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  .171-192، صص 1389سال دوم، شماره چهارم، زمستان  فصلنامه روابط خارجی،



عرصـه روابـط    
 خواهــد شــدارائــه 

ایـن جنـبش   . شـود 
 تـوان  مـی  هاي گونـاگونی اسـت کـه   

گرایانی اسـت کـه پیشـقراول    
و  هـا  سنت ه تفاسیر گوناگونی از

 مارکسیسـم و سوسیالیسـم  
نوگرایی و توسعه نیز مـورد  
در این نوشتار نشان داده خواهد شد که چگونه ایـن  

و اقتصـاد  زدایی 
ایـده اصـلی ایـن اسـت کـه      
هاي زیادي مواجه شـده  

 تأثیرگـذار جنـوب در قـرن حاضـر    

الملـل، جنـبش عـدم    

  
 گرایـی در  سـوم  این مقاله کنکاشی درخصوص جنبش جهـان 

ارائــه  تاریخچــه ایــن حرکــتکــه  درحــالی .اســت الملــل بــین
شـود  مـی ي فراسوي آن نیـز مطـرح   ها فرصتو  ها محدودیت

هاي گونـاگونی اسـت کـه    یک پدیده تاریخی داراي نسل عنوان به
گرایانی اسـت کـه پیشـقراول     ي مختلف ملیها فعالیتو ها  گفت زاییده ایده

ه تفاسیر گوناگونی ازدر این بره. ي ضداستعماري بودندها جنبش
مارکسیسـم و سوسیالیسـم   هنجارهاي فرهنگی قبل از استعمار آمیختـه بـا  

نوگرایی و توسعه نیز مـورد   بر مبتنیغربی ي ها دیدگاهشد مضافاً اینکه ارائه 
در این نوشتار نشان داده خواهد شد که چگونه ایـن  . گرفت می استفاده قرار

زدایی رهاي موجـود در پـاردایم اسـتعما    پارادوکس دلیل به شجنب
ایـده اصـلی ایـن اسـت کـه      . سیاسی دوران جنگ سرد رو به افول گذاشـت 

هاي زیادي مواجه شـده   و نشیب با فراز گرایی سوم جهانایده جنبش  گرچه
جنـوب در قـرن حاضـر     ـ  است اما هنوز در روند تنازعات شـمال 

  .باشد می
الملـل، جنـبش عـدم     ، نظـام بـین  گرایی سوم جهان :هاي کلیدي واژه

      جنوبـ  تنازع شمال تعهد، جنگ سرد،
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چکیده
این مقاله کنکاشی درخصوص جنبش جهـان 

بــین
محدودیت

به
گفت زاییده ایده

جنبش
هنجارهاي فرهنگی قبل از استعمار آمیختـه بـا  

ارائه 
استفاده قرار

جنب
سیاسی دوران جنگ سرد رو به افول گذاشـت 

گرچها
است اما هنوز در روند تنازعات شـمال 

می
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نظام دو قطبی پس از پایـان جنـگ دوم جهـانی، کشـورهایی کـه      
کوشیدند در طول جنگ سـرد  

ـ   رهبران این کشورها تمایل داشـتند تنـازع شـمال   
هاي پنجـاه   در دهه گرایی

هـاي آزادسـازي ملـی و اشـکال ویـژه      
همچنـین کشـورهاي تحـت    

ي امریکـا کشورهاي قـدیمی  
هاي جهان سومی آن را به آزادسازي ملی 

گرایـی ارتبـاط    امریکـا 
هاي شصت و هفتاد با 
مصـادف شـد کـه گرایشـی بـه مراتـب       

 در دهـه  گرایی سوم جهان
یـک  ارائـه   این گروه و این تفکر خواهـان 

بـار   گرایـی  سـوم  جهان
و  هـا  دولـت ، هـا  جنبش

را براسـاس محورهـاي   
تقد بودند که دیگر طرح جهـان سـوم در شـرایط    

ــه تاریخچــه جهــان ســوم خــواهیم داشــت و    ــدا مــروري ب ــه ابت در ایــن مقال
یـک   عنوان به گرایی سوم

