
COLD WAR 

দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের সময় আদ্ধমদ্বরকা যুক্তরাষ্ট্র এিং সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়ি অ্যাক্সিস শক্সক্তর দ্বিরুদ্ধে দ্বমত্র দ্বিসাদ্ধি 

একসাদ্ধে লডাই কদ্ধরদ্বিল। তদ্ধি দুই সদদ্ধশর মদ্ধযয সম্পদ্ধকের দ্বিষয়টি দ্বিল উদ্ধেজিাপূর্ ে। আদ্ধমদ্বরকািরা 

দীর্ েদ্বদি যদ্ধর সসাদ্বিদ্ধয়ত কদ্বমউদ্বিজম সম্পদ্ধকে সতকে দ্বিল এিং রাদ্বশয়াি সিতা সজাদ্ধসফ স্টাদ্বলদ্ধির দ্বিদ্ধজর 

সদদ্ধশর অ্তযাচারী শাসি সম্পদ্ধকে উদ্বিগ্ন দ্বিল। তাদ্ধদর পদ্ধে, সসাদ্বিদ্ধয়তরা িিু দশক যদ্ধর আদ্ধমদ্বরকািদ্ধদর 

ইউএসএসআরদ্ধক আন্তজোদ্বতক সম্প্রদাদ্ধয়র বিয অ্ঙ্গ দ্বিসাদ্ধি দ্বিদ্ধিচিা করা এিং দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধে তাদ্ধদর 

দ্বিলদ্বিত প্রদ্ধিদ্ধশর দ্বিদ্ধরাদ্বযতা প্রকাশ কদ্ধরদ্বিল, যার ফদ্ধল কদ্ধয়ক দ্বমদ্বলয়ি রাদ্বশয়াি মারা দ্বিদ্ধয়দ্বিল। যুে সশষ 

িওয়ার পদ্ধর, এই অ্দ্বিদ্ধযািগুদ্বল পারস্পদ্বরক অ্দ্বিশ্বাস এিং শতররুতার এক অ্প্রদ্বতদ্ধরাযয অ্দ্ধে ে পাকা িদ্ধয় 

যায়। 

পূি ে ইউদ্ধরাদ্ধপর উের-পূদ্ধি ের সসাদ্বিদ্ধয়ত সম্প্রসারর্িাদ অ্দ্ধিক আদ্ধমদ্বরকািদ্ধক দ্বিশ্ব দ্বিয়ন্ত্রর্ করার রাদ্বশয়ার 

পদ্বরকল্পিার আশঙ্কায় উজ্জীদ্বিত কদ্ধরদ্বিল। এদ্বদদ্ধক, ইউএসএসআর আদ্ধমদ্বরকাি কম েকতোদ্ধদর সিদ্বলদ্ধকাজ 

িাকদ্বিতণ্ডা, অ্স্ত্র দ্বিম োর্ এিং আন্তজোদ্বতক সম্পদ্ধকের সেদ্ধত্র িস্তদ্ধেপিাদী দৃটিিদ্বঙ্গ দ্বিসাদ্ধি যা িুঝদ্ধত 

সপদ্ধরদ্বিল তাদ্ধত দ্বিরক্সক্ত প্রকাশ কদ্ধরদ্বিল। এ জাতীয় বিরী পদ্বরদ্ধিদ্ধশ সকািও একক দলই পুদ্ধরাপুদ্বর শীতল 

যুদ্ধের জিয সদাষী দ্বিল িা; আসদ্ধল, দ্বকিু ইদ্বতিাসদ্বিদ দ্বিশ্বাস কদ্ধরি সয এটি অ্দ্বিিায ে দ্বিল। 

 

শীত যুদ্ধ: ধারণ 

দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের সমাদ্বির মদ্ধযয সিদ্বশরিাি আদ্ধমদ্বরকাি কম েকতোরা একমত িদ্ধয়দ্বিদ্ধলি সয সসাদ্বিদ্ধয়দ্ধতর 

িুমদ্বকর দ্বিরুদ্ধে সসরা প্রদ্বতরো একটি সকৌশল দ্বিল "দ্বিয়ন্ত্রর্"। তার দ্বিখ্যাত "লং সিদ্বলগ্রাম" সত কূিিীদ্বতক 

জজে সকিািাি (১৯০৪-২০০৫) িীদ্বতটি িযাখ্যা কদ্ধরদ্বিদ্ধলি: সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়ি, দ্বতদ্বি দ্বলদ্ধখ্দ্ধিি, 

"আদ্ধমদ্বরকা যুক্তরাদ্ধষ্ট্রর সাদ্ধে স্থায়ী সমাডাস দ্বিদ্ধিদী [দ্বিদ্ধরাযী পেগুদ্বলর মদ্ধযয চুক্সক্ত] োকদ্ধত পাদ্ধর িা - এই 

দ্বিশ্বাদ্ধসর প্রদ্বত দৃ political়  প্রদ্বতজ্ঞািে একটি রাজনিদ্বতক শক্সক্ত দ্বিল।" ফলস্বরূপ, আদ্ধমদ্বরকার একমাত্র 

পিন্দ দ্বিল "দীর্ েদ্ধময়াদী, বযয েশীল দ্বকন্তু রাদ্বশয়াি দ্বিসরতৃত প্রির্তাগুদ্বলর দৃ firm়  এিং সজাি কদ্ধেে"। "১৯৪ 

in সাদ্ধল কংদ্ধগ্রদ্ধসর সামদ্ধি দ্বতদ্বি সর্াষর্া কদ্ধরদ্বিদ্ধলি," এটি অ্িশযই মাদ্বকেি যুক্তরাদ্ধষ্ট্রর িীদ্বতই িদ্ধত িদ্ধি, 

"িাইদ্ধরর চাদ্ধপর িারা ... পরাযীিতার সচিা চাদ্বলদ্ধয় যাওয়া স্বাযীি মািুষদ্ধক সমে েি করার জিয।" এই 

দ্বচন্তািািিাটি পরিতী চার দশক যদ্ধর আদ্ধমদ্বরকাি দ্বিদ্ধদদ্ধশর িীদ্বতদ্ধক রূপ সদদ্ধি। 

 

শীতল যুদ্ধ: পারমাণবিক যুগ 

সংযুক্সক্ত সকৌশল মাদ্বকেি যুক্তরাদ্ধষ্ট্র অ্িূতপূি ে অ্স্ত্র বতদ্বরর জিয যুক্সক্ত সরিরাি কদ্ধরদ্বিল। ১৯৫০ সাদ্ধল, 

এিএসদ্বস – 68 িাদ্ধম পদ্বরদ্বচত একটি জাতীয় সুরো কাউক্সিদ্ধলর প্রদ্বতদ্ধিদদ্ধি িররুমাদ্ধির এই সুপাদ্বরদ্ধশর 



প্রদ্বতধ্বদ্বিত িদ্ধয়দ্বিল সয সদশটি সযখ্াদ্ধিই র্িদ্ধি িদ্ধল মদ্ধি িদ্ধে সামযিাদী সম্প্রসারর্িাদদ্ধক সামদ্ধল রাখ্দ্ধত 

সামদ্বরক শক্সক্ত িযিিার করদ্ধি। সস লদ্ধেয প্রদ্বতদ্ধিদদ্ধি প্রদ্বতরো িযয় চারগুর্ িাডাদ্ধিার আহ্বাি জািাদ্ধিা িয়। 

 

দ্বিদ্ধশষত আদ্ধমদ্বরকাি আদ্বযকাদ্বরকরা দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের সমাদ্বির মদ্ধতা পারমার্দ্বিক অ্দ্ধস্ত্রর দ্বিকাশদ্ধক 

উতরসাদ্বিত কদ্ধরদ্বিল। এিাদ্ধিই শুরু িদ্ধয়দ্বিল মারাত্মক “অ্দ্ধস্ত্রর লডাই”। 1949 সাদ্ধল, সসাদ্বিদ্ধয়তরা তাদ্ধদর 

দ্বিজস্ব একটি অ্যািম সিামা পরীো কদ্ধরদ্বিল। এর প্রদ্বতক্সিয়া দ্বিসাদ্ধি, রাষ্ট্রপদ্বত িররুমাি সর্াষর্া কদ্ধরদ্বিদ্ধলি 

সয আদ্ধমদ্বরকা যুক্তরাষ্ট্র আরও ধ্বংসাত্মক পরমার্ ুঅ্স্ত্র বতদ্বর করদ্ধি: িাইদ্ধরাদ্ধজি সিামা িা "সুপারিি"। 

স্টযাদ্বলি মামলা অ্িুসরর্ কদ্ধরদ্ধি। 

 

ফলস্বরূপ, শীতল যুদ্ধের ঝুুঁ দ্বকগুদ্বল দ্বিপদজিকিাদ্ধি উচ্চতর দ্বিল। মাশ োল িীপপুদ্ধের এদ্বিউইদ্ধিাক 

অ্যািদ্ধল প্রেম এইচ-সিামা পরীোটি সদদ্বখ্দ্ধয়দ্বিল সয পারমার্দ্বিক যুি কতিা িয়ঙ্কর িদ্ধত পাদ্ধর। এটি একটি 

25-িি েমাইল মাইল ফায়ারিল বতদ্বর কদ্ধরদ্ধি যা একটি িীপদ্ধক িাষ্পীিূত কদ্ধরদ্বিল, সমদু্ধের তদ্ধল একটি 

দ্বিশাল িতে িুদ্ধডদ্বিল এিং মযািিািদ্ধির অ্দ্ধয েক ধ্বংস করার েমতা রাদ্ধখ্। পরিতী আদ্ধমদ্বরকাি এিং 

সসাদ্বিদ্ধয়ত পরীো িায়ুমণ্ডদ্ধল সতজক্সিয় িজেয িদ্বডদ্ধয় সদয়  

 

পারমার্দ্বিক ধ্বংদ্ধসর দ্বচরকালীি িুমদ্বক আদ্ধমদ্বরকাি র্দ্ধরায়া জীিদ্ধিও দুদোন্ত প্রিাি সফদ্ধলদ্বিল। সলাদ্ধকরা 

তাদ্ধদর িাদ্বডর উদ্ধ াদ্ধি সিামা আশ্রয়দ্ধকন্দ্র বতদ্বর কদ্ধরদ্বিল। তারা সু্কল এিং অ্িযািয পািদ্বলক জায়িায় 

আিমর্ চালাদ্ধিার মিডা দ্বদদ্ধয়দ্বিল। 1950 এিং 1960 এর দশদ্ধক জিদ্বপ্রয় চলক্সচ্চত্রগুদ্বলর একটি মিামারী 

সদখ্া দ্বিদ্ধয়দ্বিল যা পারমার্দ্বিক ধ্বংসাত্মকতা এিং দ্বমউিযাে প্রার্ীদ্ধদর দ্বচত্র সি চলক্সচ্চত্রকারদ্ধদর আতক্সঙ্কত 

কদ্ধরদ্বিল। এই এিং অ্িযািয উপাদ্ধয়, স্নায়ুযুে দ্বিল আদ্ধমদ্বরকািদ্ধদর প্রদ্বতদ্বদদ্ধির জীিদ্ধি একিািা উপদ্বস্থদ্বত। 

 

ককাল্ড ওযার কেস পয যন্ত R¢suR 

মিাকাশ অ্িুসন্ধাি শীতল যুদ্ধের প্রদ্বতদ্ধযাদ্বিতার জিয আদ্ধরকটি িািকীয় অ্ঙ্গদ্ধির কাজ কদ্ধরদ্ধি। 1957 

সাদ্ধলর 4 অ্দ্ধটাির একটি সসাদ্বিদ্ধয়ত আর -7 আন্তঃমিাদ্ধদশীয় িযাদ্বলদ্বস্টক সেপর্াস্ত্র সু্পিদ্বিক ("ভ্রমর্ 

সিযাত্রী" এর জিয রাদ্বশয়াি) চালু কদ্ধর, পদৃ্বেিীর প্রেম কৃক্সত্রম উপগ্রি এিং পদৃ্বেিীর কেপদ্ধে স্থাপি করা 

প্রেম মািিসৃি িস্তু object সু্পিদ্বিদ্ধকর প্রিতেিটি সিদ্বশরিাি আদ্ধমদ্বরকািদ্ধদর কাদ্ধি অ্িাক কদ্ধর দ্বদদ্ধয়দ্বিল, 

এিং মদ্ধিারম িয়। মাদ্বকেি যুক্তরাদ্ধষ্ট্র মিাকাশটিদ্ধক পরিতী সীমান্ত দ্বিসাদ্ধি সদখ্া িদ্ধয়দ্বিল, এটি আদ্বিষ্কাদ্ধরর 

