
 ؟«ضدنظام»های  امریکا؛ احیای جنبش 2016جمهوری  انتخابات ریاست     1

 

 همقدم

هر سال سران کشورهای هفت کشور صنعتی  هانان   

آیعد تا راهکارهای  برای مامیرین مسنال    گرد هم م 

هنای اینن گنروا تاکیند      روز دنیا اراله دهعد. در بیانینه 

د تنا براسنا    شود که کشورهای عضو تنش  دارنن   م 

های  همچون آزادی، دموکراس ، صلح، امعینت،   ارز 

قانون و حقوق بشنر بنه توسنته دایندار هانان کمن        

 کععد.  

امسال این اهنش  بنه میابنان  اییا ینا در شنار      

تالورمیعا برگاار شد. د ی  اهمیت این دورا آن بود که 

  رهبننر بننرای او ننین بننار در ایننن اهننش  شننرکت   ٤

کنه دونا ند ترامنئ رلنیه همانور اینا          کردند م 

بشننمار  ٢٠1٧وارد اهننش   میحنندا مامیننرین تننازا 

آمد. عشوا بر ترامئ، امانول  مکرون رلیه هماور  م 

فرانسه و نخست وزیران اییا یا و انگلسنیان نینا بنرای    

 او ین بار در این اهش  شرکت کردند. 

ی مشیرک و  هر سال در دایان اهش  ی  بیانیه

ن بیانیه در مورد موضوعا  خاص از سوی سران چعدی

شنود کنه تنا حندود      کععدا صادر م  کشورهای شرکت

های اقیصادی، روابط  های آناا در زمیعه زیادی سیاست

ا مل ، امعیت هاان  و محیط زیسنت را مشنخ     بین

را میفناو  کنرد    ٢٠1٧کعد. اما آنچه اهش  سال  م 

توسنط   عدم امضای بیانیه مربنو  بنه محنیط زیسنت    

 امریکا بود. 

های  شام  بخش ٢٠1٧بیانیه اصل  اهش  سال 

سیاست خاره ، اقیصناد، برابنری هعسنیت، تتنار ،     

حرکت همتیت، افریقا، امعیت غذای  و تغذیه، محنیط  

زیسننت و انننرنی، نننوآوری، توانننای  و نیننروی کننار و  

ای در منورد   های هداگاننه  سشمت بود. همچعین بیانیه

نوآوری در بخش اسنیتداد و نینروی   نقشه راا در مورد 

کار، محیط اقیصادی میعاسب با هعسیت و مبنارزا بنا   

گرای  ارالنه شند. بیانینه مربنو  بنه       تروریسم و افرا 

محیط زیست و دیمان اقلیم  داریه بنه د ین  عندم    

 امضا امریکا صادر نشد. 

، بخش مربو  بنه   ترین بخش در بیانیه اصل  مام

ه موضوع سوریه،  یب ، مسال  سیاست خاره  است ک

هنای   مبارزا با داعش، کرا شنما  ، اوکنراین، فتا ینت   

چننین در دریننای چننین و حمننش  سننایبری را در بننر 

ا ملل ، حفن    گیرد. این بخش با تاکید بر نظم بین م 

حاکمیننت ارضنن ، اسننیقشل سیاسنن  و ازمیعننان از   
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حمایت حقوق بشر موضنوعا  منورد اشنارا را م نر      

 کردا است. 

رد سوریه هفت اقیصاد بارگ هاان بر اینن  در مو

سال از هعن  سنوریه، فرصنت     ٦باورند که با گذشت 

معاسب برای خاتمه به این بحران بوهود آمندا اسنت.   