  
نظام دو قطبی پس از پایـان جنـگ دوم جهـانی، کشـورهایی کـه      گیري  پس از شکل

کوشیدند در طول جنگ سـرد   تمایلی به اتحاد با دو بلوك شرق و غرب نداشتند، می
رهبران این کشورها تمایل داشـتند تنـازع شـمال   به نوعی . با یکدیگر متحد شوند

گرایی سوم جهانظهور . غرب شود ـ  جنوب، جانشین تنازع شرق
هـاي آزادسـازي ملـی و اشـکال ویـژه       طور تنگاتنگی در ارتباط با برنامه و شصت به

همچنـین کشـورهاي تحـت    . یی بـود افریقـا گرایی در مسـتعمرات آسـیایی و   
کشورهاي قـدیمی   ـ  ومیت سابق و کشورهاي جدید خاورمیانه و ملت

هاي جهان سومی آن را به آزادسازي ملی  مدافعان ایده. التین در این باره فعال بودند
امریکـا گرایـی و   افریقـا گرایـی و   و اشکال مختلف آسیاگرایی، عـرب 

هاي شصت و هفتاد با  گرایان در دهه سوم تضعیف یا سقوط نسل اول جهان. دادند
مصـادف شـد کـه گرایشـی بـه مراتـب        گرایـی  سـوم  جهـان ظهور و رشد نسل دوم 

جهانهمچنین شکل متعادلی از . بودتر  سوسیالیست و تر
این گروه و این تفکر خواهـان . آمد وجود بهدر سازمان ملل متحد 

جهان 1980با این وجود در دهه . نظم نوین اقتصادي در دنیا بودند
جنبشپس از پایان جنگ سرد، برخی از . دیگر با بحران مواجه شد

را براسـاس محورهـاي    گرایـی  سوم جهانآن بودند که بار دیگر ایده  دنبال بهن 
تقد بودند که دیگر طرح جهـان سـوم در شـرایط    جدید احیا کنند اما عده دیگري مع
  .جدید و متحول بدون ارتباط است

ــه تاریخچــه جهــان ســوم خــواهیم داشــت و    ــدا مــروري ب ــه ابت در ایــن مقال
سوم جهان. ي آن را مطرح خواهیم کردها فرصتو  ها محدودیت

  

  

  

  مقدمه
پس از شکل

تمایلی به اتحاد با دو بلوك شرق و غرب نداشتند، می
با یکدیگر متحد شوند

جنوب، جانشین تنازع شرق
و شصت به

گرایی در مسـتعمرات آسـیایی و    منطقه
ومیت سابق و کشورهاي جدید خاورمیانه و ملتمقی

التین در این باره فعال بودند
و اشکال مختلف آسیاگرایی، عـرب 

دادند می
ظهور و رشد نسل دوم 

تر رادیکال
در سازمان ملل متحد  1970

نظم نوین اقتصادي در دنیا بودند
دیگر با بحران مواجه شد

ن امفسر
جدید احیا کنند اما عده دیگري مع
جدید و متحول بدون ارتباط است

ــه تاریخچــه جهــان ســوم خــواهیم داشــت و    ــدا مــروري ب ــه ابت در ایــن مقال
محدودیت



هـا و   زاییـده ایـده  جنبش تاریخی جهانی چه در نسل اول و چه در نسل دوم، بیشتر 
کوشیدند تا تفاسیري  گرایانی است که علیه استعمار به پا خواستند و 

ارائـه   آمیخته بـا مارکسیسـم و سوسیالیسـم را   
غربی نوگرایی و توسـعه نیـز مـورد اسـتفاده قـرار      
نهفته در ترکیب این استانداردهاي مختلف، یکـی از دالیـل   