গ্রযান্ড আদ্ধমদ্বরকাি traditionদ্বতদ্ধিযর সযৌক্সক্তক িয েি এিং সসাদ্বিদ্ধয়তদ্ধদর কাদ্ধি খু্ি সিদ্বশ জায়িা িারাদ্ধত িা 

পারার পদ্ধে এটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ ে দ্বিল। তদুপদ্বর, আর-7০০ সেপর্াদ্ধস্ত্রর অ্প্রদ্বতদ্ধরাযয শক্সক্তর এই প্রদশ েি - 



যা মাদ্বকেি যুক্তরাদ্ধষ্ট্রর দ্বিমাি স্থািটিদ্ধত পারমার্দ্বিক দ্বশরস্ত্রার্ সরিরাি করদ্ধত সেম িদ্ধল মদ্ধি িদ্ধয়দ্বিল - 

সসাদ্বিদ্ধয়ত সামদ্বরক ক্সিয়াকলাপ সম্পদ্ধকে দ্বিদ্ধশষত জরুদ্বর দ্বিষয় সম্পদ্ধকে সিাদ্ধয়ন্দা তেয সংগ্রি কদ্ধরদ্বিল। 

 

১৯৫৮ সাদ্ধল, মাদ্বকেি রদ্ধকি দ্বিজ্ঞািী ওয়াি োর িি ব্রাউি এর দ্বিদ্ধদেদ্ধশ মাদ্বকেি সসিািাদ্বিিী িারা দ্বডজাইি করা 

দ্বিজস্ব উপগ্রি, এিদ্ধলারার I চালু কদ্ধরদ্বিল এিং সস্পস সরস িাদ্ধম পদ্বরদ্বচদ্বত লাদ্ধির কাজ চলদ্ধি। একই িির, 

রাষ্ট্রপদ্বত ডুইি আইদ্ধজিদ্ধিািার একটি জাতীয় আদ্ধদদ্ধশ স্বােদ্বরত দ্বিখ্রচায় দ্বিদ্ধিদ্বদত একটি সফডাদ্ধরল 

সংস্থা িযাশিাল অ্যাদ্ধরািটিকস অ্যান্ড সস্পস অ্যাডদ্বমদ্বিদ্ধেশি (িাসা), পাশাপাদ্বশ মিাকাদ্ধশর সামদ্বরক 

সম্ভািযতা কাদ্ধজ লািাদ্ধিার জিয দ্বিদ্বিন্ন কম েসচূী বতদ্বরর দ্বিষদ্ধয় একটি সরকারী আদ্ধদদ্ধশ স্বাের কদ্ধরদ্বিদ্ধলি। 

তিুও, সসাদ্বিদ্ধয়তরা একযাপ এদ্বিদ্ধয় দ্বিল, ১৯১61 সাদ্ধলর এদ্বপ্রদ্ধল প্রেম সলাকটিদ্ধক মিাকাদ্ধশ দ্বিদ্ধয় যায়। 

 

সসই সম মাদ্ধস, অ্যালাি সশপাডে মিাকাদ্ধশ প্রেম আদ্ধমদ্বরকাি মািুষ িওয়ার পদ্ধর, রাষ্ট্রপদ্বত জি এফ সকদ্ধিদ্বড 

(১৯১17-১6363৩) আদ্ধমদ্বরকার দশদ্ধকর সশদ্ধষর দ্বদদ্ধক চা ুঁদ্ধদ একটি মািুষদ্ধক অ্িতরর্ করদ্ধি িদ্ধল সািসী 

জিসাযারর্ দাদ্বি কদ্ধরদ্বিদ্ধলি। তার িদ্বিষযিার্ীটি 19 জলুাই, 1969 সাদ্ধল সতয িদ্ধয়দ্বিল, যখ্ি িাসার 

অ্যাদ্ধপাদ্ধলা 11 দ্বমশদ্ধির িীল আম েেং প্রেম আদ্ধমদ্বরকাি িদ্ধয় চা ুঁদ্ধদ পা সরদ্ধখ্দ্বিদ্ধলি, কায েকরিাদ্ধি 

আদ্ধমদ্বরকািদ্ধদর জিয সস্পস সরস ক্সজদ্ধতদ্বিদ্ধলি। 

 

মাদ্বকেি যুক্তরাদ্ধষ্ট্রর িদ্ধিাচারীরা চূডান্ত আদ্ধমদ্বরকাি িায়ক দ্বিসাদ্ধি সদখ্া দ্বিদ্ধয়দ্বিল। আদ্ধমদ্বরকা িাদ্বডদ্ধয় 

যাওয়ার এিং কদ্বমউদ্বিস্ট দ্বসদ্ধস্টদ্ধমর শক্সক্ত প্রমার্ করার জিয তাদ্ধদর দ্বিশাল, দ্বিরলস প্রদ্ধচিা সি সসাদ্বিদ্ধয়তরা 

চূডান্ত দ্বিদ্ধলি দ্বিসাদ্ধি দ্বচক্সত্রত িদ্ধয়দ্বিল। 

 

স্নাযযুুদ্ধ: 

 এদ্বদদ্ধক, ১৯৪ 1947 সাদ্ধলর শুরুদ্ধত, িাউস আি-আদ্ধমদ্বরকাি অ্যাদ্বটদ্বিটিস কদ্বমটি (এইচইউদ্বস) শীতল 

যুেদ্ধক অ্িয উপাদ্ধয় র্দ্ধর তুদ্ধলদ্বিল। এই কদ্বমটি যুক্তরাদ্ধষ্ট্র কদ্বমউদ্বিস্ট পরাযীিতা জীদ্বিত এিং িাল দ্বিল তা 

সদখ্াদ্ধিার জিয দ্বডজাইি করা এক যারািাদ্বিক শুিাদ্বি শুরু কদ্ধর। 

 

িদ্বলউদ্ধড, এইচইএদ্বস চলক্সচ্চত্র জিদ্ধত কাজ করা শত শত সলাকদ্ধক িামপন্থী রাজনিদ্বতক দ্বিশ্বাস তযাি 

করদ্ধত এিং এদ্ধক অ্পদ্ধরর দ্বিরুদ্ধে সােয দ্বদদ্ধত িাযরয কদ্ধরদ্বিল। 500 জদ্ধিরও সিদ্বশ সলাক তাদ্ধদর চাকদ্বর 

িাদ্বরদ্ধয়দ্ধি। এই "কাদ্ধলা তাদ্বলকািুক্ত" সলখ্ক, পদ্বরচালক, অ্দ্বিদ্ধিতা এিং অ্িযািযরা এক দশদ্ধকরও সিদ্বশ 

সময় যদ্ধর আিার কাজ করদ্ধত অ্েম দ্বিদ্ধলি। এইচইউদ্বস সস্টি দ্বডপািেদ্ধমদ্ধের কমীদ্ধদরও ধ্বংসাত্মক 



কম েকাদ্ধণ্ড জদ্বডত োকার অ্দ্বিদ্ধযাি কদ্ধরদ্ধি। শীঘ্রই, অ্িযািয অ্যাদ্বেদ্ধকামুদ্বিস্ট রাজিীদ্বতদ্বিদ, দ্বিদ্ধশষত 

দ্বসদ্ধিির সজাদ্ধসফ মযাকাদ্বে ে (১৯০৮-১৯77), এই তদন্তদ্ধক সফডাদ্ধরল সরকাদ্ধর যারা কাজ কদ্ধরদ্বিদ্ধলি তাদ্ধক 

অ্ন্তিুেক্ত করার জিয প্রসাদ্বরত কদ্ধরদ্বিদ্ধলি। 

িাজার িাজার সফডাদ্ধরল কম েচারীদ্ধদর তদন্ত করা িদ্ধয়দ্বিল, িরখ্াস্ত করা িদ্ধয়দ্বিল এিং এমিদ্বক তাদ্ধদর 

দ্বিরুদ্ধে মামলাও করা িদ্ধয়দ্বিল। সযদ্ধিতু এই অ্যাদ্বেদ্ধকামুদ্বিস্ট দ্বিদ্বস্টদ্বরয়া 1950 এর দশদ্ধক িদ্বডদ্ধয় পদ্ধডদ্বিল, 

উদার কদ্ধলদ্ধজর অ্যযাপকরা তাদ্ধদর চাকদ্বর িাদ্বরদ্ধয় সফদ্ধলি, সলাকদ্ধদর সিকমীদ্ধদর দ্বিরুদ্ধে সােয দ্বদদ্ধত িলা 

িদ্ধয়দ্বিল এিং "আিুিদ্ধতযর শপে" িওয়া সাযারর্ দ্বিষয় িদ্ধয় দা ুঁদ্বডদ্ধয়দ্বিল। 

 

বিদেদশ শীতল যুদ্ধ 

র্দ্ধর িদ্ধস পরাযীিতার দ্বিরুদ্ধে লডাই দ্বিদ্ধদদ্ধশ সসাদ্বিদ্ধয়দ্ধতর িুমদ্বকর সাদ্ধে িমিয েমাি উদ্ধিিদ্ধক দ্বমরর কদ্ধর। 

১৯৫০ সাদ্ধলর জদু্ধি, সসাদ্বিদ্ধয়ত-সমদ্বে েত উের সকাদ্বরয়ার জিিদ্ধর্র সসিািাদ্বিিী দদ্বেদ্ধর্ পক্সিমাপন্থী 

প্রদ্বতদ্ধিশী আিমর্ করদ্ধল শীতল যুদ্ধের প্রেম সামদ্বরক পদদ্ধেপ শুরু িয়। অ্দ্ধিক আদ্ধমদ্বরকাি কম েকতো 

আশঙ্কা কদ্ধরদ্বিদ্ধলি সয দ্বিশ্বদ্ধক দখ্ল করার জিয এটি একটি কদ্বমউদ্বিস্ট প্রচাদ্ধরর প্রেম পদদ্ধেপ দ্বিল এিং 

মদ্ধি করদ্ধতি সয দ্বিরদ্বিদ্ধরাযী সকািও দ্বিকল্প িয়। িররুমাি আদ্ধমদ্বরকাি সসিাদ্ধক সকাদ্বরয়ায় সপ্ররর্ 

কদ্ধরদ্বিদ্ধলি, দ্বকন্তু সকাদ্বরয়াি যুে অ্চলািস্থায় সিদ্ধি দ্বিদ্ধয় যায় এিং ১৯৫৩ সাদ্ধল সশষ িয়। 

১৯৫৫ সাদ্ধল, মাদ্বকেি যুক্তরাষ্ট্র এিং উের আিলাদ্বেক চুক্সক্ত সংস্থার (িযাদ্ধিা) অ্িযািয সদসযরা পক্সিম 

জাম োদ্বিদ্ধক িযাদ্ধিা-র সদসয কদ্ধর এিং পুিদ্বি েম োদ্ধর্র অ্িুমদ্বত সদয়। সসাদ্বিদ্ধয়তরা সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়দ্ধির 

মাশ োল ইিাি এস সকাদ্ধিদ্ধির সিতৃদ্ধত্ব একীিূত সামদ্বরক কমান্ড স্থাপিকারী সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়ি, 

আলদ্ধিদ্বিয়া, সপালযান্ড, সরামাদ্বিয়া, িাদ্ধঙ্গদ্বর, পূি ে জাম োদ্বি, সচদ্ধকাদ্ধলািাদ্বকয়া এিং িুলদ্ধিদ্বরয়ার মদ্ধযয 

পারস্পদ্বরক প্রদ্বতরো সংস্থা ওয়াস ো চুক্সক্তর সাদ্ধে প্রদ্বতক্সিয়া জািায়। 

এরপদ্ধর অ্িযািয আন্তজোদ্বতক দ্বিিাদও অ্িুসরর্ কদ্ধর। ১৯60০ এর দশদ্ধকর সিাডার দ্বদদ্ধক, রাষ্ট্রপদ্বত 

সকদ্ধিদ্বড তার দ্বিদ্ধজর সিালাদ্ধয ে সিশ কদ্ধয়কটি সঙ্কিজিক পদ্বরদ্বস্থদ্বতর মুদ্ধখ্ামুদ্বখ্ িি। ১৯61১ সাদ্ধল শকূদ্ধরর 

উপসাির আিমর্ এিং পদ্ধরর িির দ্বকউিার সেপর্াস্ত্র সঙ্কি প্রমার্ কদ্ধরদ্বিল সয প্রকৃত সামযিাদী িুমদ্বক 

এখ্ি অ্দ্বস্থর, উের-পূি েিতী "তৃতীয় দ্বিশ্ব" এর মদ্ধযয রদ্ধয়দ্ধি। 

দ্বিদ্ধয়তিাদ্ধমর সচদ্ধয় সকাোও এর সচদ্ধয় সিদ্বশ স্পি দ্বিল িা, সযখ্াদ্ধি ফরাসী colonপদ্বিদ্ধিদ্বশক শাসদ্ধির পতদ্ধির 