دسییاب  به این صلح بنا اسنیفادا از راا حن  سیاسن      

یکپارچه به رهبری مردم سوریه و بنا نظنار  سنازمان    

زمان شنورای امعینت سنا    ٢٢٥٤مل  میحد و ق تعامه 

دنذیر خواهند بنود. مقابلنه بنا       مل  و توافق ننو امکنان 

داعش و ا قاعدا در سوریه و شکست آنانا بندون ین     

دذیر نخواهد بود. کشورهای  که  راا ح  سیاس  امکان

دارای نفوذ بر حکومت سوریه هسنیعد بنوی ا اینران و    

روسیه باید تمام تش  خود را برای هلوگیری از ادامه 

به واقت ، داینان دادن   رای ی  آتشاین تراندی و اه

های شیمیای ، تضنمین دسیرسن     به اسیفادا از سش 

هنای بشردوسنیانه    امن، سریع و بدون شر  به کمن  

برای تمام  افراد نیازمعد، آزادی افرادی که به صنور   

اند و اهازا دسیرس  آزاد به  غیر عاد نه بازداشت شدا

عضنو گنروا   های سوریه بکنار برنند. کشنورهای     زندان

هنا در   هفت امیدوارند توافق آسیانه به کاهش خشونت

انند بنا روسنیه در     سوریه کم  کعد و همچعین آمنادا 

هات بکارگیری نفوذ این کشور بصور  مثبنت بنرای   

ح  بحران سوریه وارد گفیگو شوند این کشورها برای 

هنای منا   بنرای بازسنازی سنوریه بتند از        اراله کم 

انیقنال سیاسن  قندر  اعنشم     دسیرس  به ثبا  برای 

های  کنه در   آمادگ  کردند و تاکید کردند که از تش 

هات ماعدس  همتیت و هامته سوریه باشد حمایت 

نخواهعد کرد. در این بیانیه بر نگران  این کشنورها در  

های شیمیای  از سوی دو زرف  مورد اسیفادا از سش 

 درگیری تاکید شدا است. 

گینری ین  گفیگنو     شنک   در مورد  یب  نیاز بنه 

شنود. کشنورهای    همگان  بیش از دیش احسنا  من   

گروا هفت با اسیقبال از مذاکرا  اخیر بنین بنازیگران   

اصل  به حن  اخیشفنا  امیدوارنند. بنا وهنود امکنان       

اسیفادا از گایعه نظام  این کشورها بنر دسنییاب  بنه    

 کار سیاس  تاکید دارند.   راا

اسننیقبال از در بخننش دیگننری از بیانیننه ضننمن  

هنای حاصن  شندا در مبنارزا بنا داعنش در        دیشرفت

هننای آن بننرای   سننوریه و عننراق و کنناهش هننذابیت 

مسلمانان، کشورهای عضو بر هدیت خود بنرای ادامنه   

آزادسازی معازق تحت کعیرل این گروا بوی ا موصن   

و رقه تاکید دارند. هفت کشور صعتی  هاان از تمام  

ش سنازندا در مبنارزا   کشورهای مع قه برای ایفای نق

 با داعش دعو  بتم  آوردند.  

در بخش مبنارزا بنا تسنلیحا  کشنیار همتن ،      

بیانیه داینان  گنروا هفنت از کنرا شنما   بنه ععنوان        

بنرد و اینن کشنور را     او ویت اول هامته هاان  نام م 

دانند.   ای من   تادیدکععدا صلح هاان  و ثبا  مع قنه 

ورا و بصنور   خواهند فن   این بیانیه از کرا شنما   من   

های شنورای امعینت سنازمان     کام  به تمام  ق تعامه

هنای اتمن  و موشنک      مل  عم  کردا و تمام  برنامه

خود را بصور  غیر قاب  بازگشنت و تاییند شندا رهنا     

کعد. این کشورها آمادگ  خود را بنرای دسنییاب  بنه    

 این اهداف با اسیفادا از نیروی نظام  اعشم کردند.  

بخنش سیاسنت خناره  اینن      موضوع بتدی در

بیانیه، مسئله اوکراین است. این کشنورها بنا محکنوم    

کردن ا حاق کریمه به روسیه بر سیاست خنود مبعن    

بر عدم به رسمیت شعاخین این هدای  تاکید کنردا و  

اسیقشل اوکراین اعنشم حماینت کردنند. آنانا تتلینق      

های روسیه را به تغییر رفیار سیاس  این کشور  تحریم

اوکراین مت وف کردند. اما در عین حال بنا تاکیند   در 
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بر اخیشفا  با روسیه بر  اوم گفیگو با اینن کشنور در   

هنای مشنیرک در    ای و چا ش های مع قه مورد بحران

 صور  نیاز اشارا کردند.  

