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۲۷/۰۵/۲۰۱۷                                                                                         نظام ماللی موسی  

 

  7هل و سومین اجالس گروه هفت یا جیچ

که بر موضوعات مهم جهانی بین  7اجالس معروف به جی 

ایر میگردد، امسال در شهر روپا دامملکت و اتحادیۀ  ۷

کشور ایطالیا برای دو جنوب  ی منطقۀ سسلی واقعوتورمین

به اینطرف به دالیل  ۲۰۱۴صورت گرفت. از ماه مارچ سال  ذی دخل روز به اشتراک نمایندگان آن ممالک

شتراک روسیه را درین گرد هم آیی رد نموده و تا هنوز چانس تغییر شکل این جلسات را با موجودیت  اآشکار

 و معتبر، قابل قبول اعضایجامعۀ اروپایی مانند گان ارتقاء نداده اند. در عوض نمایند ۸ۀ فیدرال به جی یروس

 .دناستقبال می گرد ۱۹۸۱از همان سال 

عبارت اند از تریسا می، صدر اعظم انگلستان،  ۲۰۱۷سال  7الس جی اعضاء و مشترکین چهل و سومین اج

ایمانویل ماکارون، رئیس جمهور فرانسه، پولو جینتیلونی، صدر اعظم ایتالیه، دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، 

 جرمنی، شینزو ابی، صدر اعظم جاپان و «چنسلر» جستن ترودو، صدر اعظم کانادا، انجال میرکل، صدر اعظم

 .و قنسول جامعۀ اروپایی هریک جین کلود جانکر و دونالد تسکرئیس دو 

  قرار ذیل میباشد: 7موضوعات مهم و قابل بحث اجالس  اخیر جی 

با حضور سران کشور هاي ایتالیا، جاپان، امریکا، کانادا، آلمان، فرانسه و انگلستان و نمایندگان  که 7اجالس جی 

برگزار گردید موضوعات مهم  آتی را به بر رسی گرفت، از جمله این موضوعات  هایتالیست اروپا  به ریا ۀاتحادی

ت. اس و حمله بر قبطی های مصر خونین شهر مانچسترهای  اعش و تروریسم بخصوص در پي فاجعهمبارزه با د

ی اسالمی در مبارزه با افراط گرای مهمینقش  تا ایاالت متحده امریکا بطور مشخص از متحدان خود خواسته

هم  های اسالمی این خواسته را داشته باشند. آقای ترامپ روز یکشنبه در عربستان و در جمع رهبران کشور

 .چنان مورد تأکید قرار داد

بود. بخصوص که رئیس جمهور  7حاد و روز افزون پناهجویان یکی دیگر از موضوعات مهم جی  بحران

ا داشته است. مشکل ب راامریکا دیدگاه انتقادی به کشورهایی مثل آلمان برای پذیرش تعداد زیادی از پناهجویان 
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شناخته شده است. امریکا  یکی دیگر از موضوعات این اجالس  کوریای شمالی و مذاکرات با متحدانی چون چین

 .داره و سرکوب کوریای شمالی به جهانیان کمک کندبار ها از چین خواسته است که در ا

، ۷یکی از بزرگترین اختالف نظر ها و مشکالت اعضای این کنفرانس، مخصوصاً کشور های اروپایی جی 

 نظر میرسد مورد نکوهش رئیس جمهورادامه تعهد  و وفاداری امریکا به توافق تغییرات آب و هوا است که به 

قبول شدۀ پاریس را در زمینۀ گرم شدن کرۀ ارض و عوامل ناشی از آن نامبرده قبول  جدید امریکا بوده و فیصلۀ

 .ندارد. از دیگر موضوعات این اجالس می توان به امنیت انتر نتی سایبری، بحران سوریه و برگزیت اشاره کرد
 

برای چهارمین سال پیاپی، روسیه در این کنفرانس حضور نداشت.  7طوریکه اشاره شد، در اجالس امسال جی 

ترد گردید. شورای اروپا از رهبران  7روسیه از اجالس جی  اوکراین و اشغال کریمه، ۲۰۱۴از بحران سال 

  ها باالی روسیه را نگهدارند. خواست تا تحریم ۷جی

الس ناتو در روز پنج شنبه دونالد ترمپ در زمینۀ اعضای اروپایی امیدوار بودند که در اج به راپور رویترز،

مسائل تجارتی و تغییرات آب و هوا موضع بهتری اتخاذ کند، اما او در بروکسل بر مواضع قبلی خود بیشتر پا 