و زدایی ربـود کـه ذاتـاً در رونـد اسـتعما     
  .بسترهاي متغیر ساختار اقتصاد سیاسی در دوران جنگ سرد وجود داشت

در شهر  چوئن اليو 
را شکل  1افریقا ـ  کنفرانس تاریخی آسیا
 (Said, 1995: 104).شود می

 »دوران بانـدونگ «را  
محوري بنیادین بـراي همـه   

ایـده  . تـاکنون شـکل گرفتـه اسـت    
اي  اي براي ایجاد وحدت و حمایت بین تعـداد فزاینـده  
ـ   رهبـران آنهـا درصـدد بودنـد تنـازع شـمال      

(Lundestat, 1995: 5   البتـه
تر از مفهوم کشورهاي غیر متعهد است و موضوعات 

هـد  مربوط به کشـورهاي غیـر متع  
. شـود  مـی هاي جهان سومی محسـوب  
مصـوب   4»بیانیه و برنامه عمل براي ایجاد نظـم نـوین جهـانی   

کننـد   اشاره مـی  5توسط ششمین نشست ویژه مجمع عمومی ملل متحد
(Rist, 2002  

ن تـالش کردنـد تـا    ا
                                        
1. Asia-Africa Conference 
3. Third Worldism 
  
5. Sixth Special Session of the 

جنبش تاریخی جهانی چه در نسل اول و چه در نسل دوم، بیشتر 
گرایانی است که علیه استعمار به پا خواستند و  ي ملیها
آمیخته بـا مارکسیسـم و سوسیالیسـم را    ،ي فرهنگی قبل از استعمارها

غربی نوگرایی و توسـعه نیـز مـورد اسـتفاده قـرار      ي ها دیدگاهدر همین راستا 
نهفته در ترکیب این استانداردهاي مختلف، یکـی از دالیـل    مسائلدرکنار . گرفت

بـود کـه ذاتـاً در رونـد اسـتعما     هـایی   تناقض گرایی سوم جهانتنزل و افول 
بسترهاي متغیر ساختار اقتصاد سیاسی در دوران جنگ سرد وجود داشت

و  عبدالناصرجمال ، هوشی مینه، جواهر لعل نهرو، سوکارنو
کنفرانس تاریخی آسیا 1955آوریل  24تا  17باندونگ اندونزي از 

میمحسوب  2این کنفرانس به نوعی سمبل تولد جهان سوم
 1975تـا   1955ي هـا  سـال  ،ناو ناظر کنندگان برخی از شرکت

 (Romulo, 2005: 143) محوري بنیادین بـراي همـه    ،نشست تاریخی شهر باندونگ
تـاکنون شـکل گرفتـه اسـت     3گرایی سوم جهانابتکاراتی بوده که در ارتباط با 

اي براي ایجاد وحدت و حمایت بین تعـداد فزاینـده   فزاینده طور به جهان سوم نیز
رهبـران آنهـا درصـدد بودنـد تنـازع شـمال      از کشورهاي غیرمتعهد مطرح شد که 

(5.شرق دوران جنگ سرد کننـد ـ   جنوب را جانشین تنازع غرب

تر از مفهوم کشورهاي غیر متعهد است و موضوعات  مفهومی عام ،مفهوم جهان سوم
مربوط به کشـورهاي غیـر متع   مسائلاز تر  نیز گسترده گرایی سوم جهانمربوط به 
هاي جهان سومی محسـوب   دورانی طالیی براي ایده 1970 دهه. 

