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পুিঁজবাদী  িবে র  agসর  েদশ েলার  eকিট  শীষর্  সেmলন  ােn  সমাp  হেলা। eখন  িবতকর্  o  বয্থর্তার
িবে ষণ চলেছ। পযর্টন নগরী িবয়ািেরস aনিু ত e সেmলেন িজ-7 নােম পিরিচত—যুkরা , যুkরাজয্,
কানাডা, াn, জামর্ািন o জাপান eেত aংশgহণ কের। sায়ী সদসয্ েদশ েলা বাiের eবাের পযর্েবkেকর
মযর্াদায়  েযাগদান  কের  aেsিলয়া,  বরুিকনাফােসা,  িচিল,  িমশর,  েসেনগাল,  য়াnা  eবং  ভারত।
পুিঁজবাদীেদর  আnজর্ ািতক  kাব  বেল  পিরিচত  িজ-7  eর  সেmলন েলার  সাধারণ  সমািp  ঘেট  eকিট
েঘাষণাপেtর মধয্ িদেয়। ei pথম সেmলন েশেষ েকােনা েযৗথ িববিৃত pদান করা হয়িন। kটনীিতক সূেt
জানা  েগেছ,  িবে র  pধান  pধান  সমসয্া েলার  বয্াপাের  েকােনা  ঐকমতয্  pিতি ত  না  হoয়ায়  pথা
aনুুযায়ী  েযৗথ  িববিৃত  pকািশত  হয়িন।  সেmলন  সূেt  জানা  েগেছ  aিধকাংশ  েদশ  মািকর্ ন  েpিসেডn
েডানাl  ােmর  সে  eকমত  না  হoয়ায়  বয্িতkমিট  ঘেটেছ।  ফরািস  েpিসেডn  iমানেুয়ল  ময্াকরন
আশ া  করিছেলন,  আপিt  েবিশ  হেল  িবপিt  ঘটেত  পাের।  মাঝপেথ  মািকর্ ন  েpিসেডn  রাগ-aিভমােন
সেmলন তয্াগ করেত পােরন। eর uদাহরণo রেয়েছ। মােঝ মেধয্i িতিন eরকম কের থােকন। গতবছর
কানাডায় aনিু ত 44তম িজ-7 শীষর্ ৈবঠেক িতিন মাঝপেথ েবিরেয় িগেয়িছেলন।
িবয়ািরtজ সেmলেন যেথ  িনরাপtা বয্বsা gহণ করা হেলo পুঁিজবাদ িবেরাধীরা eবারo সেmলন sেলর
বাiের aবsান িনেত সkম হন। সেmলেনর পােশর শহর েহনদােয়েত িবেkাভ িমিছেল utp হেয় oেঠ।
জলবায়ু পিরবতর্ ন, আিদবাসীেদর সুরkা, মুk বািণজয্ চুিk o aনয্ানয্ iসুয্েত কাযর্কর পদেkপ েনoয়ার
দািব  জানায়  িবেkাভকারীরা।  িবেkাভকারীেদর  বkবয্:‘িব জেুড়  চলেছ  pকট  ৈবষময্।  জলবায়ুসহ
aনয্ানয্ iসুয্েত  িব  েনতারা  সিঠক িসdাn িনেত পারেছন না। ধনীরা আেরা ধনী হেc, গিরররা  হেc
আেরা িনঃs।’ 9 হাজােররo েবিশ িজ-7 িবেরাধী িবেkাভকারী ােnর েহনদােয়ত শহর েথেক েsেনর

  ড. আবদলু লিতফ মাসুম
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iরন পযর্n মাচর্  কেরন। িমিছলিট শািnপূণর্ হেলo িকছু িকছু sােন িবেkাভকারীেদর সে  পুিলেশর সংঘষর্
হয়। eেদর eকাংশ ােnর িসিট েসnােরর uেdেশয্ যাtা  করেল পুিলশ েবিরেকড িদেয় তােদর পথ
আটকায়। eকঘ া িবেkাভকারীেদর েঠিকেয় রাখার পর পুিলশ তােদর oপর জলকামান o িটয়ার গয্াস
িনেkপ কের। গণমাধয্েম 68 জনেক েgফতােরর খবর eেসেছ। eর আেগ সেmলন sেলর পা র্বতর্ী শহর