ফদ্ধল দদ্বেদ্ধর্ আদ্ধমদ্বরকাি সমদ্বে েত জাতীয়তািাদী এিদ্ধিা দ্বদংি সডইম এিং উেদ্ধর কদ্বমউদ্বিস্ট 

জাতীয়তািাদী সিা দ্বচ দ্বমদ্ধির মদ্ধযয লডাই শুরু িদ্ধয়দ্বিল। ১৯৫০ এর দশক সেদ্ধক আদ্ধমদ্বরকা যুক্তরাষ্ট্র এই 

অ্ঞ্চদ্ধল একটি অ্যাদ্বেকযামদু্বিস্ট সরকারদ্ধক টিদ্বকদ্ধয় রাখ্দ্ধত প্রদ্বতশ্রুদ্বতিে দ্বিল এিং ১৯60০ এর দশদ্ধকর 

সিাডার দ্বদদ্ধক আদ্ধমদ্বরকাি সিতাদ্ধদর কাদ্ধি স্পি মদ্ধি িদ্ধয়দ্বিল সয তারা যদ্বদ সসখ্াদ্ধি কদ্বমউদ্বিস্ট 



সম্প্রসারর্িাদদ্ধক সফলিাদ্ধি "যারর্" করদ্ধত পাদ্ধর, তদ্ধি তাদ্ধদর িস্তদ্ধেপ করদ্ধত িদ্ধি সডদ্ধমর পদ্ধে আরও 

সক্সিয়িাদ্ধি। যাইদ্ধিাক, একটি সংদ্বেি সামদ্বরক পদদ্ধেদ্ধপর উদ্ধেশয কী দ্বিল তা 10 িিদ্ধরর সংর্দ্ধষ ে পদ্বরর্ত 

িদ্ধয়দ্বিল 

 

শীতল যুদদ্ধর সমাবি 

দ্বতদ্বি দাদ্বয়ত্ব গ্রিদ্ধর্র সাদ্ধে সাদ্ধেই রাষ্ট্রপদ্বত দ্বরচাডে দ্বিকসি (১৯১13-১৯৯৪) আন্তজোদ্বতক সম্পদ্ধকের সেদ্ধত্র 

একটি িতুি পেদ্বতর প্রদ্ধয়াি শুরু কদ্ধরি। দ্বিশ্বদ্ধক প্রদ্বতকূল, "দ্বি-সপালার" স্থাি দ্বিসাদ্ধি সদখ্ার পদ্বরিদ্ধতে দ্বতদ্বি 

পরামশ ে দ্বদদ্ধয়দ্বিদ্ধলি, সকি আরও সিদ্বশ সমরু বতদ্বরর জিয সামদ্বরক পদদ্ধেদ্ধপর পদ্বরিদ্ধতে কূিিীদ্বত িযিিার 

করদ্ধিি িা? সস লদ্ধেয দ্বতদ্বি জাদ্বতসংর্দ্ধক কদ্বমউদ্বিস্ট চীিা সরকারদ্ধক স্বীকৃদ্বত দ্বদদ্ধত উতরসাদ্বিত কদ্ধরদ্বিদ্ধলি 

এিং ১৯ 197২ সাদ্ধল সসখ্াদ্ধি ভ্রমর্ সশদ্ধষ সিইক্সজংদ্ধয়র সাদ্ধে কূিনিদ্বতক সম্পকে স্থাপি শুরু কদ্ধরদ্বিদ্ধলি। 

একই সাদ্ধে, দ্বতদ্বি সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়দ্ধির অ্যীদ্ধি "সডদ্ধেদ্ধত" - "দ্বশদ্বেলকরর্" িীদ্বত গ্রির্ কদ্ধরদ্বিদ্ধলি। ১৯ 

197২ সাদ্ধল, দ্বতদ্বি এিং সসাদ্বিদ্ধয়ত প্রযািমন্ত্রী দ্বলওদ্বিড সব্রজদ্ধিি (১৯০6-১৮৮২) সকৌশলিত অ্স্ত্র 

সীমািেতা চুক্সক্তদ্ধত (সযাল্ট প্রেম) স্বাের কদ্ধরি, যা উিয় পদ্ধের িারা পারমার্দ্বিক সেপর্াস্ত্র বতদ্বর দ্বিদ্বষে 

এিং পারমার্দ্বিক যুদ্ধের দশদ্ধকর পুরাদ্ধিা িুমদ্বক হ্রাস করার পদদ্ধেপ দ্বিদ্ধয়দ্বিল। 

দ্বিিদ্ধির প্রদ্ধচিা সদ্ধেও, সপ্রদ্বসদ্ধডে সরািাল্ড দ্বরিদ্ধির (1911-2004) অ্যীদ্ধি শীতল যুে আিার উেি 

িদ্ধয়দ্বিল। তাুঁর প্রজদ্ধের অ্দ্ধিক সিতার মদ্ধতাই, সরিাি দ্বিশ্বাস করদ্ধতি সয সকাোও কদ্বমউদ্বিজদ্ধমর দ্বিস্তার 

সি েত্র স্বাযীিতার িুমদ্বক দ্বদদ্ধয়দ্ধি। ফলস্বরূপ, দ্বতদ্বি দ্বিশ্বজদু্ধড দ্বিদ্ধরাযী সরকার এিং দ্বিদ্ধোিীদ্ধদর আদ্বে েক ও 

সামদ্বরক সিায়তা প্রদাদ্ধির কাজ কদ্ধরদ্বিদ্ধলি। এই িীদ্বতটি, দ্বিদ্ধশষত সগ্রিাডা এিং এল সালিাদ্ধদাদ্ধরর মদ্ধতা 

জায়িাগুদ্বলদ্ধত উন্নয়িশীল দ্বিদ্ধশ্ব প্রদ্ধয়াি করা িদ্ধয়দ্বিল, এটি দ্বরিি মতিাদ দ্বিসাদ্ধি পদ্বরদ্বচত দ্বিল। 

 

শীতল যুদ্ধ, মাদ্বকেি যুক্তরাষ্ট্র এিং সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়ি এিং তাদ্ধদর স্ব স্ব দ্বমত্রদ্ধদর মদ্ধযয দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের 

পদ্ধর সয উেুক্ত অ্েচ সীমািে প্রদ্বতিক্সিতা িদ্ধড উদ্ধ দ্ধি। স্নায়ুযুে রাজনিদ্বতক, অ্ে েনিদ্বতক এিং প্রচাদ্ধরর 

ফ্রদ্ধে শুরু িদ্ধয়দ্বিল এিং সকিল অ্দ্ধস্ত্রর মদ্ধযযই সীমািে দ্বিল। এই শব্দটি প্রেম ইংদ্ধরজী সলখ্ক জজে 

অ্রওদ্ধয়ল ১৯৪ in সাদ্ধল প্রকাদ্বশত একটি দ্বিিদ্ধন্ধ িযিিার কদ্ধরদ্বিদ্ধলি সযটি দ্বতদ্বি িদ্বিষযিার্ী কদ্ধরদ্বিদ্ধলি সয 

"দুটি িা দ্বতিটি রােসাত্মক সুপার-সস্টদ্ধির মদ্ধযয পারমার্দ্বিক অ্চলািস্থা িদ্ধত পাদ্ধর, প্রদ্ধতযকটির িাদ্ধত একটি 

অ্স্ত্র রদ্ধয়দ্ধি যার িারা লে লে সলাক িদ্ধত পাদ্ধর কদ্ধয়ক সসদ্ধকদ্ধন্ডর মদ্ধযয দ্বিক্সিহ্ন। ১৯৪ in সাদ্ধল দদ্বের্ 

কযাদ্ধরাদ্বলিার কলদ্বিয়ার সস্টি িাউদ্ধস এক িকর তৃতায় আদ্ধমদ্বরকাি দ্বফিািার এিং রাষ্ট্রপদ্বত উপদ্ধদিা িাি োডে 

িারুচ আদ্ধমদ্বরকাদ্ধত এটি প্রেম িযিিার কদ্ধরদ্বিদ্ধলি। 



শীতল যুে মাদ্বকেি যুক্তরাষ্ট্র এিং সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়ি এিং তাদ্ধদর দ্বিজ দ্বিজ দ্বমত্রদ্ধদর মদ্ধযয চলমাি 

রাজনিদ্বতক প্রদ্বতিক্সিতা দ্বিল যা দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের পদ্ধর দ্বিকদ্বশত িদ্ধয়দ্বিল। দুই পরাশক্সক্তদ্ধদর মদ্ধযয এই 

বিদ্বরতা প্রেদ্ধম ১৯৪45 সাদ্ধল প্রকাদ্বশত একটি দ্বিিদ্ধন্ধ জজে অ্রওদ্ধয়ল িামটির িাম দ্বদদ্ধয়দ্বিল। অ্রওদ্ধয়ল 

এটিদ্ধক "সুপার-সস্টিস" এর মদ্ধযয পারমার্দ্বিক অ্চলািস্থা দ্বিসাদ্ধি িুঝদ্ধত সপদ্ধরদ্বিদ্ধলি: প্রদ্ধতযদ্ধক িযাপক 

ধ্বংসযদ্ধজ্ঞর অ্স্ত্র যারর্ কদ্ধরদ্বিল এিং অ্পরটিদ্ধক ধ্বংস করদ্ধত সেম দ্বিল। 

১৯৪45 সাদ্ধল িাক্সজ জাম োদ্বি আত্মসমপ েদ্ধর্র পদ্ধর শীতল যুে শুরু িদ্ধয়দ্বিল, যখ্ি একদ্বদদ্ধক মাদ্বকেি যুক্তরাষ্ট্র 

এিং সগ্রি দ্বব্রদ্ধিি এিং অ্িযদ্বদদ্ধক সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়দ্ধির মদ্ধযয অ্স্বক্সস্তকর সজাি সিদ্ধে পডদ্ধত শুরু কদ্ধর। 

সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়ি পূি ে ইউদ্ধরাদ্ধপর সদশগুদ্বলদ্ধত িামপন্থী সরকার প্রদ্বতষ্ঠা করদ্ধত শুরু কদ্ধর, জাম োদ্বি সেদ্ধক 

সম্ভািয পুিি েিীকরদ্ধর্র িুমদ্বকর দ্বিরুদ্ধে সুরোর জিয দৃ determined় প্রদ্বতজ্ঞ। আদ্ধমদ্বরকাি এিং দ্বব্রটিশরা 

আশঙ্কা কদ্ধরদ্বিল সয পূি ে ইউদ্ধরাদ্ধপ সসাদ্বিদ্ধয়দ্ধতর আদ্বযপতয স্থায়ী িদ্ধত পাদ্ধর। ১৯৪–-৪৪ সাদ্ধল শীতল যুেদ্ধক 

আরও শক্সক্তশালী করা িয়, যখ্ি মাদ্বকেি সিায়তায় দ্বকিু পক্সিমা সদশ আদ্ধমদ্বরকাি প্রিাদ্ধির আওতায় দ্বিদ্ধয় 

আদ্ধস এিং সসাদ্বিদ্ধয়তরা প্রকাদ্ধশয কদ্বমউদ্বিস্ট শাসি িযিস্থা প্রদ্বতষ্ঠা কদ্ধরদ্বিল। তিুও, শীতল যুদ্ধের সময় 

যুদ্ধের ময়দাদ্ধি অ্দ্ধস্ত্রর খু্ি কম িযিিার দ্বিল। এটি মূলত রাজনিদ্বতক, অ্ে েনিদ্বতক এিং প্রচাদ্ধরর ফ্রদ্ধে জাদ্বর 

করা িদ্ধয়দ্বিল এিং ১৯৯১ সাল পয েন্ত দ্বিল। 

শীতল যুদদ্ধর উতস্ 

১৯৪45 সাদ্ধলর সম মাদ্ধস দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের সমাদ্বির কািাকাদ্বি সমদ্ধয় িাক্সজ জাম োদ্বি আত্মসমপ েদ্ধর্র পদ্ধর, 

একদ্বদদ্ধক মাদ্বকেি যুক্তরাষ্ট্র এিং সগ্রি দ্বব্রদ্ধিদ্ধির মদ্ধযয অ্প্রস্তুত যুেকালীি সজাি এিং অ্িযদ্বদদ্ধক সসাদ্বিদ্ধয়ত 

ইউদ্বিয়ি উদ্ঘািি শুরু কদ্ধর। 1948 সাদ্ধলর মদ্ধযয সসাদ্বিদ্ধয়তরা পূি ে ইউদ্ধরাদ্ধপর সদশগুদ্বলদ্ধত িামপন্থী সরকার 

