملل بين حقوق به استعماری راھکار

 

 بشر حقوق )١٧

 بشر حقوق مخالف کسی چه : کنم مطرح اينجا در خواھم می که است موضوعی روشنگر ًکامال کوتاه راگرافپ اين

 .است " مدنی جوامع و دولتھا بين ھمکاری " ۀمثاب به بشر حقوق به احترام از کیحا متن اين، وجود با .کس ھيچ است؟

 به بتواند بايد فردی ھر .کند می مطرح را مدنی جامعۀ برای حقوق از کانتی امانوئل و بريتانيائی تعريف نتيجه، در

 کند فاعد، بوده آن قربانی که ای قدرتمدارانه انحرافات مقابل در خود حقوق از قانونی شکل

 يعنی ،" مدنی جامعۀ " .است دولت منافع مقابل در افراد از حفاظت بشر حقوق صنعتی، کشور ٧ گروه گفتۀ به

 اين .کنند دفاع دولت مقابل در شھروندان از بتوانند بايد ندارند، شرکت سياسی احزاب زندگی در که سياسی بازيگران

 سؤال زير بشر حقوق نخستين آنان برای که ايران و کوبا روس، ،فرانسه انقالب نفی جزه ب نيست چيزی پالھا و پرت

 طبقۀ که کند می دئيتأ صنعتی کشور ٧ گروه کاری، چنين با .آن مقابل در حفاظت نه و است حاکم قدرت قانونيت بردن

  .شوند سرنگون دھند نمی اجازه ،المللی بين رھبران جديد

 

 یئ ھسته امنيت )١٨

 قائل تفکيک (security) ھا دستگاه سياسی امنيت از را (safety) آوريھا فن امنيت بين نجااي در صنعتی کشور ٧ گروه

 و .کنند رعايت را فعاليتھايشان به مرتبط المللی بين منشور که خواند فرامی را مليتی چند شرکتھای سھامداران .شود می

 تروريست ھای گروه توسط یئ ھسته سالح تسرق از پيشگيری با رابطه در سفيد کاخ توسط شده سازماندھی گردھمآئی

 .گفتند تبريک يکديگر به را

 ٧ گروه ی،ئ ھسته سالح گسترش منع موضوع و ترويستھا توسط یئ ھسته سالح ِاحتمالی ربودن موضوع تفکيک با

 ًفاصر یئ ھسته سالح گسترش منع .نيستند جدی زمينه دو اين از يک ھيچ در که دادند نشان روشنی به صنعتی کشور

 سفيد کاخ گردھمآئی .دارد کاربرد یئ ھسته کشورھای کلوپ به پيوستن در یئ ھسته غير کشورھای کردن ممنوع برای

  .باشد داشته خود لوکنتر در را آنھا که معنا اين به نتيجه در و " کند کمک " دولتھا به بتواند پنتاگون تا بود ای بھانه

 

 صنعتی کشور ٧ گروه آيندۀ

 دولتھا سران کلوپ به سرد، جنگ طی .دھد می بازتاب را المللی بين مناسبات تحولی سير صنعتی کشور ٧ گروه تاريخ

 جماھير اتحاد فروپاشی از پس .دادند می تشکيل گردھمآئی مخفيانه آزمائی تجربه و جمعی کار برای که داشت شباھت

 بر فرمانروائی ھدفش متحد ملل سازمان از خارج که شد تبديل جھان قدرتھای ابر گردھمآئی به شوروی سوسياليستی

 جامعه مشخصۀ وجه با بلکه نيست، روسيه قيام يا و سياسی دليل به آن کنونی فروپاشی متناقضی، شکل به .بود جھان

 دوران به متعلق غربی ديدگاه از )نزديکش مشاوران و پوتين( روسيه کنونی رھبران : شود می تعريف ای شناسانه
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ه ب گروه دو اين واقع در .ندارند را مقاماتشان شايستگی که ھستند کنونی غربی رھبران واقع، در یول .ھستند ديگری
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