েথেক  17  জনেক  েgফতার  করা  হয়।  িবেkাভকারীেদর  সে  সংঘেষর্  আহত  হয়  4  পুিলশ।  ei  ধরেনর
িবেkাভেক সারািবে র েশািষত মানেুষর পেk pতীকী pিতবাদ বেল মেন করা হয়।
aিধকাংশ সেmলেন aিধকাংশ েkেt ei িশেlাnত-7 পুিঁজবাদী েদশ েলার িলিখত o aিলিখত ঐকমতয্
লkয্ করা েগেলo eবাের তােদর িবভিk-িবভাজন pকাশয্ আকার ধারণ কের। pধান িবেরাধী িবষয় েলা
িনm প:1.  iরােনর  পারমাণিবক  চুিkর  িবষয়িট  সবেচেয়  tপূণর্  িবেরাধীয়  িবষয়  বেল  s  হয়।
uেlখয্ েয, 2015 সােল iরান o ছয়িট বৃহtশিkর সে  eক পারমাণিবক শািnর চুিk sাkিরত হয়। eিট
িছল iরান  o মািকর্ ন যুkরাে র মেধয্  তীbতর িবেরােধর  েkেt ক ািজর্ ত সমেঝাতার pয়াস। aনয্ানয্
শিkর সহায়তায় 2015 সােল ei চুিk সােবক মািকর্ ন েpিসেডn বারাক oবামার সময়কােল sাkিরত
হয়। বতর্ মান মািকর্ ন েpিসেডn িনবর্াচনী pচারণাকােল aিভেযাগ কেরন েয, eেত মািকর্ ন sাথর্ সংরিkত
হয়িন। 2018 সােল aনয্ েদশ েলার সে  েকােনারকম আেলাচনা ছাড়াi েডানাl াm eকতরফাভােব
চুিk েথেক মািকর্ ন যুkরা েক pতয্াহার কেরন। ধু তাi নয়, িতিন iরােনর িব েd পূেবর্কার আেরািপত
aথর্ৈনিতক  িনেষধাjা  পুনবর্হাল  কেরন।  e  িনেয়  চুিkর  aংশীদার  aনয্ানয্  রা - াn,  জামর্ািন,  চীন,
রািশয়া eবং িbেটেনর  মেতািবেরাধ েদখা েদয়। িজ-7 সেmলনেক েকnd কের িবেরােধর eকিট সmানজনক
সমাধােনর uেদয্াগ েনন ফরািস েpিসেডn iমানেুয়ল ময্াকরন। িতিন iরােনর েpিসেডn হাসান হানীেক
aনুেরাধ  কেরন  পররা মntী  জােবদ  জািরফেক  সেmলন  sেল  পাঠােনার  জনয্।  তার  আশা,  সেmলেনর
পাশাপািশ িবষয়িট িন িtর েচ া করেবন িতিন। ফরািস েpিসেডn ei বেল পি মা শিkেক সmত করান
েয, চুিk ভে র সুেযােগ iরানেক পারমাণিবক শিk aজর্ েনর সুেযাগ েদoয়া যায় না। েডানাl াmেক
িবিsত  কের  ফরািস  েpিসেডn  বেলন,  িশগিগরi  িতিন  াm-েরাহানী  শীষর্  ৈবঠেকর  বয্বsা  করেবন।
যােত  ei  দiু  েনতা  মেুখামিুখ  বেস  সমসয্ার  সমাধান  করেত  পােরন।  হাসান  হানী  ফরািস  uেদয্ােগর
জবােব iিতবাচক সায় েদন। িতিন বেলন, সমসয্া সমাধােনর জনয্ পৃিথবীর েয েকােনা sােন েয েকােনা
েনতার সে  েয েকােনা ৈবঠেক রািজ আেছন। utের েpিসেডn েডানাl াm iরািন  জনগেণর pশংসা
কেরন। িতিন বেলন, oয়ািশংটন iরােনর শাসক পিরবতর্ ন করেত চায় না। িতিন হানীর সে  ৈবঠক
করেত রািজ আেছন যিদ তারা দািয়tশীল আচরণ কেরন। eিদেক iরান বারবার বলেছ েয, িনেষধাjা
pতয্াহার  না  হেল  আেলাচনা  সmব  নয়।  আnজর্ ািতক  রাজৈনিতক  পযর্েবkকরা  মnবয্  করেছন,  েযেহতু