بیانیه و برنامه عمل براي ایجاد نظـم نـوین جهـانی   «ن به ابرخی از مفسر
توسط ششمین نشست ویژه مجمع عمومی ملل متحد 1974

(140 :2002 .دانند می گرایی سوم جهانرا مستندي براي پیروزي 

او مفسـر  هـا  دولـت ، هـا  جنـبش با پایان جنگ سرد، برخی 
                                                                 

Africa Conference 2. Third World 
 4. The Declaration and Program of Action

 for Establishment of a New World Order
. Sixth Special Session of the General Assembly of the UN 
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جنبش تاریخی جهانی چه در نسل اول و چه در نسل دوم، بیشتر 
ها فعالیت

ها سنت از
در همین راستا . کنند
گرفت می

تنزل و افول 
بسترهاي متغیر ساختار اقتصاد سیاسی در دوران جنگ سرد وجود داشت

سوکارنو
باندونگ اندونزي از 

این کنفرانس به نوعی سمبل تولد جهان سوم. دادند
برخی از شرکت

 نامند می
ابتکاراتی بوده که در ارتباط با 

جهان سوم نیز
از کشورهاي غیرمتعهد مطرح شد که 

جنوب را جانشین تنازع غرب
مفهوم جهان سوم

مربوط به 
. باشد می

برخی از مفسر
1974آوریل 
را مستندي براي پیروزي  و آن

با پایان جنگ سرد، برخی 

. The Declaration and Program of Action 
for Establishment of a New World Order 
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حالی بود که برخی دیگر 
 گرچـه ا. معتقد بودند این اندیشه دیگر ارتباط و کارآیی خود را از دست داده اسـت 

باشند، اما عموماً موافقند کـه در شـرایط حـاکم    
را دوباره  گرایی سوم جهان
بـر نـواقص و   غالباً  گرایی

عین حال تقسیم دنیا بـه  
جهان اول، جهان دوم و جهان سوم آنچنان روشن و واضح بـود کـه اکنـون پـس از     

(Hardt, 2002: .  
در  گرایـی  سـوم  جهـان 

ت در ایـن  تا به نکات ضعف و قو
ثر از ایـن ایـده در دوران   

دهـه  (و نسـل دوم  ) 
(Gilory, 2000 ایـن   گرچـه ا
 .هایی نیز هستند هایی دارند، اما در عین حال داراي تفاوت

درباره آزادي ملی و توسعه اقتصـادي نسـبت   

  1960و  1950باندونگ دهه هاي
گرایـی   اي از اسـتعمارگري و ملـی  

(Christie    در عـین حـال
اي از اسـتعمارزدایی، آزادي  
نمونـه کنفـرانس بانـدونگ زاییـده     

 خـاطر  بـه ند و آهسته استعمارزدایی و کمرنگ شدن نقش سازمان ملل متحـد  
 تـوان  مـی مشـخص   طـور 
ي هـا  دولـت  وسـیله  بـه 

نتیجه ناامیدي از عملکرد سـازمان  
                                        
1. Bandung Regimes

حالی بود که برخی دیگر  این در. بازسازي اندیشه جهان سوم آن را دوباره احیا کنند
معتقد بودند این اندیشه دیگر ارتباط و کارآیی خود را از دست داده اسـت 

باشند، اما عموماً موافقند کـه در شـرایط حـاکم     نمی دست ول یکهاي گروه ا
جهانهاي  اندیشه توان می ویکم بیستپس از جنگ سرد در قرن 

گرایی سوم جهانبا این وجود منتقدان . (Pinkney, 2003: 11)احیا نمود 
عین حال تقسیم دنیا بـه   در. کردند می تأکیدکمبودهاي عمیق آن در زمان جنگ سرد 

جهان اول، جهان دوم و جهان سوم آنچنان روشن و واضح بـود کـه اکنـون پـس از     
(14-7 :معناست  بی دیگر جهان سوم مفهومی ،فروپاشی آن ساختار

جهـان در اینجا با دیدگاهی منتقدانه به تاریخ ظهـور و سـقوط   
تا به نکات ضعف و قو شود می نگریسته شده و تالش شکل کالسیک آن
ثر از ایـن ایـده در دوران   أکه به نوعی مترا یی ها دولتو  ها جنبش. تفکر اشاره شود