প্রদ্বতষ্ঠা কদ্ধরদ্বিল সযগুদ্বল সরড আদ্বম ে িারা মুক্ত িদ্ধয়দ্বিল। আদ্ধমদ্বরকাি এিং দ্বব্রটিশরা পূি ে ইউদ্ধরাদ্ধপর স্থায়ী 

সসাদ্বিদ্ধয়ত আদ্বযপতয এিং পক্সিম ইউদ্ধরাদ্ধপর ির্তদ্ধন্ত্র সসাদ্বিদ্ধয়ত-প্রিাদ্বিত কদ্বমউদ্বিস্ট দলগুদ্বলর েমতায় 

আসার িুমদ্বকর আশঙ্কা কদ্ধরদ্বিল। অ্িযদ্বদদ্ধক, সসাদ্বিদ্ধয়তরা জাম োদ্বি সেদ্ধক সয সকািও িতুি উদরিূত িুমদ্বকর 

দ্বিরুদ্ধে রোর জিয পূি ে ইউদ্ধরাদ্ধপর দ্বিয়ন্ত্রর্ িজায় রাখ্ার জিয দৃ were়  সংকল্পিে দ্বিল এিং মূলত 

আদদ্বশ েক কারদ্ধর্ তারা দ্বিশ্বিযাপী কদ্বমউদ্বিজম িদ্বডদ্ধয় সদওয়ার দ্বিষদ্ধয় আগ্রিী দ্বিল। ১৯৪–-৪৪ সাদ্ধলর মদ্ধযয 

শীতল যুে আরও দৃified়  িদ্ধয়দ্বিল, যখ্ি পক্সিম ইউদ্ধরাদ্ধপর মাশ োল পদ্বরকল্পিার আওতায় মাদ্বকেি সিায়তা 

এই সদশগুদ্বলদ্ধক আদ্ধমদ্বরকাি প্রিাদ্ধির অ্যীদ্ধি দ্বিদ্ধয় এদ্ধসদ্বিল এিং সসাদ্বিদ্ধয়তরা পূি ে ইউদ্ধরাদ্ধপ প্রকাদ্ধশয 

কদ্বমউদ্বিস্ট শাসি িযিস্থা প্রদ্বতষ্ঠা কদ্ধরদ্বিল। 

সুপারপাওযারদের মদধে সংগ্রাম 

১৯৪৮-৫৩ সাদ্ধল শীতল যুে শীদ্ধষ ে সপৌৌঁদ্ধিদ্বিল। এই সময়কাদ্ধল সসাদ্বিদ্ধয়তরা িযে ে িদ্ধয় পক্সিম িাদ্বল েদ্ধির 

পক্সিম-অ্দ্বযটষ্ঠত সেত্রগুদ্বলদ্ধত (1948-49) অ্িরুে কদ্ধরদ্বিল; মাদ্বকেি যুক্তরাষ্ট্র এিং তার ইউদ্ধরাপীয় দ্বমত্ররা 



উের আিলাদ্বেক চুক্সক্ত সংস্থা (িযাদ্ধিা) ি ি কদ্ধরদ্বিল, ইউদ্ধরাদ্ধপ সসাদ্বিদ্ধয়দ্ধতর উপদ্বস্থদ্বত সরায করার জিয 

একীিূত সামদ্বরক কমান্ড (1949); সসাদ্বিদ্ধয়তরা তাদ্ধদর প্রেম পারমার্দ্বিক ওয়ারদ্ধিড দ্বিদ্ধফাদ্বরত কদ্ধরদ্বিল 

(1949), এিাদ্ধিই পারমার্দ্বিক সিামার উপর আদ্ধমদ্বরকার একদ্ধচটিয়াংদ্ধশর অ্িসাি র্দ্ধি; চীদ্ধির 

কদ্বমউদ্বিস্টরা মূল িূখ্দ্ধণ্ড চীদ্ধি েমতায় এদ্ধসদ্বিল (1949); এিং উের সকাদ্বরয়ার সসাদ্বিদ্ধয়ত সমদ্বে েত 

কদ্বমউদ্বিস্ট সরকার ১৯৫০ সাদ্ধল মাদ্বকেি-সমদ্বে েত দদ্বের্ সকাদ্বরয়া আিমর্ কদ্ধরদ্বিল এিং ১৯৫৩ সাল অ্িদ্বয 

স্থায়ী দ্বিযািীি সকাদ্বরয়ার যুে িন্ধ কদ্ধর দ্বদদ্ধয়দ্বিল। 

১৯৫৩ সেদ্ধক ১৯৫7 সাল পয েন্ত শীতল যুদ্ধের উদ্ধেজিা দ্বকিুিা দ্বশদ্বেল িদ্ধয়দ্বিল, মূলত ১৯৫৩ সাদ্ধল 

দীর্ েকালীি সসাদ্বিদ্ধয়ত একিায়ক সজাদ্ধসফ স্টাদ্বলদ্ধির মৃতুযর কারদ্ধর্; তিওু, স্টযান্ডঅ্ফ রদ্ধয় সিল। 

সসাদ্বিদ্ধয়ত-ব্লক সদশগুদ্বলর মদ্ধযয একটি সংিত সামদ্বরক সংস্থা, ওয়াস ো চুক্সক্ত ১৯৫৫ সাদ্ধল িট ত িদ্ধয়দ্বিল; 

এিং একই িির পক্সিম জাম োদ্বি িযাদ্ধিাদ্ধত িদ্বতে িদ্ধয়দ্বিল। ১৯৫৮-–২ সাদ্ধল শীতল যুদ্ধের আর একটি তীব্র 

পয োয় দ্বিল। মাদ্বকেি যুক্তরাষ্ট্র এিং সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়ি আন্তঃমিাদ্ধদশীয় িযাদ্বলদ্বস্টক সেপর্াস্ত্রগুদ্বলর দ্বিকাশ 

শুরু কদ্ধর এিং ১৯62২ সাদ্ধল সসাদ্বিদ্ধয়তরা দ্বকউিার মদ্ধযয সিাপদ্ধি সেপর্াস্ত্র স্থাপি শুরু কদ্ধরদ্বিল যা মাদ্বকেি 

শিরগুদ্বলদ্ধত পারমার্দ্বিক িামলা চালাদ্ধত িযিহৃত িদ্ধত পাদ্ধর। এটি দ্বকউিার সেপর্াস্ত্র সঙ্কি শুরু কদ্ধরদ্বিল 

(১৯ )২), এমি একটি সংর্াত যা দুটি পরাশক্সক্তদ্ধক যুদ্ধের িারপ্রাদ্ধন্ত দ্বিদ্ধয় এদ্ধসদ্বিল, সেপর্াস্ত্র প্রতযািাদ্ধরর 

চুক্সক্ত িওয়ার আদ্ধিই। 

বকউিার কেপণাস্ত্র সঙ্কট সদদ্বখ্দ্ধয়দ্বিল সয যুক্তরাষ্ট্র িা সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়ি উিয়ই অ্দ্ধিযর প্রদ্বতদ্ধশায 

সিওয়ার িদ্ধয় (এিং এইিাদ্ধি পারস্পদ্বরক পারমার্দ্বিক দ্বিিাদ্ধশর িদ্ধয়) পারমার্দ্বিক অ্স্ত্র িযিিার করদ্ধত 

প্রস্তুত দ্বিল িা। এই দুই পরাশক্সক্ত শীঘ্রই ১৯63৩ সাদ্ধলর পারমার্দ্বিক পরীো-দ্বিদ্ধষযাজ্ঞার চুক্সক্তদ্ধত স্বাের 

কদ্ধর, যা উপদ্ধরর পারমার্দ্বিক অ্স্ত্র পরীোর উপর দ্বিদ্ধষযাজ্ঞা জাদ্বর কদ্ধর। দ্বকন্তু এই সংকি সসাদ্বিদ্ধয়তদ্ধদর 

দৃ determination়  দৃ .় তাটিদ্ধক আরও শক্সক্তশালী কদ্ধরদ্বিল সয তারা আর কখ্িও তাদ্ধদর সামদ্বরক 

িীিমিযতার িারা অ্পমাদ্বিত িদ্ধি িা এিং তারা প্রচদ্বলত এিং সকৌশলিত উিয় শক্সক্তরই একটি ি ি শুরু 

কদ্ধরদ্বিল সয মাদ্বকেি যুক্তরাষ্ট্র পরিতী 25 িিদ্ধরর জিয মযাচ করদ্ধত িাযয িদ্ধয়দ্বিল। 

পুদ্ধরা শীত যুদ্ধের সময় আদ্ধমদ্বরকা যুক্তরাষ্ট্র এিং সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়ি ইউদ্ধরাদ্ধপ সরাসদ্বর সামদ্বরক সংর্াত 

এডাদ্ধিা এিং দ্বমত্রদ্ধদর অ্িযদ্বদদ্ধক তররুটি সেদ্ধক িাযা সদওয়ার জিয িা তারা তা করার পদ্ধর তাদ্ধদর উৎখ্াত 

করার জিয প্রকৃত যুে পদ্বরচালিায় জদ্বডত। সুতরাং, সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়ি পূি ে জাম োদ্বি (1953), িাদ্ধঙ্গদ্বর 

(1956), সচদ্ধকাদ্ধলািাদ্বকয়া (1968) এিং আফিাদ্বিস্তাদ্ধি (1979) কদ্বমউদ্বিস্ট শাসি সংরেদ্ধর্র জিয সসিা 

পাট দ্ধয়দ্বিল। তার অ্ংশ দ্বিসাদ্ধি, মাদ্বকেি যুক্তরাষ্ট্র গুয়াদ্ধতমালায় একটি িামপন্থী সরকারদ্ধক েমতাচুযত 

করদ্ধত সািাযয কদ্ধরদ্বিল (১৯৫৪), দ্বকউিা (১৯61১) এর একটি িযে ে আিমর্দ্ধক সমে েি কদ্ধরদ্বিল, ডদ্বমদ্বিকাি 



দ্বরপািদ্বলক (১৯6565) এিং সগ্রিাডা (১৯৮৩) আিমর্ কদ্ধরদ্বিল এিং দীর্ ে সময় (১৯–৪–) চাদ্বলদ্ধয়দ্বিল 75) 

এিং কদ্বমউদ্বিস্ট উের দ্বিদ্ধয়তিামদ্ধক দদ্বের্ দ্বিদ্ধয়তিামদ্ধক এর অ্যীদ্ধি আিদ্ধত িাযা সদওয়ার িযে ে প্রদ্ধচিা । 

এক নতুন ওযাল্ডয অর্যার এর বেদক 

1960 এিং ’70 এর দশদ্ধক, তদ্ধি, সসাদ্বিদ্ধয়ত এিং আদ্ধমদ্বরকাি ব্লদ্ধকর মদ্ধযয দ্বিপদী সপাষাদ্ধকর লডাই 

আন্তজোদ্বতক সম্পদ্ধকের আরও জটিল যা ুঁদ্ধচর দ্বদদ্ধক এদ্বিদ্ধয় যায়, সযখ্াদ্ধি দ্বিশ্ব এখ্ি আর দুটি স্পি দ্বিদ্ধরাযী 

ব্লদ্ধকর মদ্ধযয দ্বিিক্ত দ্বিল িা। ১৯60০ সাদ্ধল সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়ি এিং চীি মদ্ধযয একটি িড দ্বিিক্সক্ত র্দ্ধিদ্বিল 

এিং িিু িির যদ্ধর সম্প্রসাদ্বরত িদ্ধয় কদ্বমউদ্বিস্ট ব্লদ্ধকর unityকযদ্ধক সিদ্ধে সদয়। এরই মদ্ধযয, পক্সিম ইউদ্ধরাপ 

এিং জাপাি 1950 এিং ’60 এর দশদ্ধক িদ্বতশীল অ্ে েনিদ্বতক প্রিকৃ্সে অ্জেি কদ্ধরদ্বিল, যুক্তরাদ্ধষ্ট্র তাদ্ধদর 

তুলিামূলক দ্বিম্নমািদ্ধক হ্রাস কদ্ধরদ্বিল। কম-শক্সক্তশালী সদশগুদ্বলর তাদ্ধদর স্বাযীিতা দৃ as়  করার জিয আরও 

জায়িা দ্বিল এিং প্রায়শই তারা তাদ্ধদরদ্ধক পরাশক্সক্ত জিরদক্সস্ত িা কাজদ্বলংদ্ধয়র দ্বিরুদ্ধে প্রদ্বতদ্ধরাযী সদখ্ায়। 

