
  عصمت نایبخیل

  
  )G 8(اجالس گروه هشت 

  یک گام دیگر به سوی
 نابودی کشورهای فقیر

  : مختصرتاریخچه

، کانادا، امریکا: متشکل از هشت کشور قدرتمند صنعتی جهان میباشد » G 8« ٨گروه 
  .جاپان، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و روسیه

 ت درسطح اقتصاد و سیاس،تجارتورد مدر  و اتخاذ تصامیم  گفتگو،بحث: اهداف کلی
 .جهان

ایجاد گردید که درآغاز شش کشور قدرتمند صنعتی جهان » ١٩٧٥«درسال هشت گروه 
اولین اجالس خویش را آغاز و بنام گروه » ، جاپان، انگلستان، آلمان، فرانسه و ایتالیاامریکا«
کشورهای عضو، این گروه  با پیوستن کانادا به جمع »١٩٧٦ « که در سال . مسمی گردیدند٦

  . تعویض نام نمود »G7« ٧به گروه 

واحدی  زیرا اعتقادات و مسئولیت های. ما دور هم جمع شده ایم«: با شعارگروه متذکره 
صنعتی و  ی ما به پیشرفت و شکوفایی سراسر جهانرشد اقتصادی و ثبات اقتصاد… ریمدا

تمام  با… یم همکاری ما را  هستما مصمم…  یاری خواهد رساندکشورهای در حال توسعه 
  .به کار خویش آغاز کردند» .سازمان های بین المللی گسترش دهیم



ه روسی، دولت بعد از سقوط اتحاد شوروی سابق »١٩٨٩ «در پایان جنگ سرد در سال
حیث به  »١٩٩٨«در سال  سال ٩ از سپری شدن  که پسخواستار پیوستن به این گروه شد

تغییر » G 8 «٨ به بنام گروهگروه مذکوربعد از پیوستن روسیه به آن و ، عضو پذیرفته شد
  .نام نمود

ر قصر د» ١٩٧٥« سال  در»کنفرانس اقتصاد جهانی«نشست این گروه تحت نام اولین 
گردید که در کنفرانس وت رییس جمهور وقت فرانسه برگزار به دعامبولیه در پاریس ر

 .ه بودند نمودنگلستان، آلمان و ایتالیا شرکت، جاپان، اامریکا سران کشورهای مذکور
   .میچرخیدسالها   بحران نفتی آن روی بیشتر آنها نشست

ً  ساالنه  دیدارهااین ال یکی از  هر سدر، که تا به امروز ادامه دارد شدمی تکرار منظما
  می برگزار یا جونو  در ماه می همیشهاجالس را که  این میزبان مِتِساعضای این گروه 

  .گیردمی  بر عهده گردد

   را بر عهده گرفت و اجالس ساالنه٨ روسیه برای اولین بار ریاست گروه »٢٠٠٦  «در سال
  . برگزار شد» سن پترزبورگ« در ٨گروه 

های ناخالص ملی دنیا را به خود اختصاص  در آمد  کشور عضو تقریبًا دو سوم٨این 
   . کشور قدرتمند است٨ین  بدست هم درصد اقتصاد جهان٦٣دهند، و  می

# # #  

درسطح نئولیبرال   نمودن  رهبری، ایجاد وعقاید شان به کرسی نشاندن بخاطر ٨وه گر
آوردن کشور  به دست  واستراتژی جهانگشایی  یكیجادا . دارای نقش فعال میباشندجهانی

  تحت نام میدهند و سازمان  در آن نهفته است ،های که منافع این گروه ازلحاظ اقتصادی
از . ند برخاسته اتروریزمابله با مق  به»دموکراسی بوش«سرکوب رژیم های  فاسد و مخالف 

حقوق بشر و با تکیه بر بی اعتباری رژیم هایی  لوژی نمایشییاراه مسابقه تسلیحاتی و اید
ابق خواست کشورهای غربی مینمایند و حاضر نیستند مط تمایالت دموکراتیك را انکار که

تالش نموده اند به شکلی از اشکال آنها را تحت فرمان ، آغاز به لشکر کشی و  نماینداقدام
  .خویش در آورند



 است و بزرگترینجهان رهبران کشورهای قدرتمندترین  غنی ترین و متشکل ازاین گروه 
روسای  با ساخت و بافت  مذ کور نهاد. ندبه شمار می رونیز یجهان سهامداران عمده اقتصاد

  ونگسترده انواع متخصصی  بسیارجلب با  خویش ومشاوران دایمی ات و وزرا، باحکوم
ایجاد و با نهادهای بین المللی خویش را  روابط  که اندمبلغین در بخش اقتصادی توانسته

 .اشته باشند دایمی دت تمام رسانه های گروهی به صور دسترسی دایمی به

ه اتفاق ب جهان بود تای  برای رهبراتردن امکانشکیل این گروه فراهم آو، هدف از تدر آغاز
  . مخالفین غلبه کنندهم بر

فکر لیبرال و به ویژه جنگ  ت،، بحران اقتصاد جهانی سابقبا فروپاشی نظام اتحاد شوروی
 گردیده و اوضاع جهان را به تشنج تضادهادیگر باعث ایجاد  بار  علیه تروریزممریکاا

  .کشانیدند

شهر هیلی گیندام  ، در جون٨ جون الی ٦از تاریخ » G 8«ران مالقات ساین بار 
»Heiligendamm « عالوه بر استقرار نیروهای پلیس و نیروهای .شدکشور آلمان برگزار 