) 1960تـا دهـه   1950دهه(به نسل اول  توان میجنگ سرد بودند 
(346-288 :2000تقسیم کرد  1ي باندونگها رژیم) 1970تا دهه 

هایی دارند، اما در عین حال داراي تفاوت ها با یکدیگر شباهت
درباره آزادي ملی و توسعه اقتصـادي نسـبت    گرایی سوم جهانکلی نسل دوم 

  .استتري  به نسل اول داراي نگرش سوسیالیست

باندونگ دهه هايي ها رژیمنسل اول : ظهور جهان سوم
اي از اسـتعمارگري و ملـی   در مجموعه پیچیـده  گرایی سوم جهانجنبش اولیه 

(Christie, 2001: 154. آمـد  وجـود  بـه ضداستعماري در اوایل قرن بیسـتم  

اي از اسـتعمارزدایی، آزادي   پس از پایان جنگ دوم جهـانی آمیختـه   گرایی سوم
نمونـه کنفـرانس بانـدونگ زاییـده      عنوان به (How, 1993: 15). باشد مینگ سرد ملی و ج

ند و آهسته استعمارزدایی و کمرنگ شدن نقش سازمان ملل متحـد  
طـور  به .رقابت دوبلوك شرق و غرب در دوران جنگ سرد بود

بـه مدعی شد که تالش براي سازمان دهـی کنفـرانس بانـدونگ    
نتیجه ناامیدي از عملکرد سـازمان   ،اندونزي، سیالن، هند و پاکستان یافته استقالل

                                                                 
. Bandung Regimes 

  

  

بازسازي اندیشه جهان سوم آن را دوباره احیا کنند
معتقد بودند این اندیشه دیگر ارتباط و کارآیی خود را از دست داده اسـت 

هاي گروه ا اندیشه
پس از جنگ سرد در قرن 

احیا نمود 
کمبودهاي عمیق آن در زمان جنگ سرد 

جهان اول، جهان دوم و جهان سوم آنچنان روشن و واضح بـود کـه اکنـون پـس از     
فروپاشی آن ساختار

در اینجا با دیدگاهی منتقدانه به تاریخ ظهـور و سـقوط   
شکل کالسیک آن
تفکر اشاره شود

جنگ سرد بودند 
تا دهه  1960
ها با یکدیگر شباهت نسل
کلی نسل دوم  طور به

به نسل اول داراي نگرش سوسیالیست

ظهور جهان سوم .1
جنبش اولیه 

ضداستعماري در اوایل قرن بیسـتم  
سوم جهان

ملی و ج
ند و آهسته استعمارزدایی و کمرنگ شدن نقش سازمان ملل متحـد  روند کُ

رقابت دوبلوك شرق و غرب در دوران جنگ سرد بود
مدعی شد که تالش براي سازمان دهـی کنفـرانس بانـدونگ    

استقالل تازه



کنفرانس باندونگ نتوانست به ابـداعات سـازمانی بلندمـدتی برسـد امـا      
ي مختلـف جهـان سـومی    

 ـ  رادیکال آن تشکیل سـازمان وحـدت خلـق آسـیا    
بانـدونگ کـه    بـرخالف 

 آپسـو سـازمان متشـکل از   
. شـد  مـی  نیـز  ي دولتی و غیردولتی بود که شامل نمایندگان شوروي و چین
اخــتالف  1964ســال 

نظرهاي گوناگون کشورهاي غیرمتعهد باعث شد که آنـان نتواننـد بـه یـک اتحـاد و      
ها براي حفـظ عـدم    تالش جهان سومی

ي غیرمتعهـد داراي روابـط   
ي کـه  طـور  همان. بودند

 اختالفات شـوروي و چـین در دهـه   

تا در روابـط خـود بـا واشـنگتن و مسـکو      
. کوشید روابط خوبی را نیز با پکن برقـرار کنـد  