فشاری نمود. روز پنج شنبه دونالد ترمپ با صدراعظم جاپان مالقات کرد. رئیس جمهوری امریکا در این دیدار 

کند و اضافه کرد که کوریای شمالی یک مشکل بزرگ امریکا مشکل کوریای شمالی را حل می  وانمود کرد که،

توانید شما می  جهانی بوده و اذهان همه ما را به خود مشغول کرده است، اما حل خواهد شد. وی خاطرنشان کرد،

 شرط ببندید که باالخره در زمانی این مشکل حل خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ترین کنفرانس نسبت به  را یکی از مشکل برانگیز 7دونالد توسک رئیس شورای اروپا اجالس امسال جی 

است. توسک در آستانه برگزاری این مجالس از رهبران کشور های بزرگ صنعتی جهان  های پیش خوانده سال

خواست با  7مربوط به جی  ها باالی روسیه را نگهدارند. وی صریحاً از نمایندگان ممالک خواست تا تحریم

آقای توسک این   .ها باالی روسیه را حفظ کنند توجه به تحوالت در اوکراین موقف مشترک در پالیسی تحریم

رئیس جمهور دونالد ترمپ  ۀهای امریکایی خبردادند که ادار موضوع را دقیقاً یک روز بعد آن گفت که مقام

 .است سیه تصمیم نگرفتهها علیه رو تاکنون در مورد تمدید تحریم
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از شرکت های بزرگ اینترنتی خواسته اند با محتویاتی که توسط  7رهبران هفت کشور صنعتی جهان گروه 

آنها از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و شبکه  .افراط گرایان در فضای مجازی تولید می شود جداً مقابله کنند

رهبران این کشور ها  .های اجتماعی خواستند "به طور قابل توجهی" بر تالش های خود در این زمینه بیافزایند

با امضای سندی گفتند که شرکت های اینترنتی باید بیشتر برای شناسایی و حذف محتویات تولید شده توسط افراط 

گفت: "ما تعهد و عزم یکپارچه خود برای ادامه و تقویت  هپائولو جنتیلونی صدر اعظم ایتالی .کنندگرایان تالش 

 ".نبرد علیه تروریسم را نشان دادیم

تریزا می صدر اعظم انگلستان گفت: "ما توافق کردیم که تهدید داعش درحال دگرگون شدن است نه در حال 

 ، تروریستان خارجیعراق و سوریه متحمل شکست هایی گردیده اند ناپدید شدن. چنانچه که این گروه  مخرب در

ممالک ما بوده و ایدئولوژی نفرت بار این گروه از طریق اینترنت بیشتر گسترش می یابد. به  در حال بازگشت

 ".پس دیده میشود که، نبرد از میدان جنگ به فضای مجازی منتقل می شود

  .و کردندگــذایی و برابری جنسیتی گفتــنیت غــپایان جلسات درباره امرهبران هفت کشور روز شنبه  یعنی در 

تصریح نمود که در جریان مجلس سران گروه هفت « چنسلر»که انگال مرکل صدر اعظم آلمان  نا گفته نماند

بحثی "جنجالی" با دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، صورت گرفت و دیگر اعضاء مجلس کوشیدند که آقای 

ولی راپور های جدید اخبار امریکا اعالم نمود  ؛نامه اقلیمی پاریس پایبندی نشان دهد توافقپ را قانع کنند به ترم

 که رئیس جمهور تصمیم گیری خویش را درین زمینۀ مهم و حیاتی جهان به هفتۀ بعد موکول نمود.

اضر ی نیز گفت آقای ترمپ هنوز حپائولو جنتیلونی، صدر اعظم ایتالیه و میزبان اجالس سران هفت کشور صنعت

نامۀ پاریس حمایت کند. وی افزود: "دیگر اعضای این جلسۀ مهم همه تعهد کاملشان به توافق  نیست که از توافق

  ."مریکا هم پس از سنجش، به این توافق پا بندی و تعهد ابراز می دارداند. ما مطمئنیم که پاریس را اعالم کرده ا

آقای ترمپ درباره تغییرات اقلیمی در حال تحول است و  نظرگوید ری کوهن، از مشاوران دونالد ترمپ، مییگ

 او کاری را خواهد کرد که منافع امریکا ایجاب نماید.البته 
 

 منابع مورد استفادۀ مضمون:

 

 ویکی پیدیا. – ۱

۲ – CNN 

 بی بی سی. – ۳

 صدای امریکا – ۴

۵ - ABC 
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