রাজনীিতেত েশষ কথা বেল িকছু েনi, েসেহতু সবi সmব।
aপরিদেক iরানেক iসরােয়ল তার aিsেtর জনয্ সবেচেয় বেড়া শt বেল মেন কের। সুতরাং ‘শtর শt,
sাভািবক  িমt’  kটনীিতর  ei  সূt  aনযুায়ী  uভয়  েদশ  েযৗথ  কাযর্kম  পিরচালনা  করেত  পাের  বেল
আnজর্ ািতক মহেলর ধারণা। িজ-7 ৈবঠেক ei শািn pয়াস হেc eকিট uপেযাজনা। লkয্ করার িবষয় েয,
মলূ আেলাচনায় িবষয়িট aধরাi েথেক েগেছ। 2. িজ-7 eর ei ৈবঠেক িdতীয় tপূণর্ ৈবঠকিট িছল
চীন- মািকর্ ন বািণজয্ িবেরাধ। aনয্ েনতারা চািcেলন েয, িবষয়িট আেলািচত েহাক। eকিট তিরt িসdাn
আসুক। িকn মািকর্ ন েpিসেডn েডানাl াm িবষয়িট আেলাচনা করেতi asীকার কেরন। িবsেয়র
বয্াপার েয, ঐ সেmলেন েকােনা চীনা pিতিনিধদল uপিsত িছল না। agসর aথর্নীিতর ধারক বাহক
িজ-7 েনতারা চীন-মািকর্ ন িবেরাধ িনেয় uিdg। কারণ, দiু aথর্ৈনিতক পরাশিkর dnd ৈবি ক aথর্নীিতেক
aিনি ত o জিটল কের তুলেত পাের। 3. আমাজােন aিgবনয্া িছল আেরকিট tপূণর্ িবষয়। পৃিথবীর
ফুসফুস বেল কিথত িবশাল আমাজান aরেণয্ aিg utপাত পৃিথবীর পিরেবেশর জনয্ ভয়ংকর িবপদ হেয়
uঠেত পাের। aিgিনবর্াপেণ িজ-7 22 িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার সহায়তা েঘাষণা কের। মািকর্ ন েpিসেডn ei
আপাত  সহায়তার  িবেরািধতা  কেরনিন।  4.  মািকর্ ন  েpিসেডn  াm  িবয়ািরজ  শীষর্  সেmলেন  শ
েফডােরশনেক িফিরেয় আনার তািগদ েদন। রািশয়া 1997 েথেক 2014 সাল পযর্n ei েফারােমর সদসয্
িছল।  রািশয়া  যখন  িkিময়া  দখল  কের  েনয়  তখন  মািকর্ ন  যুkরা  uেদয্াগী  হয়  শ  েফডােরশনেক
সেmলন  েথেক  বিহ ার  করার  জনয্।  aপরিদেক  ােmর  িনবর্াচেন  শ  সহায়তার  aিভেযাগ  রেয়েছ।
iuেরাপীয় েদশ েলার িবেরািধতায় ােmর ei psাব পাtা পায়িন। শ েফডােরশনo িজ-7 e িফরেত
আgহী নয় বেল সাফ জািনেয়  িদেয়েছন শ েনতা ািদিমর পুিতন। সব িবেবচনায় ােmর ei psাব
হাসয্কর হেয় দাঁড়ায়। 5. পেরাkভােব েbিkট iসুয্ সেmলনেক pভািবত কের। িbিটশ pধানমntী বিরস
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

জনসন চুিk ছাড়াi 31 aেkাবেরর মেধয্ েbিkট কাযর্কর করার কথা বেলন। িতিন বেলন, iuেরাপীয়
iuিনয়ন eবং  িbেটন uভেয়র  জনয্i  েbিkট eখন নােকর বয্থা  হেয় দাঁিড়েয়েছ।  ােmর সে  ৈবঠেক
জনসন েbিkেটর kিত কািটেয় uঠেত মািকর্ ন যুkরাে র সে  aবাধ বািণেজয্র aপার সmাবনার কথা
বেলন।  6.  হংকংেয়  aবয্াহত  গণিবেkােভর  িবষেয়  িজ-7  েনতারা  1984  সােল  সmািদত  চীন-িbেটন
চুিkর oপর t আেরাপ কেরন। তারা শািnপূণর্ uপােয় হংকং সমসয্া সমাধােনর কথা বেলন।
