স্নায়ুযুদ্ধ হচ্ছে দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধ-পরিতী সমচ্ছয় মাদ্বকিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দ্বমত্রসমূহ এিং সসাদ্বিচ্ছয়ত ইউদ্বনয়ন ও
তার দ্বমত্রসমূচ্ছহর মধ্যকার টানাচ্ছপাচ্ছ়েচ্ছনর নাম। ১৯৪০-এর দশচ্ছকর মাঝামাদ্বঝ সেচ্ছক ১৯৮০'র দশচ্ছকর সশষ
পযিন্ত এর দ্বিস্তৃ দ্বত দ্বিল। প্রায় পাাঁচ দশকিযাপী সময়কাচ্ছল এই দুই শদ্বক্তশালী সদচ্ছশর মধ্যকার তীব্র প্রদ্বতিদ্বিতা
ও রাজননদ্বতক মতাননকয আন্তজিাদ্বতক রাজনীদ্বতর সচহারা দ্বনয়ন্ত্রণ করত। মাদ্বকিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দ্বমত্র
সদশসমূহ দ্বিল গণতন্ত্র ও পুাঁদ্বজিাচ্ছদর স্বপচ্ছে; আর সসাদ্বিচ্ছয়ত ইউদ্বনয়ন ও তার দ্বমত্র সদশসমূহ দ্বিল সামযিাদী
িা সমাজতন্ত্রপন্থী। স্নায়ুযুচ্ছদ্ধর সময় যুক্তরাচ্ছষ্ট্রর প্রধ্ান প্রধ্ান দ্বমত্র দ্বিল যুক্তরাজয, ফ্রান্স, পদ্বিম জামিাদ্বন,
জাপান ও কানাডা। আর সসাদ্বিচ্ছয়ত ইউদ্বনয়চ্ছনর পচ্ছে দ্বিল পূিি ইউচ্ছরাচ্ছপর অচ্ছনক রাষ্ট্র, সযমন িুলচ্ছগদ্বরয়া,
সচচ্ছকাচ্ছলািাদ্বকয়া, হাচ্ছেদ্বর, সপালযান্ড, পূিি জামিাদ্বন ও সরামাদ্বনয়া। স্নায়ুযুচ্ছদ্ধর দ্বকিু কাল যািৎ দ্বকউিা এিং
চীন সসাদ্বিচ্ছয়তচ্ছদর সমেিন সদয়। সযসমস্ত সদশ দুই পচ্ছের কাউচ্ছকই সরকাদ্বরিাচ্ছি সমেিন করত না,
তাচ্ছদরচ্ছক দ্বনরচ্ছপে সদশ িলা হত। তৃ তীয় দ্বিচ্ছশ্বর দ্বনরচ্ছপে সদশগুদ্বল সজাট দ্বনরচ্ছপে আচ্ছদালচ্ছনর অংশ দ্বিল।
অিচ্ছশচ্ছষ সসাদ্বিচ্ছয়ত ইউদ্বনয়চ্ছনর নাটকীয় পদ্বরিতি ন ও পতচ্ছনর মধ্য দ্বদচ্ছয় এই যুচ্ছদ্ধর সমাদ্বি হয়। এই দ্বিচ্ছশষ
ঐদ্বতহাদ্বসক ঘটনাচ্ছক ইংচ্ছরদ্বজচ্ছত 'Cold War' কোটি দ্বদচ্ছয় সিিপ্রেম সূদ্বচত কচ্ছরন মাদ্বকিন সাংিাদ্বদক
ওয়াল্টার দ্বলপমান, ১৯৪৭ সাচ্ছল, তার একই দ্বশচ্ছরানাচ্ছমর িইচ্ছত।

ঠান্ডা ল়োই আন্তজিাদ্বতক রাজনীদ্বতচ্ছত অতযন্ত তাৎপযিপণ
ূ ি একটি ঘটনাপিি; মূলত দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুচ্ছদ্ধর পচ্ছর
সমগ্র দ্বিশ্ব দুইটি দ্বশদ্বিচ্ছর িাগ হচ্ছয় যায়। যো: মাদ্বকিন যুক্তরাচ্ছষ্ট্রর সনতৃ চ্ছে পুাঁদ্বজিাদী ধ্নতাদ্বন্ত্রক রাষ্ট্রচ্ছজাট এিং
সসাদ্বিচ্ছয়ত সনতৃ োধ্ীন সমাজতাদ্বন্ত্রক দ্বশদ্বির। দ্বিশ্বযুদ্ধ পরিতী পচ্ছিি মাদ্বকিন আদ্বধ্পতযিাদ-এর সূচনা হয়
এিং দ্বহচ্ছরাদ্বশমা ও নাগাসাদ্বক আণদ্বিক দ্বিচ্ছফারণ এর মচ্ছধ্য দ্বদচ্ছয় মাদ্বকিন যুক্তরাষ্ট্র তার পারমাণদ্বিক সেষ্ঠে