1970-এর দশদ্ধক সকৌশলিত অ্স্ত্র সীমািেতা আদ্ধলাচিায় (সালি) সযদ্ধিতু যোিদ্ধম  197২ এিং 1979 সাদ্ধলর 

সল্ট প্রেম ও দ্বিতীয় চুক্সক্ত িদ্ধয়দ্বিল, তাদ্ধত শীতল যুদ্ধের উদ্ধেজিা লার্ি িদ্ধয়দ্ধি, সযখ্াদ্ধি দু'জি পরাশক্সক্ত 

তাদ্ধদর অ্যােিদ্বলদ্বস্টক সেপর্াস্ত্রগুদ্বলর সীমািে কদ্ধরদ্বিল এিং পারমার্দ্বিক অ্স্ত্র িিি করদ্ধত সেম 

সকৌশলিত সেপর্াস্ত্র এরপদ্ধর ১৯৮০ এর দশদ্ধকর সিাডার দ্বদদ্ধক শীত যুদ্ধের পুিরায় উদ্ধেজিা শুরু িয় 

যখ্ি দুটি পরাশক্সক্ত তাদ্ধদর দ্বিশাল অ্স্ত্র বতদ্বরর কাজ চাদ্বলদ্ধয় যায় এিং তৃতীয় দ্বিদ্ধশ্বর প্রিাদ্ধির জিয 

প্রদ্বতদ্ধযাদ্বিতা কদ্ধর। তদ্ধি ১৯ Soviet০ এর দশদ্ধকর সশষিাদ্ধি সসাদ্বিদ্ধয়ত সিতা দ্বমখ্াইল এস িি োদ্ধচদ্ধির 

প্রশাসদ্ধির সময় শীতল যুে শুরু িদ্ধয়দ্বিল। দ্বতদ্বি সসাদ্বিদ্ধয়ত িযিস্থার সি েগ্রাসী দ্বদকগুদ্বল সিদ্ধে দ্বদদ্ধয় 

সসাদ্বিদ্ধয়ত রাজনিদ্বতক িযিস্থাদ্ধক ির্তন্ত্রকরদ্ধর্র প্রদ্ধচিা শুরু কদ্ধরদ্বিদ্ধলি। ১৯৮৯-৯০ সাদ্ধল পূি ে ইউদ্ধরাদ্ধপর 

সসাদ্বিদ্ধয়ত-ব্লক সদশগুদ্বলদ্ধত যখ্ি কদ্বমউদ্বিস্ট শাসি িযিস্থা সিদ্ধে পদ্ধডদ্বিল, তখ্ি সিারিাদ্ধচি তাদ্ধদর 

পতদ্ধির দ্বিষয়টি স্বীকার কদ্ধর দ্বিদ্ধয়দ্বিল। পূি ে জাম োদ্বি, সপালযান্ড, িাদ্ধঙ্গদ্বর এিং সচদ্ধকাদ্ধলািাদ্বকয়ায় ির্তাদ্বন্ত্রক 

সরকারগুদ্বলর েমতার উত্থাদ্ধির সাদ্ধে সাদ্ধেই পক্সিম ও পূি ে জাম োদ্বি একক্সত্রত িদ্ধয় িযাদ্ধিা পষৃ্ঠদ্ধপাষকতায় 

আিারও সসাদ্বিদ্ধয়দ্ধতর অ্িুদ্ধমাদদ্ধির মাযযদ্ধম। 

িি োদ্ধচদ্ধির অ্িযন্তরীর্ সংস্কারগুদ্বল এর মদ্ধযযই তার দ্বিজস্ব কদ্বমউদ্বিস্ট পাটিে দুি েল কদ্ধরদ্বিল এিং রাদ্বশয়া এিং 

সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়দ্ধির অ্িযািয সংদ্বিযাদ্ধির প্রজাতন্ত্রগুদ্বলদ্ধত েমতা স্থািান্তদ্বরত করার অ্িুমদ্বত দ্বদদ্ধয়দ্ধি। 

১৯৯১ সাদ্ধলর সশদ্ধষর দ্বদদ্ধক সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়ি সিদ্ধে পদ্ধড এিং ির্তাদ্বন্ত্রকিাদ্ধি দ্বিি োদ্বচত, 

অ্যাদ্বেদ্ধকামুদ্বিস্ট সিতা সি রাদ্বশয়া সি তার মৃতদ্ধদি সেদ্ধক ১৫ টি িতুি স্বাযীি সদশ জেগ্রির্ কদ্ধর। শীতল 

যুদ্ধের অ্িসাি িদ্ধয়দ্বিল। 

 

 



1945 সাদল, একটট িড় যুদ্ধ কশষ হদযবিল এিং অনেটট শুরু হদযবিল। 

 

শীতল যুে প্রায় 45 িির স্থায়ী িদ্ধয়দ্বিল। দুই প্রযাি দ্বিদ্ধরাযী, মাদ্বকেি যুক্তরাষ্ট্র এিং সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়দ্ধির মদ্ধযয 

সকািও সরাসদ্বর সামদ্বরক প্রচার দ্বিল িা। তিুও লডাইদ্ধয় সকাটি সকাটি ডলার এিং লে লে প্রার্ িাদ্বরদ্ধয়দ্ধি। 

আদ্ধমদ্বরকা যুক্তরাষ্ট্র মুক্ত-িাজার পুুঁক্সজিাদী দ্বিদ্ধশ্বর সিতা িদ্ধয় ওদ্ধ । আদ্ধমদ্বরকা ও তার দ্বমত্ররা কদ্বমউদ্বিস্ট, 

সি েগ্রাসী সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়িদ্ধক ইউদ্ধরাপ, এদ্বশয়া এিং আদ্বফ্রকার প্রসাদ্বরত িদ্ধত িাযা রাখ্দ্ধত লডাই 

কদ্ধরদ্বিল। সকাদ্বরয়া এিং দ্বিদ্ধয়তিাম, দ্বকউিা এিং সগ্রিাডা, আফিাদ্বিস্তাি এিং অ্যাদ্ধঙ্গালা দ্বিসাদ্ধি দুি েম 

দ্বেদ্ধয়িারগুদ্বল দুটি আদদ্ধশ ের মদ্ধযয যুদ্ধের মাদ্ধ  পদ্বরর্ত িদ্ধয়দ্বিল। একটি যুদ্ধোের পযািাি ে েতু স্পি িদ্ধয় 

ওদ্ধ । আদ্ধমদ্বরকা যতের্ িা শীঘ্র যুদ্ধের পদ্ধে লডাই চালাক্সেল ততের্ তার পূদ্ধি ের দ্বিক্সেন্নতািাদী 

অ্িস্থাদ্ধির প্রদ্বত দ্বপিপা িদ্ধি িা। 

স্নায়ুযুদ্ধের দীর্ েদ্ধময়াদী কারর্গুদ্বল স্পি। পক্সিমা ির্তন্ত্রগুদ্বল সি েদা একটি কদ্বমউদ্বিস্ট রাদ্ধষ্ট্রর যারর্ার 

দ্বিরুদ্ধে দ্বিল। িলদ্ধশদ্বিক অ্দ্বযগ্রিদ্ধর্র ১ 16 িির যদ্ধর মাদ্বকেি যুক্তরাষ্ট্র ইউএসএসআরদ্ধক স্বীকৃদ্বত সদয়দ্বি 

refused আদ্ধমদ্বরকাদ্ধত কুদ্বড দশদ্ধকর সিাডার দ্বদদ্ধক সরড সস্কয়াদ্ধর কদ্বমউদ্বিজদ্ধমর র্দ্ধরায়া িয় সদখ্া সদয়। 

আদ্ধমদ্বরকাি িযিসায়ী সিতারা দীর্ েদ্বদি যদ্ধর রাজনিদ্বতকিাদ্ধি চাদ্বলত শ্রদ্বমক সংি দ্ধির পদ্বরর্দ্বত সম্পদ্ধকে 

িীত দ্বিদ্ধলি। দ্বিতীয় দ্বিশ্বযেু স্বল্পদ্ধময়াদী কারর্ও সরিরাি কদ্ধরদ্বিল। 

সসাদ্বিদ্ধয়দ্ধতর পদ্ধেও বিদ্বরতা দ্বিল। দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্বিশ সকাটি রুশ িািদ্বরক মারা দ্বিদ্ধয়দ্বিল। 

আদ্ধমদ্বরকাি ও দ্বব্রটিশরা ফ্রাদ্ধি ফ্রে সখ্ালার জিয এতের্ অ্দ্ধপো কদ্ধরদ্বিল িদ্ধল স্টযাদ্বলি েুব্ধ 

িদ্ধয়দ্বিদ্ধলি। এটি আিমর্কারী জাম োিদ্ধদর সেদ্ধক সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়দ্ধির উপর চাপ কাটিদ্ধয় উ ত। আরও, 

যুে সশষ িওয়ার আদ্ধিই মাদ্বকেি যুক্তরাষ্ট্র সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়দ্ধির কাদ্ধি endর্-দ্বলজ সিায়তা িন্ধ কদ্ধর সদয়। 

সশষ অ্িদ্বয সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়ি কদ্বমউদ্বিজদ্ধম দ্বিশ্বাস কদ্ধরদ্বিল। 

স্টাদ্বলি পূি ে ইউদ্ধরাদ্ধপর স্বাযীিতা সম্পদ্ধকে যুদ্ধের সময় প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদদ্ধয়দ্বিদ্ধলি যার উপর দ্বতদ্বি দ্বিদ্ধদোষিাদ্ধি 

পুিদ্বি েম োর্ কদ্ধরদ্বিদ্ধলি। ইয়ালিা কিফাদ্ধরদ্ধি, ইউএসএসআর ইউদ্ধরাপীয় যুদ্ধের সমাদ্বির দ্বতি মাস পদ্ধর 

জাপাদ্ধির দ্বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রদ্ধিদ্ধশর অ্ঙ্গীকার কদ্ধরদ্বিল। এর দ্বিদ্বিমদ্ধয় আদ্ধমদ্বরকা যুক্তরাষ্ট্র জাপাদ্ধির কাি 

সেদ্ধক সসাদ্বিদ্ধয়তদ্ধদর আঞ্চদ্বলক িাড এিং চীিা মিচুদ্বরয়ায় দ্বিদ্ধশষ অ্দ্বযকার প্রদাি কদ্ধর। 

দ্বিদ্ধরাদ্বশমা এিং িািাসাদ্বকর সিামা িামলার মদ্ধযয যখ্ি সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়ি যুদ্ধে প্রদ্ধিশ কদ্ধরদ্বিল তখ্ি 

আদ্ধমদ্বরকা যুক্তরাষ্ট্র আর তাদ্ধদর সিায়তার দরকার পদ্ধডদ্বি, তদ্ধি পািাতয প্রদ্বতশ্রুদ্বত আদাদ্ধয়র জিয স্টযাদ্বলি 

সসখ্াদ্ধি দ্বিদ্ধলি। এই সমস্ত কারর্গুদ্বল অ্দ্বিশ্বাদ্ধসর একটি আিিাওয়ায় অ্িদাি সরদ্ধখ্দ্বিল যা শীতল যুদ্ধের 

সূত্রপাদ্ধতর সময় উদ্ধেজিা িাদ্বডদ্ধয় সতাদ্ধল। 



পিসডাদ্ধম দ্বমত্ররা িাৎদ্বস জাম োদ্বির পরিতী যুদ্ধের ফলাফদ্ধলর দ্বিষদ্ধয় একমত িদ্ধয়দ্বিল। অ্ঞ্চলিত 

সামেদ্ধসযর পদ্ধর, জাম োদ্বি মাদ্বকেি যুক্তরাষ্ট্র, সগ্রি দ্বব্রদ্ধিি, ফ্রাি এিং সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়দ্ধির প্রদ্ধতযকদ্ধক 

একটি কদ্ধর প্রশাসদ্বিক প্রশাসদ্ধির সাদ্ধে চারটি ওদ্বসদ্বকউশি অ্ঞ্চলগুদ্বলদ্ধত দ্বিিক্ত িদ্ধয়দ্বিল। জাম োদ্বিদ্ধক 

ির্তাদ্বন্ত্রক ও দ্বড-িাক্সজফাইড করা িদ্ধয়দ্বিল। একিার িাৎদ্বস সিতাদ্ধদর সগ্রিার করা িদ্ধয়দ্বিল এিং 

যুোপরাদ্ধযর দ্বিচার শুরু িদ্ধল িতুি জাম োি সরকার দ্বিি োচি এিং দ্বমত্র সসিা প্রতযািাদ্ধরর জিয একটি 

তাদ্বরদ্ধখ্র দ্বিষদ্ধয় একমত িদ্ধত িদ্ধি। 

এই প্রক্সিয়াটি পক্সিম দ্বমত্রদ্ধদর িারা পদ্বরচাদ্বলত অ্ঞ্চলগুদ্বলদ্ধত কায েকর করা িদ্ধয়দ্বিল। পূি ে সসাদ্বিদ্ধয়ত 