در مننورد چننین ضننمن ابننراز نگراننن  دربننارا     

هنای اینن کشنور در درینای چنین هعنوب  و        سیاست

هنای   کت یکتانبه از سنوی زنرف  شرق  با هرگونه حر

درگیر به شد  مخا فنت کنردا و آنانا را بنه نظنام       

 زدای  مع قه مورد معاقشه دعو  کردند.  

آخرین بخش مربو  به سیاست خاره  موضنوع  

های هاان  اسنت. اینن    تحمش  سایبری بر زیرساخ

بنرای محافظنت    ا ملل  همکاری بیشیر بینکشورها به 

 از دسیرس  آزاد و امن به فضای سایبری تاکید دارند.  

پایاان  ساا     های بیانیه ها و تشابهات تفاوت

 :2016 و 201٧

تنر   صفحه( بسیار مفص  3٢) ٢٠1٦بیانیه دایان  سال 

صفحه( اسنت. تمرکنا اصنل      ٦) ٢٠1٧از بیانیه سال 

وضتیت اقیصناد هانان     ٢٠1٦اهش  سران در سال 

در بیانیه دایان  این سال نیا بخش بارگن  را   است که

بخود اخیصاص دادا است. به قوانین منا  ، ما ینا  و   

ها به صنور  مفصن     سازی، تتار  و زیرساخت شفاف

در بخش اقیصاد درداخینه   ٢٠1٦در بیانیه دایان  سال 

شنندا اسننت. در بخننش سیاسننت خنناره  مبننارزا بننا  

دو بیانینه  گراین  او وینت اصنل  هنر      تروریسم و افرا 

مبننارزا بننا حرکننت    ٢٠1٦اسننت. در بیانیننه سننال   

ا مللن  و انیقنال سنش  و مامنا  بنه       هعگتویان بین

هننای منننا   از   هننای تروریسننی  و حمایننت    گننروا 

هننا اشننارا شنندا اسننت. همچعننین سننران    تروریسننت

کشورهای گروا هفت اعشم کردند از درداخت دنول در  

یسنی   هنای ترور  هنا بنه گنروا    قبال آزادسازی گروگان

 خودداری خواهعد کرد.  

، امید بیشنیری بنرای حن     ٢٠1٧در بیانیه سال 

شود و هفت کشور صنعتی    بحران سوریه احسا  م 

تنر از گذشنیه دانسنیه و     نقش ایران و روسیه را دررن 

حکومت سوریه را نه به ععوان مشک  بلکه بنه ععنوان   

دانعد، در حا یکنه در   های ح  مشک  م  یک  از زرف

هنای   تش  برای محندود کنردن فتا ینت    ٢٠1٦سال 

نظام  دو نت سنوریه در بیانینه کنامش واضنح اسنت.       

بنه مسنئله عنراق و موصن       ٢٠1٦همچعین در سنال  

هنای   بصور  هداگانه درداخیه شدا اسنت و از دو نت  

هاان  خواسیه شندا تنا بنه حماینت خنود از دو نت       

مرکای عراق ادامه دهعد تا این کشور در مقاب  داعش 

های ما   و اقیصنادی خنود ایسنیادگ  کعند.      و چا ش

میلیناردی   ٦/3بنه تتاند خنود بنرای کمن        ٧گروا 

 کعد.   د ری به عراق اشارا م 

های بیانیه  ایران نیا یک  از بخش ٢٠1٦در سال 

را به خود اخیصاص دادا بود. این کشورها بر حماینت  

و دایبعنندی خننود بننر برهننام تاکینند داشننیه و تتلیننق  

دی و منا   را فرصنی  بنرای اینران     های اقیصنا  تحریم

اند. در ادامنه   برای ورود متدد به هامته هاان  دانسیه

ای در مع قه ایفا  از ایران خواسیه شدا تا نقش سازندا

هنای سیاسن ،    کردا و در راسیای دسییاب  به راا ح 

صننلح، همکنناری در هاننت مقابلننه و هلننوگیری از    

سران این گسیر  تروریسم و افرازگرای  گام بردارد. 

کشورها همچعنین نگرانن  هندی خنود از آزمایشنا       

شننورای امعیننت  ٢٢31موشننک  مغننایر بننا ق تعامننه  

سازمان مل  را ابراز کردند. و از ایران خواسیعد تنا بنه   

 تتادا  حقوق بشری خود دایبعد باشد.