در منطقـه آسـیاي    امریکـا 
از  امریکـا  جمهـور  رئیس

تـر   ي گسـترده هـا  کمـک 

سوسیالیسم نهرویی و تعهدات او نسبت به تفکر جهان سوم در نیمـه دوم دهـه   
ایـده کـه   درگذشـت ایـن   

با چالش مواجه شـد و بـه   
البته . کلی با خطر مواجه گردید

هاي سوسیالیستی در مدل چینی و 

                                        
1. The African-Asian People Solidarity Organization (AAPSO)

  .ملل متحد است
کنفرانس باندونگ نتوانست به ابـداعات سـازمانی بلندمـدتی برسـد امـا       گرچه

ي مختلـف جهـان سـومی    هـا  سـازمان توانست سرمایه معنوي کافی را براي تشکیل 
رادیکال آن تشکیل سـازمان وحـدت خلـق آسـیا     ویژه بهیک نمونه . ردآو 
بـرخالف . شـد  تأسیسقاهره  1957بود که در اجالس ) آپسو(

آپسـو سـازمان متشـکل از   . شـود  مـی  اجالسی بین رهبران کشورها محسوب
ي دولتی و غیردولتی بود که شامل نمایندگان شوروي و چین

(Westad, 1998:    ــاهره ــدها در ق ــرانس غیرمتعه ســال  دردر کنف
نظرهاي گوناگون کشورهاي غیرمتعهد باعث شد که آنـان نتواننـد بـه یـک اتحـاد و      

تالش جهان سومی رغم به. انسجام مستحکمی دست پیدا نمایند
ي غیرمتعهـد داراي روابـط   هـا  دولـت ي ملـی و  هـا  جنبشمقام عمل اغلب  در

بودند ها قدرتمختلف دیپلماتیک، اقتصادي و نظامی با یکی از ابر
اختالفات شـوروي و چـین در دهـه    دلیل بهاشاره شد حرکت کشورهاي جهان سوم 

  (Hatchison, 1975: 72-79). دچار بحران شد
تا در روابـط خـود بـا واشـنگتن و مسـکو      این برهه دهلی نو در تالش بود  

کوشید روابط خوبی را نیز با پکن برقـرار کنـد   تعادل برقرار کند اما در عین حال می
امریکـا نگـرش   1950آمده در پایان دهه  با توجه به تحوالت پیش

رئیس آیزنهاور. جنوبی از کشور پاکستان به هندوستان متمایل شد
کمـک ترس نفوذ فزاینده مسکو بر روي هنـد تصـمیم گرفـت تـا     

  (Engerman, 2002: 16) .اقتصادي خود را به این کشور افزیش دهد
سوسیالیسم نهرویی و تعهدات او نسبت به تفکر جهان سوم در نیمـه دوم دهـه   

درگذشـت ایـن    1964ه مولی وقتی که نهرو در . به اوج خود رسید
با چالش مواجه شـد و بـه    تشد بهرهبر جهان سوم مطرح باشد  عنوان بههندوستان 

کلی با خطر مواجه گردید طور به ي باندونگ نیزها رژیمهمین ترتیب نسل اول 
هاي سوسیالیستی در مدل چینی و  ساخت که نهرو از برخی شاخصه خاطرنشان

                                                                 
Asian People Solidarity Organization (AAPSO) 
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ملل متحد است
گرچها

توانست سرمایه معنوي کافی را براي تشکیل 
 وجود به

( 1افریقا
اجالسی بین رهبران کشورها محسوبعمدتاً 
ي دولتی و غیردولتی بود که شامل نمایندگان شوروي و چینها طرف

: 131-132)

نظرهاي گوناگون کشورهاي غیرمتعهد باعث شد که آنـان نتواننـد بـه یـک اتحـاد و      
انسجام مستحکمی دست پیدا نمایند