িজ-7 iংেরিজেত ‘gপ aব েসেভন’ বেল পিরিচত রা েলার সমি । eিট eকিট আnজর্ ািতক আnঃরাি ক
aথর্ৈনিতক সংগঠন। আnজর্ ািতক মdুা তহিবেলর িহসাব েমাতােবক ei রা েলার পৃিথবীেত aথর্ৈনিতক
েkেt সবেচেয় agসরমাণ। eর সদসয্ হেc মািকর্ ন যুkরা , েgট িbেটন বা যুkরাজয্, জামর্ািন, iতািল,
াn  eবং  কানাডা।  1976  সােল  কানাডা  ei  িজ-7  eর  anভুর্k  হয়।  শ  েফডােরশন  তার  িনজs

শিkেত  িজ-7  eর  সদসয্  িছল।  2014  সােল  িkিময়া  দখেলর  কারেণ  eর  সদসয্  পদ  খািরজ  হেয়  যায়।
রািশয়া  anভুর্k  থাকায়  aথর্ৈনিতক  িবচাের  সেmলনিট  aপূণর্  েথেক  যায়  বেল  আnজর্ ািতক  পযর্েবkক
মহেলর ধারণা। iuেরাপীয় iuিনয়ন িজ-7 eর sায়ী পযর্েবkক সদসয্। িজ-7 eর েযৗিkকতা aথর্ৈনিতক
শিk o সমিৃdেত িনিহত। 2018 সােলর পিরসংখয্ান aনযুায়ী eরা পৃিথবীর েমাট সmেদর 58 শতাংশ
েভাগ কের। eর পিরমাণ 317 ি িলয়ন মািকর্ ন ডলার। পৃিথবীর েমাট utপাদেনর 46 শতাংশ তােদর।
eরা পৃিথবীর 32 শতাংশ kয়kমতার aিধকারী। িজ-7 eর জেnর পটভূিমিটo আকিsক। 1973 সােল
বাদশাহ ফয়সাল আেরািপত ৈতল aবেরােধর েpkাপেট সংকট মিুkর জনয্ aেনকটা আকিsকভােব eিট
গিঠত হয়। eকi বছেরর 25েশ মাচর্  েহায়াiট হাuেজর লাiেbিরর কেk মািকর্ ন aথর্মntী জজর্  লেজর
সভাপিতেt e ৈবঠকিট aনিু ত হয়। eেত েgট িbেটন, াn eবং তখনকার পি ম জামর্ািনর aথর্মntীরা
েযাগদান কেরন। লাiেbির gপ নােম uেদয্াগিট aিভিহত হয়। পরবতর্ী ৈবঠেক জাপানেক anভুর্k করা
হয়।  eরপর  নানা  ভাঙাগড়ার  মধয্  িদেয়  িজ-7  eিগেয়  চেল।  1975  সােল  ােnর  েনতৃt  gহণ  করেল
সংগঠনিট  pািত ািনকতা  aজর্ ন  কের।  aথর্ৈনিতক  aবয্াহত  unয়ন,  মnা  িনেরাধ  o  jালািন  সংকট
িনরসেন সংsািট tপূণর্ ভূিমকা পালন কের। 1975-2018 পযর্n েমাটামুিট ঐকমতয্ pকািশত হেলo,
eবারi  (2019)  pবল  িবতকর্  o  িসdাnহীনতার  মধয্  িদেয়  সমাp  হেলা  িজ-7  সেmলন।  িজ-7  শীষর্
সেmলনেক েকnd কের েগাটা পৃিথবীবয্াপী েয জন-আকাkা ৈতির হয়,  িবেkাভ সমােবশ তার pমাণ। তাi
পৃিথবীর সাধারণ মানেুষর আশা-আকা ােকo বুঝেত হেব িব েনতােদর। সেmলেনর যিদ েকােনা বয্থর্তা
থােক তা বয্িkর, রাে র নয়। িবে র aথর্ৈনিতক ফুসফুেসর সমমান সmn eসব েদশ যিদ িবতেকর্ র ঊে র্
uেঠ কাজ করেত পাের, তাহেল পৃিথবীেত শািn o সমিৃd aিজর্ ত হেব aনায়ােস।
 n েলখক :aধয্াপক, সরকার o রাজনীিত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িবদয্ালয়
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