بالغ با مصارفی   که متر٢،٥به ارتفاع   کیلومتر١٢ فلزی به طول ِربا حصا، محل امنیتی
 .محافظت میشود است،   ساخته شدهیورو » میلیون ١٠٠ «مبلغ بر

 بوش رییس و پوتین رییس جمهور روسیه ست برخوردهای لفظی بینقبل از آغاز نش
 گی روسیه، کشور همسایه در  امریکادفاعی نصب راکت های « مناسبت به امریکا جمهور

  درروسیهپوتین رییس جمهور . آغاز گردید »کِچ و ایجاد پایگاه نظامی در کشور» پولند«
 هم روسیهدر اینصورت :  اظهار کرد کهامریکا» نصب راکت های دفاعی«ن اقدام پاسخ به ای

این چون کشورهای اروپایی . راکت های خویش را به جانب اروپا تغییر خواهد دادجهت 
  . تا راکت های خویش را در جوار روسیه جا بجا نماید داده اندامریکااجازه را به 

منیتی در شهر مونشن آلمان کنفرانس سیاست ا چهل و سومین دریی  وی طی سخنرانی
 منتهی به مناقشه شده و به یک مسابقه تسلیحات امریکاسیاست های « :یادآور شد که

  »!هسته ای دامن می زند



روسیه به سیاست بیان داشت حاکی از حمله آنچه که پوتین در کنفرانس امنیتی مونشن 
 تحت نام نیروی نظامی در مسایل بین المللی استفاده نامحدود از مبنی بر امریکاخارجی 

   . صدور دموکراسی است تحت نام  از مرزهای خودامریکاو عبور مبارزه علیه تروریزم 

 نقشی فراتر از توان امریکااین معنا را می رساند که ه یسخنرانی پوتین رییس جمهور روس
  . بپذیردخود را به عهده گرفته است و روسیه نمی خواهد چنین امری را

، طی سخنرانی خویش در کشور چک امریکاجورج بوش رییس جمهور ، درحالیکه
 خوانده و اضافه کرد که در کشور تیا را برای چندمین بار محور شرارکشورهای ایران و کور

مراعات نمی گردد، و از این کشورها تقاضا ) دموکراسی بوش( دموکراسی  روسیههای چین و
را » آقای بوش«کراسی کشور دمو ید نظر نموده و برای خلقهای این دونمود تا درمورد تجد

  .عرضه بدارند

اعضای  هزار نفر که در بین آنها حدود پنج   گروهی در» جوناول «گذشته هفته جریاندر 
در یکی از  های کارگری و حتی کارگران مهمان و فعاالن مذهبی حضور داشتند،  اتحادیه

رهبری این گروه را حدود هزار تن از چپگراها که . کردندمحالت مرکزی هامبورگ تجمع 
دادند، بر  بودند و شعارهایی علیه پلیس سر می هایی سیاه رنگ به صورت کشیده  ماسك

افسر پلیس که به جدیدترین تجهیزات ضد شورش مجهز » ٢٨٠٠« در مقابل .عهده داشتند
گان را متوقف ه کنند  تظاهروقتی پلیس عصر آن روز سعی کرد.  آرایی کردند صف بودند،

 اقدام به پرتاب سنگ و زباله به سوی پلیس کرده و سعی   تظاهرکننده گان ،کند در پاسخ
 .کردند مانعی در برابر پلیس ایجاد کنند

تظاهرکنندگان و   تن از٨٨اش دستگیری  این اقدامات نقطه آغازین درگیریی بود که نتیجه
، و در روزهای بعدی این تعداد به مراتب  درگیری بود مجروح از دو طرف١٧٩بر جای ماندن 
 .افزایش یافت

 کشور ٨چپاول  و سازی سرمایه و چور  چنین آغازی برای اعتراضات مخالفان جهانی
که » ٢٠٠١«سال هایی عظیم تر مانند  بروز شورش  احتمال موجب، اقتصادی جهانقدرتمند



کنندگان  گ یکی از تظاهرع پیوست و مربه وقو کشور ایتالیا در »G 8« سران علیه نشست 
 .میگردد، درقبال داشترا 

جنگی   کشتی٩ سرباز، ١١٠٠ هزار پلیس، ١٦ نیرویی متشکل از برای مقابله با چنین احتمال
عنوان بزرگترین  و چند فروند هواپیما و هشدار سریع آواکس در عملیاتی که از آن تحت

 .اند است، بسیج شده ز اتحاد دو آلمان یاد شدهمرزی در آلمان پس ا عملیات امنیتی درون 

 ی ابراز مخالفت خود با جهانیدر شرق آلمان، ده ها هزار تن، برا شهر رستوک در تظاهرات
، که برخورد هایی بین  شرکت کردند٨وه ل گری تشک اهداف وهیشدن سرما

ر رسانه های بنابر گذارشات اخی. ان و پولیس آلمان نیز به وقوع پیوستگ کننده تظاهر
  . پولیس و بیشتر از یک هزار تظاهر کننده گان مجروح گردیدند٣٠٠آلمانی در حدود 

  :منابع استفاده شده

   لوموند دیپلوماتیک،-

   سایت خبری بی بی سی،-

  . نشریه  دنمارکی پولی تیکن-
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