در ،تعهد
مختلف دیپلماتیک، اقتصادي و نظامی با یکی از ابر

اشاره شد حرکت کشورهاي جهان سوم 
دچار بحران شد 1960

 در
تعادل برقرار کند اما در عین حال می

با توجه به تحوالت پیش
جنوبی از کشور پاکستان به هندوستان متمایل شد

ترس نفوذ فزاینده مسکو بر روي هنـد تصـمیم گرفـت تـا     
اقتصادي خود را به این کشور افزیش دهد

سوسیالیسم نهرویی و تعهدات او نسبت به تفکر جهان سوم در نیمـه دوم دهـه   
به اوج خود رسید 1950

هندوستان 
همین ترتیب نسل اول 

خاطرنشانباید 
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در واقـع سوسیالیسـم نهرویـی نمـاد ورود     
ــور       ــرد و ظه ــگ س ــتعمارزدایی، جن ــد اس ــی در رون ــرایط مل ــه ش ــم ب مارکسیس

چهـره کلیـدي دیگـري از    
ناسیونالیسم، اسالم و مارکسیسم را 
طی یک تصفیه خونین و طـوالنی سـرنگون   
سوهارتو نیز کوشید اما در سبکی متفاوت از سوکارنو و نهرو، موضوع رهبـري  
دموکراسـی پارلمـانی در انـدونزي    

. داد مـی  نامیـد،  مـی  2
نظامیان اندونزي نیز نقشـی کلیـدي را در متمرکـز کـردن قـدرت در انـدونزي ایفـا        

 دچار بحران شدت بهمیالدي اندونزي 
به  در نهایتگذاشت که 

 1965-66ي هـا  سالپس از سقوط سوکارنو در 
سوهارتو به طراحی مجدد ساختارهاي نظامی و اقتصادي انـدونزي پرداخـت و ایـن    
و ژاپن کشانید و حزب کمونیست این کشـور را  

پـس  . رهبر کلیدي دیگر در نسل اول رژیم باندونگ جمال عبدالناصر مصر بود
از پایان جنگ دوم جهانی مصر به مرکز ناسیونالیسم عربـی و موتـور محرکـه بـراي     

(Dawisha  در بحران کانال
سوئز تالش انگلستان، فرانسه و مصر براي کنترل مجدد بر کانال با شکسـت مواجـه   

ات منفی قـرار داد و  تأثیر
و عربـی و   چهره برجسته ناسیونالیسـم مصـري  

گـراي تنـدرو و    یـک ملـی  
او . در دوران حاکمیـت خـود داراي گرایشـات سوسیالیسـتی بـود     

گرایـی و مبـارزه علیـه امپریالیسـم و فئودالیسـم معرفـی       
                                        
1. General Suharto 
2. Guided Democracy

در واقـع سوسیالیسـم نهرویـی نمـاد ورود      (Frankel, 1977: 124-125) .روسی استفاده نمود
ــور       ــرد و ظه ــگ س ــتعمارزدایی، جن ــد اس ــی در رون ــرایط مل ــه ش ــم ب مارکسیس

  (Selh, 1995: 215) .باشد می گرایی سوم
چهـره کلیـدي دیگـري از     سـوکارنو ظرف کمتر از دو سال پس از مرگ نهرو، 

ناسیونالیسم، اسالم و مارکسیسم را  ازاي  هخواست آمیخت تفکر جهان سوم بود که می
طی یک تصفیه خونین و طـوالنی سـرنگون    1سوهارتوژنرال  وسیله بهداشته باشد اما 

سوهارتو نیز کوشید اما در سبکی متفاوت از سوکارنو و نهرو، موضوع رهبـري  
دموکراسـی پارلمـانی در انـدونزي     1950در خـالل دهـه  . کند پیگیريجهان سوم را 