দখ্ল সজাদ্ধি একটি পুতুল কদ্বমউদ্বিস্ট শাসিকতো দ্বিি োদ্বচত িদ্ধয়দ্বিল। পক্সিমাদ্ধদর সাদ্ধে প্রতযািাসদ্ধির 

সকাি প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বিল িা। শীঘ্রই সসাদ্বিদ্ধয়ত সরড আদ্বম ের সিায়তায় এ জাতীয় সরকারগুদ্বল সমগ্র পূি ে 

ইউদ্ধরাপ জদু্ধড েমতায় আদ্ধস। স্টযাদ্বলি িদ্বিষযদ্ধত রাদ্বশয়ার িূখ্দ্ধণ্ড সয সকািও আিমর্ সরায করদ্ধত 

িাফার সজাি বতদ্বর করদ্ধত cªt প্রদ্বতজ্ঞ দ্বিদ্ধলি। 

উইিস্টি চাদ্বচেল 1946 সাদ্ধল মন্তিয কদ্ধরদ্বিদ্ধলি সয একটি "সলািার পদো মিাদ্ধদশ জদু্ধড সিদ্ধম এদ্ধসদ্বিল।" 

 

Ju¡lp Q¥¢š²: WARSAW PACT 

পারস্পদ্বরক সিায়তা, (১৪ ই সম, ১৯৫৫ - জলুাই ১, ১৯৯১) মূলত সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়ি এিং আলিাদ্বিয়া, 

িুলদ্ধিদ্বরয়া, সচদ্ধকাদ্ধলািাদ্বকয়া, পূি ে জাম োদ্বি, িাদ্ধঙ্গদ্বর, সপালযান্ড এিং সরামাদ্বিয়ার সমদ্বিত পারস্পদ্বরক 

প্রদ্বতরো সংস্থা (ওয়াস ো চুক্সক্ত সংস্থা) প্রদ্বতষ্ঠার চুক্সক্ত (আলদ্ধিদ্বিয়া ১৯৮৮ সাদ্ধল সদ্ধর আদ্ধস, এিং পূি ে জাম োদ্বি 

১৯৯০ সাদ্ধল তা কদ্ধরদ্বিল।) এই চুক্সক্তটি (যা ২ April সশ এদ্বপ্রল, ১৯৮৫ এ পুিি েিীকরর্ করা িদ্ধয়দ্বিল) 

অ্ংশগ্রিীতা অ্িযািয রাদ্ধষ্ট্রর অ্ঞ্চলগুদ্বলদ্ধত সসাদ্বিদ্ধয়ত সামদ্বরক ইউদ্বিিগুদ্বলর রের্াদ্ধিেদ্ধর্র িযিস্থা 

কদ্ধরদ্বিল। 

ওয়াস ো চুক্সক্তর তাতরেদ্বর্ক উপলেটি দ্বিল পক্সিম জাম োদ্বিদ্ধক উের আিলাদ্বেক চুক্সক্ত সংস্থায় স্বীকৃত পক্সিমা 

শক্সক্তগুদ্বলর মদ্ধযয পযাদ্বরস চুক্সক্ত। ১৯৫৫ সাদ্ধলর প্রেম দ্বদদ্ধক েমতা গ্রিদ্ধর্র পদ্ধর সসাদ্বিদ্ধয়ত সিতারা দ্বিদ্বকতা 

কর রুদ্ধিি এিং দ্বিদ্ধকালায় িুলিাদ্বিি কতৃেক িিৃীত একটি কম েসূদ্বচ, তদ্ধি ওয়াস ো চুক্সক্ত সসাদ্বিদ্ধয়তদ্ধক তার 

উপগ্রিগুদ্বলর দ্বিয়ন্ত্রর্দ্ধক আরও শক্সক্তশালী করার পদ্বরকল্পিার প্রেম পদদ্ধেপ দ্বিল। এই চুক্সক্তটিও কাজ 

কদ্ধরদ্বিল আন্তজোদ্বতক কূিিীদ্বতর সেদ্ধত্র সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়দ্ধির দর কষাকদ্বষর অ্িস্থািদ্ধক িাডাদ্ধিার লের্, 

এই চুক্সক্তর সমাদ্বি প্রিদ্ধন্ধর সািাদ্ধযয এমি একটি সচূিা িদ্ধত পাদ্ধর, সযটিদ্ধত িলা িদ্ধয়দ্বিল সয যখ্ি পূি ে-

পক্সিদ্ধমর সক্সিদ্বলত-সুরো চুক্সক্ত িদ্ধি তখ্ি ওয়ারশ চুক্সক্ত দ্বিলুি িদ্ধি। িল। 

ওয়ারশ চুক্সক্ত, দ্বিদ্ধশষত সযাদ্ধিলাইি িূখ্দ্ধণ্ড সসাদ্বিদ্ধয়ত বসিযদ্ধদর উদরিুেকরদ্ধর্র দ্বিযাি, ১৯৫ in সাদ্ধল এই দুই 

সদদ্ধশর অ্িুযত্থাদ্ধির সময় সপালযান্ড এিং িাদ্ধঙ্গদ্বরদ্ধত জাতীয়তািাদী শতররুতার লেয িদ্ধয় ওদ্ধ । ওয়ারদ্ধসা 

চুক্সক্তটি সরাদ্ধিার দ্বসোন্ত সিওয়ার সময় সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়ি এই চুক্সক্তটি স্বাের কদ্ধর। ১৯68৮ সাদ্ধলর 



আিদ্ধস্ট সচদ্ধকাদ্ধলািাদ্বকয়ায় সসিািাদ্বিিী িাক স্বাযীিতার উপর দ্বিয়ন্ত্রর্ চাপাদ্ধিা শুরু করার পদ্ধর এিং 

পক্সিমাদ্ধদর সাদ্ধে র্দ্বিষ্ঠ সম্পকে সন্ধাি করার পদ্ধর সচদ্ধকাদ্ধলািাক শাসি িযিস্থাদ্ধক দ্বফদ্বরদ্ধয় আিার জিয। 

(সকিলমাত্র আলদ্ধিদ্বিয়া এিং সরামাদ্বিয়া সচদ্ধকাদ্ধলািাক দমদ্ধি সযাি দ্বদদ্ধত অ্স্বীকার কদ্ধরদ্বিল।) 

পূি ে ইউদ্ধরাদ্ধপ ১৯৮৯-এর ির্তাদ্বন্ত্রক দ্বিলদ্ধির পদ্ধর, ওয়াদ্ধস ো চুক্সক্তটি মদ্বরিুন্ড িদ্ধয় যায় এিং ১৯৯১ সাদ্ধলর ১ 

জলুাই সচদ্ধকাদ্ধলািাদ্বকয়ার প্রাদ্ধি ওয়াস ো চুক্সক্তর সিতাদ্ধদর একটি চূডান্ত শীষ ে বি দ্ধক আিুষ্ঠাদ্বিকিাদ্ধি 

"অ্ক্সস্তত্বিীি" সর্াদ্বষত িয়। দ্বিযুক্ত সসাদ্বিদ্ধয়ত সসিািাদ্বিিী যীদ্ধর যীদ্ধর সাদ্ধিক উপগ্রি, এখ্ি রাজনিদ্বতকিাদ্ধি 

স্বতন্ত্র সদশ সেদ্ধক সদ্বরদ্ধয় সিওয়া িদ্ধয়দ্বিল। পূি ে ও পক্সিম ইউদ্ধরাদ্ধপর মদ্ধযয কদ্ধয়ক দশদ্ধকর দীর্ ে িিটি ওয়াস ো 

চুক্সক্তর সদসযরা আিুষ্ঠাদ্বিকিাদ্ধি প্রতযাখ্যাি কদ্ধরদ্বিল, রাদ্বশয়ার সসাদ্বিদ্ধয়দ্ধতর উেরসূদ্বর রাষ্ট্রদ্ধক িাদ দ্বদদ্ধয় 

পরিতীকাদ্ধল তারা িযাদ্ধিাদ্ধত সযাি দ্বদদ্ধয়দ্বিল। 

SEATO 

দদ্বের্-পূি ে এদ্বশয়া চুক্সক্ত সংস্থা (SEATO) ি'ল সাম্প্রদাদ্বয়ক সুরো এিং শীতল যুদ্ধের সময়কাদ্ধল কদ্বমউদ্বিস্ট 

রাষ্ট্রগুদ্বলর দ্বিরুদ্ধে সজাি ি দ্ধির জিয অ্-কদ্বমউদ্বিস্ট রাষ্ট্রগুদ্বলর মদ্ধযয প্রদ্বতটষ্ঠত একটি চুক্সক্ত। মাদ্বকেি 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জি ফস্টার ডুলস িারা আদ্ধলাদ্বচত, সংস্থাটি দদ্বের্-পূি ে এশীয় রাজযগুদ্বলর জিয প্রদ্বতরো 

সরিরাি কদ্ধরদ্বিল। ১৯৫৪ সাদ্ধলর সসদ্ধেিদ্ধর মাদ্বকেি যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রাি, সগ্রি দ্বব্রদ্ধিি, অ্দ্ধেদ্বলয়া, দ্বিউক্সজলযান্ড, 

পাদ্বকস্তাি, দ্বফদ্বলপাইি এিং োইলযান্ড এই চুক্সক্ত স্বাের কদ্ধরদ্বিল। যদ্বদও দ্বিদ্ধয়তিাম, লাওস এিং কদ্ধিাদ্বডয়া 

এই চুক্সক্তর আিুষ্ঠাদ্বিক সদসয িা িদ্ধলও তাদ্ধদর সুরোর প্রস্তািও সদওয়া িদ্ধয়দ্বিল। দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের পদ্ধর 

কমুযদ্বিস্ট এিং অ্-কদ্বমউদ্বিস্ট রাষ্ট্রগুদ্বলর মদ্ধযয কদ্বমউদ্বিজদ্ধমর েতু সম্প্রসারর্ এিং উদ্ধেজিার এই প্রতযে 

প্রদ্বতক্সিয়া দ্বিল। 

কদ্বমউদ্বিজদ্ধমর দ্বিস্তার সরাদ্ধয দ্বসদ্ধিা বতদ্বর করা িদ্ধয়দ্বিল। মাদ্বকেি যুক্তরাষ্ট্র এিং দ্বব্রদ্ধিি দ্বিশ্বাস কদ্ধরদ্বিল সয 

ইউএসএসআর সিতৃত্বাযীি কদ্বমউদ্বিস্ট রাষ্ট্রগুদ্বলর সম্প্রসারর্ দ্বিশ্বজদু্ধড ির্তন্ত্রদ্ধক িুমদ্বকর মুদ্ধখ্ সফদ্ধলদ্ধি। 

তদ্ধি সসাদ্বিদ্ধয়তরা কমুযদ্বিজদ্ধমর আদশ ে প্রচাদ্ধরর লদ্ধেয দ্বিল। অ্দ্বযকন্তু, দ্বিদ্ধশ্বর শক্সক্ত অ্জেি করার সাদ্ধে সাদ্ধে 

চীদ্ধির কদ্বমউদ্বিস্ট রাষ্ট্র িমিয েমাি িিৃৎ িুমদ্বকদ্ধত পদ্বরর্ত িদ্ধয়দ্বিল। এটি অ্-সামযিাদী রাষ্ট্রগুদ্বলদ্ধক এই 

িদ্বেদ্ধত স্বােদ্ধরর মাযযদ্ধম toকযিে িওয়ার প্রদ্ধরাদ্বচত কদ্ধরদ্বিল এিং কদ্বমউদ্বিস্টদ্ধদর আগ্রাসদ্ধির সেদ্ধত্র 

দদ্বের্-পূি ে এশীয় সদশগুদ্বলদ্ধক সুরো সরিরাি কদ্ধরদ্বিল। 

রাষ্ট্রপদ্বত ডুইি দ্বড আইদ্ধজিিওয়াদ্ধরর এই জিদ্ধসিা সর্াষর্াটি দদ্বের্-পূি ে এদ্বশয়ার কদ্বমউদ্বিস্ট সংগ্রামগুদ্বলর 

িযাখ্যা দ্বদদ্ধয়দ্বিল এিং আদ্ধমদ্বরকাি িািদ্বরকদ্ধদর দ্বসদ্ধিা এিং এর গুরুত্ব সম্পদ্ধকে অ্িদ্বিত কদ্ধরদ্বিল। 