در منورد بحنران    ٢٠1٧و  ٢٠1٦های سال   بیانیه

فناو   اوکراین،  یبن ، کنرا شنما   و درینای چنین ت     

هنای   چعدان  ندارند و گروا هفنت همچعنان سیاسنت   

 کعد.   گذشیه خود را دنبال م 



 ٤     های پیش روی ایران و فرصت ٧اجالس گروه 

 

به صنلح خاورمیاننه، یمنن،     ٢٠1٦در بیانیه سال 

افغانسیان، افریقا و وناولش بصنور  هداگاننه درداخینه    

ین  از   بنه هنی    ٢٠1٧شدا است در حا یکه در سال 

ایننن مننوارد توهننه نشنندا اسننت. حمایننت از دو ننت   

ان و تاکیند بنر دیمنان نناتو در ورشنو، برحنذر       افغانسی

های فلس یع  و اسرالیل  از اقدامات  که  داشین زرف

راا ح  دو کشور را به خ ر بیاندازد، تشنویق زنرفین   

های صلح با نظار  سازمان  درگیری در یمن به گفیگو

ملنن ، حمایننت از کشننورهای افریقننای  در برگننااری   

ری و همکاری این انیخابا  و انیقال قدر  بدون درگی

کشورها در مبارزا بنا تروریسنم، درخواسنت از دو نت     

وناولش برای برگااری گفیگو با مخا فان و حن  بحنران   

 ٢٠1٦اقیصننادی و اهیمنناع  در بیانیننه دایننان  سننال 

 م ر  شدا است. 

 های ایران: فرصت

های ایا   میحدا و سفر اخینر دونا ند    اگرچه سیاست

ودرروین  اینران و امریکنا    ترامئ به مع قه حناک  از ر 

حداق  بشک  غیر مسیقیم است امنا نبایند اخیشفنا     

هنای   موهود میان گروا هفنت را از یناد بنرد. واکنعش    

هنای دو نت ترامنئ در     نخست وزیر آ مان به سیاست

مع قه خود نشان دهعدا بروز اخیشفا  عمینق مینان   

های  امریکا و کشورهای ارودای  است. با توهه به بیانیه

توان دریافت که تروریسم و مقابله  اهش  اخیر م دو 

است. بنا   ٧ترین مسئله سران گروا  گرای  مام با افرا 

این حال عدم توهنه بنه بحنم یمنن و افغانسنیان در      

بیانیننه دایننان  نشننان از عنندم یکپننارچگ  در مواضننع  

 باشد.   کشورها عضو بوی ا امریکا م 

به ععوان  با توهه به اتفاقا  اخیر در تاران، ایران

هنای معاسنب  بنرای     هدیدترین قربان  داعنش، بسنیر  

های امعیی  بنا اینن کشنورها در برابنر خنود       همکاری

در  ٢٠1٧خواهد داشت. بوی ا آنکه در بیانیه اهنش   

مورد سوریه، نقش ایران و روسیه به ععوان بنازیگران   

تاثیر گذار در روند صنلح منورد دنذیر  قنرار گرفینه      

احییا  را نیا در چعنین    باید هعبهاست. با این حال ن

هننای نادینندا گرفننت زیننرا در بسننیاری از    همکنناری

های مع قه ایران در مقاب  الیشف هانان  قنرار    میدان

 دارد.  

تنرین   یک  از مام ٢٠1٦و  ٢٠1٧در بیانیه سال 

اباارهای مقابله با تروریسم همکاری با کشورهای سوم 

ععنوان شندا   در زمیعه امعیت دنرواز و کعینرل مرزهنا    

هنای   تواند بسیر معاسنب  بنرای همکناری    است که م 

 آیعدا با کشورهای ارودای  عضو گروا هفت باشد.

در بخش اقیصادی تاکید بیانیه دایان  بنر تنش    

بیشیر در هات افاایش رشد اقیصنادی بنا اسنیفادا از    

گذاری در بخش دو  ، ما   و سناخیاری   اباار سیاست

هنا و   ن اینران از تحنریم  است. با توهه بنه خنارش شند   

وضتیت بحرانن  بنانک  کشنور، اسنیفادا از تتربینا       

توانند بنه بازسنازی     های بارگ منا   هانان من     نظام

 سیسیم بانک  کم  بارگ  باشد. 