প্রদশিন কচ্ছর ফচ্ছল মাদ্বকিন এই ঔদ্ধতয রুশ দ্বশদ্বিরচ্ছক ঠান্ডা যুচ্ছদ্ধ সাদ্বমল কচ্ছর। দ্বিশ্ব অেিননদ্বতক দ্বদচ্ছক সেচ্ছক
শদ্বক্তশালী মাদ্বকিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিশ্বযুচ্ছদ্ধর অিযিদ্বহত পচ্ছরই রুশ আদ্বধ্পতযিাচ্ছদর দ্বিনাশ সাধ্চ্ছন অগ্রসর হয় এিং
উইনস্টন চাদ্বচিল এর ফালটন িক্তৃতা ও ১৯৪৭ এর মাশিাল পদ্বরকল্পনার মচ্ছধ্য দ্বদচ্ছয় এই সচতনার িদ্বহিঃপ্রকাশ
ঘচ্ছট। যাই সহাক এিাচ্ছি ঠান্ডা ল়োই িা স্নায়ুযুদ্ধ শুধ্ুমাত্র ইউচ্ছরাপীয় রাজনীদ্বতচ্ছকই নয় িরং সমগ্র দ্বিশ্ব
রাজনীদ্বতচ্ছক প্রিাদ্বিত কচ্ছরদ্বিল এিং পরিতী সংকটসমূহ সযমন দ্বকউিা, সকাদ্বরয়া এিং নানা সংঘাত ও
সিাচ্ছটা খাচ্ছটা যুদ্ধসমূহ আন্তজিাদ্বতক আদ্বিনায় এক জটিলািস্থা ও প্রিল সরষাচ্ছরদ্বষর উদ্ভি ঘটায়। এদ্বশয়ার
মাটিচ্ছত এই সরষাচ্ছরদ্বষ সিদ্বশ প্রিল হচ্ছয় ওচ্ছঠ এিং পারমাণদ্বিক শদ্বক্তধ্র রাষ্ট্রসমূচ্ছহর এই প্রদ্বতিদ্বিতা িযাপক
অদ্বনিয়তা ও রুদ্ধশ্বাস টানাচ্ছপাচ্ছ়েন এর জন্ম সদয় ফচ্ছল দ্বিশ্বশাদ্বন্ত দ্বিনষ্ট হয়। নযাচ্ছটা, দ্বসয়াচ্ছটার পাশাপাদ্বশ
রুশশদ্বক্তর গঠিত ওয়ারশ চু দ্বক্ত এই স্নায়ুযুদ্ধচ্ছক এক অনয মাত্রায় দ্বনচ্ছয় যায়। জামিাদ্বনর দ্বিিদ্বক্তকরণ এিং
ইউসরাপীয় দ্বনরাপত্তার সন্ধান এই সময়কাচ্ছল অনযতম দ্বিষয় দ্বিল যা ঠান্ডাযুদ্ধ কতৃি ক প্রিাদ্বিত হয় ফচ্ছল দীঘি
কচ্ছয়ক দশক ধ্চ্ছর অিণিনীয় জটিলতার প্রসার ঘটায়। দ্বচরায়ত, িাস্তিিাদী এিং সংচ্ছশাধ্নিাদী ঐদ্বতহাদ্বসক
িযাখযায় এই ঠান্ডা ল়োইচ্ছয়র দ্বিচ্ছেষণ উচ্ছঠ এচ্ছসচ্ছি। দ্বলপমযান এর িক্তিয এপ্রসচ্ছে অতযন্ত তাৎপযিপূণি সকননা
দ্বতদ্বন তার "The Cold war" গ্রচ্ছন্থ দ্বিশ্বযুদ্ধচ্ছত্তার পচ্ছিির স্নায়ুযুচ্ছদ্ধর চদ্বরত্র ও কাঠাচ্ছমা িযাখযা কচ্ছরচ্ছিন।
ঐদ্বতহাদ্বসক সেদ্বমং মাদ্বকিন রাজননদ্বতক নীদ্বতগত দ্বদচ্ছক সেচ্ছক দ্বিচ্ছেষণ কচ্ছরচ্ছিন। গুরুেপূণি একটি দ্বিষয় হচ্ছলা
সয, সকাদ্বরয়া যুচ্ছদ্ধর সূত্র ধ্চ্ছর ঠান্ডা ল়োই রাজনীদ্বতচ্ছত ইউচ্ছরাপচ্ছকদ্বিকতার সীমানা অদ্বতক্রম কচ্ছর এদ্বশয়া
িূ খচ্ছেও মাদ্বকিন সিষ্টনী নীদ্বত জমাট হয়। এিাচ্ছিই দীঘি সময় ধ্চ্ছর ঠান্ডা ল়োই এক নতু ন ধ্রচ্ছনর ল়োই
দ্বিশ্বচ্ছক উপহার সদয় যাচ্ছক আটকাচ্ছনা সদ্বিদ্বলত জাদ্বতপুচ্ছের দ্বনকট সম্ভিপর দ্বিচ্ছলা না এিং িারতিচ্ছষির মচ্ছতা
তৃ তীয় দ্বিচ্ছশ্বর দ্বকিু সদশ সজাট দ্বনরচ্ছপেতাচ্ছক হাদ্বতয়ার কচ্ছর দ্বনচ্ছজচ্ছদর দূর অিস্থান িজায় রাচ্ছখ।
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