Cominform 

কদ্বমিফম েটি 1947 সেদ্ধক ১৯৫6 সাল পয েন্ত আন্তজোদ্বতক কদ্বমউদ্বিস্ট আদ্ধন্দালদ্ধির সকন্দ্রীয় সংি ি দ্বিল। 

এটি একরকমিাদ্ধি কদ্বমোদ্ধরর উেরসূদ্বর দ্বিল। 



 

কদ্বমিফদ্ধম ের িামটি কদ্বমউদ্বিস্ট এিং শ্রদ্বমকদ্ধদর দলগুদ্বলর তেয িুযদ্ধরার রাদ্বশয়াি িাষায় সংদ্ধকাচদ্ধির পদ্ধর 

আদ্ধস from সংস্থার লেয অ্ংশ সিওয়া রাষ্ট্রসমিূ িা কদ্বমউদ্বিস্ট দলগুদ্বলর আদদ্বশ েক ও রাজনিদ্বতক 

দ্বিিতেিদ্ধক দ্বিদ্বিডিাদ্ধি দ্বিয়ন্ত্রর্ করা is 

1945 সাল সেদ্ধক, ইউএসএসআর তার রাজনিদ্বতক শক্সক্ত প্রসাদ্বরত করার সচিা কদ্ধরদ্বিল। ২২ সেদ্ধক ২ 27 

সসদ্ধেির পয েন্ত সপাদ্বলশ সলায়ার দ্বসদ্বলদ্বসয়ার ইউদ্ধরাপীয় কদ্বমউদ্বিস্ট পাটিের সদ্ধিলি উপলদ্ধে ১৯৪form 

সাদ্ধলর ৫ ই অ্দ্ধটাির সকাদ্বমিফম েটি বতদ্বর করা িদ্ধয়দ্বিল। উেদ্ধরাের উপর সসাদ্বিদ্ধয়ত প্রিাি। প্রদ্বতষ্ঠাদ্ধির 

ইউদ্ধরাদ্ধসদ্বিজদ্ধমর প্রমার্, চীিা এিং দ্বিদ্ধয়তিামী দ্বপদ্বস আমদ্বন্ত্রত িয়। 

স্টাদ্বলদ্ধির মাযযদ্ধম কদ্বমিফদ্ধম ের সৃটি আদ্ধমদ্বরকাি মাশ োল পদ্বরকল্পিার প্রদ্বতক্সিয়া দ্বিসাদ্ধি উপদ্বস্থত িদ্ধয়দ্বিল, 

পূি ে ইউদ্ধরাদ্ধপর জিদ্বপ্রয় ির্তন্ত্র িারা প্রতযাখ্যাি করা িদ্ধয়দ্বিল (সসাদ্বিদ্ধয়দ্ধতর চাদ্ধপ)। 

Comecon 

পারস্পদ্বরক অ্ে েনিদ্বতক সিায়তা কাউক্সিল িা দ্বমউচুয়াল অ্ে েনিদ্বতক সিায়তা কাউক্সিল (দ্বসএমইএ, যা 

রাদ্বশয়াি িাষায় কমকি িাদ্ধম পদ্বরদ্বচত,) দ্বিদ্বিন্ন কদ্বমউদ্বিস্ট সদশগুদ্বলর মদ্ধযয অ্ে েনিদ্বতক পারস্পদ্বরক 

সিায়তার একটি সংি ি দ্বিল। ১৯৪৯ সাদ্ধল স্টযাদ্বলি িারা দ্বিদ্বম েত মাশ োল পদ্বরকল্পিার প্রদ্বতক্সিয়া দ্বিসাদ্ধি 

১৯৪। সাদ্ধল, এটি শীতল যুদ্ধের সশদ্ধষর দ্বদদ্ধক ২৯ সশ জিু, ১৯৯১-এ সসাদ্বিদ্ধয়ত ব্লদ্ধকর পতদ্ধির সাদ্ধে দ্বিলীি 

িদ্ধয় যায়। এর সদর দফতর মদ্ধস্কার িতুি আরিি দ্বেদ্ধি দ্বিল। 

এই সংস্থার লেয দ্বিল কদ্বমউদ্বিস্ট সদশগুদ্বলর জাতীয় দ্বশল্পগুদ্বলর সদ্ধি োেম পদ্বরকল্পিা এিং দ্বিদ্ধশষাদ্বয়তকরর্। 

দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের পদ্ধর, তোকদ্বেত "সমাজতাদ্বন্ত্রক" সদশগুদ্বল দ্বসএমইএর মদ্ধযয দ্বিপেীয় দ্বিয়াদ্বরং 

(েদ্বতপূরর্) গ্রির্ কদ্ধরদ্বিল, পদ্বরকদ্বল্পত অ্ে েিীদ্বতদ্ধত োকা একটি সদদ্ধশর বিদ্ধদদ্বশক এিদ্ধচদ্ধের সেদ্ধত্র 

একমাত্র পেদ্বত প্রদ্ধযাজয। এরপদ্ধর তারা িিুপাদ্বেক দ্বিয়াদ্বরং প্রিতেি কদ্ধর, যা দ্বসএমইএ সদশগুদ্বলর 

উন্নয়দ্ধির পদ্ধে িাযা অ্দ্বতিম করদ্ধত আরও সুদ্বিযাজিক এিং সযখ্াদ্ধি "স্থািান্তরদ্ধযািয রুদ্ধিল" অ্যাকাউদ্বেং 

ইউদ্বিি দ্বিসাদ্ধি কাজ করা উদ্বচত। সামটিক অ্ে েনিদ্বতক স্তদ্ধর, "স্থািান্তরদ্ধযািয রুদ্ধিল" পারস্পদ্বরক 

দ্বিতরর্গুদ্বলর পদ্বরমাদ্ধর্র তুলিা করার একটি মাযযম দ্বিল। 

দ্বসএমইএর সৃটি, যা মাশ োল পদ্বরকল্পিার প্রদ্বতক্সিয়া দ্বিসাদ্ধি সদখ্া সযদ্ধত পাদ্ধর যা পক্সিম ইউদ্ধরাপ (পক্সিম 

জাম োদ্বি, ফ্রাি ইতযাদ্বদ) পুিি ে দ্ধি সিায়তা কদ্ধরদ্বিল এিং "মুক্ত দ্বিশ্ব" ি দ্ধির ফদ্ধল পূি ে ইউদ্ধরাপীয় উপগ্রদ্ধির 

অ্ে েনিদ্বতক প্রিকৃ্সে িদ্ধয়দ্বিল সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়দ্ধির দ্বদদ্ধক সদশগুদ্বল, আন্তঃসো সলিদ্ধদদ্ধি "িস্তান্তরদ্ধযািয 

রুদ্ধিল" িযিিার করার িাযযিাযকতার সাদ্ধে এইিাদ্ধি সসাদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বিয়দ্ধির আদ্বযপতযদ্ধক শক্সক্তশালী কদ্ধর। 

সংস্থাটি ইউএসএসআদ্ধরর পদ্ধেও গুরুত্বপূর্ ে রাজনিদ্বতক িূদ্বমকা পালি কদ্ধরদ্বিল, সযদ্ধিতু এটি িতুেদ্বক, 

loans িা শ্রম সপ্ররদ্ধর্র দ্বিদ্বিমদ্ধয় সদশীয় দ্বিষদ্ধয় প্রচুর ওজি অ্জেি করদ্ধত সেম কদ্ধর। 



 

"জনগদণর গণতন্ত্র", ইউএসএসআর-এর উপগ্রহ রাজেগুবল 

The “people’s democracies”, satellite states of the USSR 

 

পূি ে ইউদ্ধরাপ, আদ্ধমদ্বরকাি পুুঁক্সজিাদ্ধদর সিতি দ্বিসাদ্ধি পক্সিম ইউদ্ধরাদ্ধপর "িুদ্ধজোয়া ির্তন্ত্র" এর দ্বিপরীদ্ধত, 

মযয ও পূি ে ইউদ্ধরাদ্ধপর (দ্বসইইদ্বস), ইউএসএসআর এর "জিিদ্ধর্র ির্তন্ত্র" সিাঝায়, যার মদ্ধযয তারা উপগ্রি 

রাষ্ট্র। রাদ্ধষ্ট্রর উপগ্রিগুদ্বল, সকিলমাত্র তাদ্ধদর রাজনিদ্বতক এিং সামাক্সজক মদ্ধডল সসাদ্বিদ্ধয়ত সামযিাদী 

শাসদ্ধির িারা অ্িুপ্রাদ্বর্ত িয়, কারর্ এই সমস্ত সদদ্ধশর অ্িযন্তরীর্ এিং িাদ্বিযক িীদ্বতগুদ্বল সমদ্ধি চলা িা 

কমপদ্ধে কদ্ধ ারিাদ্ধি সমদ্ধি চলার কো, মদ্ধস্কার আদ্ধদদ্ধশর মাযযদ্ধম, Cominform। 

িাস্তিতা কম মসৃর্। দ্বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াদ্ধয ে, িাস্তদ্ধি, দুটি দ্বপদ্বরয়ড জিিদ্ধর্র ির্তদ্ধন্ত্রর ইদ্বতিাসদ্ধক দ্বচদ্বহ্নত 

কদ্ধর: প্রেম সময়কাদ্ধল, যা ১৯৪45 সাদ্ধল দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের সমাদ্বির সাদ্ধে শুরু িদ্ধয়দ্বিল এিং যা ১৯৫৩ সাদ্ধল 

স্টযাদ্বলদ্ধির মৃতুযর সাদ্ধে সাদ্ধে সশষ িদ্ধয়দ্বিল। , পূি ে ইউদ্ধরাপ স্টযাদ্বলিাইদ্ধজশদ্ধির পদ্ধে; দ্বিতীয়দ্বদদ্ধক, 

অ্িযদ্বদদ্ধক, যা ১৯৫৩ সাদ্ধল স্টযাদ্বলদ্ধির মৃতুযর মযয দ্বদদ্ধয় শুরু িদ্ধয়দ্বিল এিং ১৯৮৯ সাদ্ধল িাদ্বল েি প্রাচীদ্ধরর 

পতদ্ধির মযয দ্বদদ্ধয় সশষ িদ্ধয়দ্বিল, পূি ে ইউদ্ধরাপ দ্বড-স্টযাদ্বলিাইদ্ধজশদ্ধির পদ্ধে দ্বিল। 

স্ট্োবলনাইদজশন প্রক্রিযায পূি য ইউদরাপ 

১৯৪45 সেদ্ধক ১৯৫৩ সাদ্ধলর মদ্ধযয পূি ে ইউদ্ধরাপ দুটি কারদ্ধর্ স্টযাদ্বলিাইদ্ধজশি প্রক্সিয়াযীি দ্বিল: প্রেমত, 

কারর্ ১৯৪45 সেদ্ধক ১৯৪৯-এর মদ্ধযয, "আয়রি কািেি" এর দ্বপিদ্ধি কদ্বমউদ্বিস্টরা দ্বিদ্ধজদ্ধদর সরকাদ্ধর 

আমন্ত্রর্ জাদ্বিদ্ধয়দ্বিল এিং েমতা দখ্ল কদ্ধরদ্বিল; দ্বিতীয়ত, কারর্ 1949 সেদ্ধক 1953 সাদ্ধলর মদ্ধযয, 

প্রদ্বতরোমূলক ঝকঝদ্ধক দ্বপিদ্ধি, কদ্বমউদ্বিস্ট সরকারগুদ্বল স্টাদ্বলদ্ধির িারা প্রদ্বতটষ্ঠত সসাদ্বিদ্ধয়ত 

একিায়কতদ্ধন্ত্রর মদ্ধতা সি েগ্রাসী সরকার প্রদ্বতষ্ঠা কদ্ধরদ্বিল। 

 

কবমউবনস্ট্ সরকার প্রবতষ্ঠা (১৯৪ 19-১৯৯৯) 

দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের পদ্ধর, পূি ে ইউদ্ধরাপ, পক্সিম ইউদ্ধরাপ সি আদ্ধমদ্বরকা যুক্তরাষ্ট্র ইউএসএসআর-সত 

সদদ্ধখ্দ্বিল, যা এটিদ্ধক তার ত্রার্কতো িাক্সজিাদ সেদ্ধক মুক্সক্ত দ্বদদ্ধয়দ্ধি। এই কারদ্ধর্, পক্সিম ইউদ্ধরাদ্ধপর 

সদশগুদ্বলর সাদ্ধে মাদ্বকেি যকু্তরাষ্ট্র দ্বিসাদ্ধি পূি ে ইউদ্ধরাদ্ধপর সদশগুদ্বলর সাদ্ধে প্রচুর সিাি উপদ্ধিাি করা 