در بخش تتار  کشورهای گروا هفت بنا تاکیند   

وری همنه   بر بازارهای آزاد، به د ی  عدم امکنان بانرا  

دگ  خنود را بنرای   ا ملن  آمنا   کشورها از تتار  بنین 

کععد. با وهنود   گذاری در این کشورها اعشم م  سرمایه

های بارگ تتاری تتدادی از کشنورهای   حضور هیئت

ای و بسنیه   گروا هفت در اینران بتند از توافنق هسنیه    

هنا و اینران،    شدن قراردادهای تتاری میان این هیئت

گذاری خاره  همچعان در ایران بسیار محدود  سرمایه

انند.   این قراردادها بیشیر هعبنه تتناری داشنیه   بودا و 

شاید بیوان از تتادا  این کشنورها در بیانینه داینان     

گنذاری، آنانا را بنه     برای سنرمایه  ٢٠1٧اهش  سال 
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گننذاری در ایننران بننوی ا در بخننش نفننت و    سننرمایه

 ها ترغیب کرد. زیرساخت

هنای   تواند زمیعنه همکناری   بخش دیگری که م 

روا هفنت را ایتناد کعند بحنم     بیشیر با کشورهای گن 

مااهران است. سران کشورهای گروا هفنت در بیانینه   

بننر حمایننت از کشننورهای در  ٢٠1٧دایننان  اهننش  

مترض سی  مااهر  تاکید دارند. با توهنه بنه ایعکنه    

هنا ماناهر بنودا اسنت،      ایران از دیرباز میابان میلیون

هنای   تواند به همکاری در بخش ایتناد زیرسناخت   م 

برای دذیر  و یا اسکان موقنت اینن افنراد از    معاسب 

 معد گردد.   بارا ٧کشورهای عضو گروا   کم 

در بخش محیط زیست و انرنی کشورهای عضنو  

گروا هفت بتا امریکنا بنر دایبعندی خنود بنه دیمنان       

داریه تتاند کنردا و حماینت خنود را از کشنورهای      

انند.   درحال توسته برای عم  به این توافق اعشم کردا

ان همکاری در موضوعا  زیست محی   و تشویق امک

های هنایگاین   گذاری برای اسیفادا از انرنی به سرمایه

تواند فرصت معاسب  برای همکناری بنا کشنورهای     م 

ایتاد کعد. بوی ا کشورهای  نظیر نادن و  ٧عضو گروا 

ای در تو یننند  آ منننان کنننه دارای صنننعایع دیشنننرفیه

 باشعد.   های هایگاین م  انرنی

تواند زمیعه معاسنب  بنرای    ین بخش  که م آخر

همکاری با این کشورها باشد بخش نوآوری، خشقینت  

و بابود نیروی کار است. امروزا با توهنه بنه ماشنیع     

شنندن صننعایع و هننایگاین شنندن نیننروی انسننان  بننا 

هنای اصنل     ها، ایتاد شغ  به یکن  از دغدغنه   ماشین

ا ی کشورها تبدی  شدا است. با توهنه بنه میناان بن    

بیکاری همتیت هوان کشور و دیشرفیه شدن صنعایع  

هنای اصنل  دو نت     کشور ایتاد شغ  یکن  از چنا ش  

هننای م ا تننات  و  خواهنند بننود. همکنناری در زمیعننه 

تواند کمن    اسیفادا از تتربیا  کشورهای صعتی  م 

 شایان  به بابود وضتیت ایتاد شغ  در کشور کعد.

کنه گفینه شند     هنای   اگرچه همکاری در بخنش 

ها و اعمال نفوذ ایا    بد ی  عدم تتلیق تمام  تحریم

میحدا امریکا دشوار خواهد بود و نیازمعد صرف زمنان  

و گفیگوهننای زننو ن  اسننت امننا در وضننتیت کعننون  

تواند نشنان   مع قه قدم برداشین در چعین مسیری م 

دهعدا عام ایران برای ایفای نقنش مثبنت در هامتنه    

ها نسنبت   باشد و باعم کاهش بدبیع  هاان  و مع قه

 به هماوری اسشم  گردد.