ইউএসএসআর ি'ল অ্িুসরর্ ও অ্িুকরদ্ধর্র একটি মদ্ধডল এিং িাইড। তদ্ধি মাদ্বকেি যুক্তরাদ্ধষ্ট্র মদ্ধডলটি 

পুুঁক্সজিাদ, ইউএসএসআর-সত মদ্ধডল িদ্ধলি সামযিাদ commun এই কারদ্ধর্ই, ১৯৪45 সেদ্ধক ১৯৪৯ সাদ্ধলর 

মদ্ধযয পূদ্ধি ের সদশগুদ্বল কদ্বমউদ্বিজদ্ধম রূপান্তদ্বরত িদ্ধয়দ্বিল: দ্বকিু েতু, অ্দ্ধিযরা স্বতঃসরফূতেিাদ্ধি। 

 



১৯৪45 সাদ্ধল যুদ্ধিালাদ্বিয়া এিং আলদ্ধিদ্বিয়া ি'ল প্রেম দুটি পূি ে ইউদ্ধরাপীয় সদশ যা কদ্বমউদ্বিস্ট সরকার িারা 

পদ্বরচাদ্বলত িদ্ধয়দ্বিল: প্রেমটি সজাদ্বশপ সব্রাদ্ধজর িাদ্ধত টিদ্ধিা, এিিার িিার মদ্ধযয দ্বিতীয়, দু'জি িীর 

প্রদ্বতদ্ধরাদ্ধযর সমে েি িাডাই তাদ্ধদর সদশদ্ধক িাক্সজিাদ সেদ্ধক মুক্সক্ত দ্বদদ্ধয়দ্বিল সসাদ্বিদ্ধয়ত সরড আদ্বম ে। 

1946 সাদ্ধল িুলদ্ধিদ্বরয়া, 1947 সাদ্ধল সপালযান্ড ও সরামাদ্বিয়া, জাতীয় ফ্রে সরকার িাদ্ধম অ্স্থায়ী সরকার িারা 

সিতৃদ্ধত্বর পদ্ধর, চারপাদ্ধশ িাৎদ্বস দ্বিদ্ধরাযী প্রদ্বতদ্ধরাযদ্ধক একক্সত্রত কদ্ধর, প্রিািশালী কদ্বমউদ্বিস্ট সরকারগুদ্বলর 

অ্যীদ্ধি জাদ্বতগুদ্বলর দ্বিতীয় তরঙ্গ ি ি কদ্ধরদ্বিল। 

১৯৪৮ সাদ্ধল সচদ্ধকাদ্ধলািাদ্বকয়া "অ্িুযত্থাি দ্বড প্রাি" িাদ্ধম পদ্বরদ্বচত শক্সক্ত প্রদশ েি করার পদ্ধর কদ্বমউদ্বিজদ্ধম 

আত্মসমপ ের্ কদ্ধরদ্বিদ্ধলি। সফিররুয়াদ্বর 25, 1948-এ, অ্দ্বতদ্বরক্ত সামযিাদী প্রিাি দ্বিচার কদ্ধর এমি উদার 

মন্ত্রীদ্ধদর জাতীয় ফ্রে সরকাদ্ধরর পদতযাদ্ধির পদ্ধর, প্রজাতদ্ধন্ত্রর রাষ্ট্রপদ্বত সিদ্বিস খু্ি শীঘ্রই সামযিাদী িা 

োকার কারদ্ধর্ পদতযাি কদ্ধরদ্বিদ্ধলি, দলটি তাদ্ধক চাদ্বপদ্ধয় দ্বদদ্ধয়দ্ধি। কদ্বমউদ্বিস্ট সচদ্ধকাদ্ধলািাক, িয় 

িডাদ্ধিার জিয সশস্ত্র শ্রদ্বমক দ্বমদ্বলদ্বশয়াদ্ধদর কুচকাওয়াদ্ধজর মাযযদ্ধম শক্সক্ত প্রদশ েদ্ধির সলখ্ক, প্রযািমন্ত্রী 

দ্বিদ্ধমি সিািওয়াদ্ধল্ডর দ্বিদ্ধদেদ্ধশ কদ্বমউদ্বিসরি সরকার ি ি কদ্ধরদ্বিদ্ধলি। 

1949 সাদ্ধল িাদ্ধঙ্গদ্বর, প্রেম িিরগুদ্বলদ্ধত কদ্বমউদ্বিজদ্ধমর সাইদ্ধরিগুদ্বলর প্রদ্বত সংদ্ধিদিশীল দ্বিল িা, অ্িদ্ধশদ্ধষ 

সালাদ্বমর সকৌশল িারা দ্বিক্সিত িদ্ধত পাদ্ধর। িাদ্ধঙ্গদ্বরয়াি কদ্বমউদ্বিস্ট পাটিের সিতা এিং এই শব্দটির উদ্ভািক 

মযাদ্বতয়াস রাদ্ধকাদ্বসর মদ্ধত, সালাদ্বমর সকৌশলটি রাজনিদ্বতক দ্বিদ্ধরাযীদ্ধদর "িুকদ্ধরা িুকদ্ধরা কদ্ধর" িাি কদ্ধর 

সদওয়া এিং তারপদ্ধর রাজিীদ্বত সেদ্ধক "এদ্ধক এদ্ধক এদ্ধক" সকদ্ধি সফলা যতের্ িা িয় এক্সক্ত িাদ্বক. ফলস্বরূপ, 

িাদ্ধঙ্গদ্বরয়াি কদ্বমউদ্বিস্ট পাটিে, তার সি োদ্বযক দরূিতী রাজনিদ্বতক দ্বিদ্ধরাযীদ্ধদর (উদারপন্থীদ্ধদর) দ্বিরুদ্ধে িুমদ্বক 

িযিিার করার পদ্ধর, তার দ্বিকিতম রাজনিদ্বতক দ্বমত্রদ্ধদর (সমাজতন্ত্রীদ্ধদর) কদ্বমউদ্বিস্ট পাটিেদ্ধত সযািদাদ্ধির 

জিয তাদ্ধদর রাজনিদ্বতক দলদ্ধক সিদ্ধে সদওয়া িাডা সকািও দ্বিকল্প প্রস্তাি সদয়, যা পদ্বরর্ত িদ্ধয়দ্বিল সদদ্ধশর 

একমাত্র শাসক দ্বিসাদ্ধি একই সমদ্ধয় একমাত্র আইিী দল। 

জাম োদ্বি, সশষ অ্িদ্বয, 1949 সাদ্ধল, পূি ে ইউদ্ধরাদ্ধপর সশষ সদশটি কদ্বমউদ্বিজদ্ধম উেীর্ ে িদ্ধয়দ্বিল। পক্সিম িাদ্বল েি 

অ্িদ্ধরায ও জাম োদ্বি দুটি সদদ্ধশ দ্বিিক্ত িওয়ার ফদ্ধল, জাম োি সডদ্ধমািযাটিক দ্বরপািদ্বলক (ক্সজদ্বডআর) এর জে 

জাম োি কদ্বমউদ্বিস্ট পাটিেদ্ধক েমতা দখ্দ্ধলর অ্িুমদ্বত সদয় এিং এর সি োদ্বযক উচ্চ প্রদ্বতদ্বিদ্বয উইলদ্ধিলম 

পাইদ্ধকর িাদ্ধত তার দ্বিদ্ধদেশিা সদয়। 

অ্িযদ্বদদ্ধক, ইউএসএসআর এই সমস্ত জিদ্বপ্রয় ির্তন্ত্রদ্ধক "িড িাই" দ্বিসাদ্ধি দ্বিদ্ধিচিা কদ্ধর যার প্রদ্বত আমরা 

িাযয িদ্ধয়দ্বি এিং যার কাি সেদ্ধক আমরা আমাদ্ধদর আদ্ধদশ সপদ্ধয়দ্বি। 1948 সাদ্ধল, একজি সলাক 

সাি েদ্ধিৌমদ্ধত্বর এই েদ্বত এিং এই অ্ন্ধ আিুিতযদ্ধক অ্স্বীকার কদ্ধরদ্ধিি: যুিলাি টিদ্ধিাদ্ধক তাতরেদ্বর্কিাদ্ধি 

কদ্বমউদ্বিস্ট ব্লক সেদ্ধক িাদ সদওয়া িদ্ধয়দ্বিল, কারর্ দ্বিচুযদ্বতিাদ এিং সিাষ্ঠী দ্বতদ্বতিাদ্ধদর কারদ্ধর্। 

 



অ্িয সকাোও, স্টাদ্বলিিাদী আদ্ধদশ রাজত্ব কদ্ধর। দ্বসদ্বপএসইউ-এর পরামদ্ধশ ে, "িাই দলগুদ্বল", মাশ োল 

পদ্বরকল্পিার তাদ্ধদর সয পদ্বরমার্ আদ্বে েক প্রদ্ধয়াজি তা অ্ে েনিদ্বতক সিায়তা প্রতযাখ্যাি করার পদ্ধর, সি েগ্রাসী 

শাসিিযিস্থা প্রদ্বতষ্ঠার দ্বদদ্ধক এদ্বিদ্ধয় যায়। 

 

সি যগ্রাসী শাসন িেিস্থা প্রবতষ্ঠা (1949-1953) The establishment of 

totalitarian regimes (1949-1953) 

সি েগ্রাসী শাসি িলদ্ধত এমি একটি সরকারদ্ধক সিাঝায় সযটিদ্ধত িযক্সক্তদ্ধদর উপর রাদ্ধষ্ট্রর েমতা সীমািীি, 

অ্ে োতর সমাি: সকিলমাত্র সদদ্ধিই িয় (সগ্রিার, কারািাস, ফাুঁদ্বস); তদ্ধি মদ্ধির মদ্ধযযও (দ্বিখু্ুঁত আিুিতয, 

স্বাযীিতার অ্িাি, রাষ্ট্রদ্ধেত্র) সুতরাং সি েগ্রাসী শাসিিযিস্থা ি'ল একরকম একিায়কতন্ত্র, বস্বরাচার িা 

বস্বরাচারিাদ। 

জাতীয় পয োদ্ধয়, এটি িলা যায় সয প্রদ্বতটি জিদ্বপ্রয় ির্তদ্ধন্ত্রর মদ্ধযযই সি েগ্রাসীিাদ কদ্বমউদ্বিস্ট পাটিে এিং এর 

সদ্ধি োচ্চ প্রদ্বতদ্বিদ্বয সসদ্ধিিাদ্বর-সজিাদ্ধরল িারা প্রদ্ধয়াি করা িয়, দ্বযদ্বি প্রায়শই সিতাও িি। রাজয িা সরকার। 

দ্বতদ্বিই ইউএসএসআদ্ধরর পরামদ্ধশ ে স্থািীয় পয োদ্ধয় মদ্ধস্কাদ্ধত িিৃীত রাজনিদ্বতক ও অ্ে েনিদ্বতক দ্বসোন্ত 

কায েকর কদ্ধরি। 

দ্বতদ্বিই স্টযাদ্বলদ্ধির প্রশংসা কদ্ধরদ্ধিি, তাুঁর উপকাদ্ধরর জিয িযক্সক্তদ্ধত্বর সিাষ্ঠী িুদ্ধল সিদ্ধিি, সযমি ক্সজদ্বডআর 

এদ্বরক সিাদ্ধিক্কার িা সরামাদ্বিয়ার দ্বিদ্ধকালা দ্বসউজসু্ক। দ্বতদ্বিই তাুঁর িািযদ্ধক ইউএসএসআর-র সাদ্ধে আিে 

কদ্ধরি, কদ্বমউদ্বিজদ্ধমর সমস্ত দ্বিদ্ধরাযীদ্ধদর, ইউএসএসআর িা স্টাদ্বলিদ্ধক দ্বিদ্বি েচাদ্ধর "জিিদ্ধর্র শতররু", 

"দ্বিশ্বাসর্াতক", "দ্বিলিীদ্ধদর" িা "দদ্বের্পন্থীদ্ধদর" দ্বিরুদ্ধে িদ্বর্ েত দ্বিসাদ্ধি দ্বিয োতি কদ্ধরি। একজি 

রাজনিদ্বতক পুদ্বলশ (ক্সজদ্বডআর-এর স্টযাদ্বস, সরামাদ্বিয়ার দ্বসদ্বকউদ্বরি) িারা সগ্রিার িওয়ার দ্বিষয়টি পাটিের 

দ্বিদ্ধদেদ্ধশ দ্বিলিী ট্রাইিুযিালদ্ধদর িারা দ্বিচার করা িদ্ধয়দ্বিল, তারপদ্ধর প্রায়শই উপিাসমূলক ও ভ্রান্ত 

উদ্ধেশযগুদ্বলর জিয সজার কদ্ধর শ্রম িা মৃতযদদ্ধণ্ড দক্সণ্ডত করা িয়। 