2»شـده  هـدایت  دموکراسی«جاي خود را به آنچه سوکارنو آن را 

نظامیان اندونزي نیز نقشـی کلیـدي را در متمرکـز کـردن قـدرت در انـدونزي ایفـا        
 .(Schulte, 2002: 137-139) میالدي اندونزي  60اما در ابتدا دهه

گذاشت که  تأثیراقتصادي شد و این موضوع بر ساختارهاي سیاسی نیز 
پس از سقوط سوکارنو در . انتقال قدرت به سوهارتو منجر شد

سوهارتو به طراحی مجدد ساختارهاي نظامی و اقتصادي انـدونزي پرداخـت و ایـن    
و ژاپن کشانید و حزب کمونیست این کشـور را   امریکاکشور را به اتحاد نزدیکی با 

 (Berger, 1997: 11-17). نیز سرکوب نمود
رهبر کلیدي دیگر در نسل اول رژیم باندونگ جمال عبدالناصر مصر بود

از پایان جنگ دوم جهانی مصر به مرکز ناسیونالیسم عربـی و موتـور محرکـه بـراي     
(Dawisha, 2002: 123-134. شد در منطقه خاورمیانه تبدیل گرایی سوم

سوئز تالش انگلستان، فرانسه و مصر براي کنترل مجدد بر کانال با شکسـت مواجـه   
تأثیرشد که این رخداد شدیداً پرستیژ و نفوذ انگلستان را تحت 

چهره برجسته ناسیونالیسـم مصـري   عنوان بهدر مقابل باعث شد تا ناصر 
یـک ملـی   عنـوان  بـه ناصـر   (Said, 2001: 161). جهان سومی مطرح شـود 

در دوران حاکمیـت خـود داراي گرایشـات سوسیالیسـتی بـود      شدت بهسکوالر 
گرایـی و مبـارزه علیـه امپریالیسـم و فئودالیسـم معرفـی        ارتش مصر را پاسدار ملـی 

                                                                 

. Guided Democracy 

  

  

روسی استفاده نمود
ــور       ــرد و ظه ــگ س ــتعمارزدایی، جن ــد اس ــی در رون ــرایط مل ــه ش ــم ب مارکسیس

سوم جهان
ظرف کمتر از دو سال پس از مرگ نهرو، 

تفکر جهان سوم بود که می
داشته باشد اما 

سوهارتو نیز کوشید اما در سبکی متفاوت از سوکارنو و نهرو، موضوع رهبـري  . شد
جهان سوم را 

جاي خود را به آنچه سوکارنو آن را 
نظامیان اندونزي نیز نقشـی کلیـدي را در متمرکـز کـردن قـدرت در انـدونزي ایفـا        

. نمودند
اقتصادي شد و این موضوع بر ساختارهاي سیاسی نیز 

انتقال قدرت به سوهارتو منجر شد
سوهارتو به طراحی مجدد ساختارهاي نظامی و اقتصادي انـدونزي پرداخـت و ایـن    

کشور را به اتحاد نزدیکی با 
نیز سرکوب نمود

رهبر کلیدي دیگر در نسل اول رژیم باندونگ جمال عبدالناصر مصر بود
از پایان جنگ دوم جهانی مصر به مرکز ناسیونالیسم عربـی و موتـور محرکـه بـراي     

سوم جهان
سوئز تالش انگلستان، فرانسه و مصر براي کنترل مجدد بر کانال با شکسـت مواجـه   

شد که این رخداد شدیداً پرستیژ و نفوذ انگلستان را تحت 
در مقابل باعث شد تا ناصر 

جهان سومی مطرح شـود 
سکوالر 

ارتش مصر را پاسدار ملـی 



(Nasser, 1995: 7)  

  شصت و هفتادهاي 
. ي بانـدونگ اسـت  ها

عرصه سیاسـت  از  2008
فیـدل کاسـترو   . بر منصب قدرت بود

ي باندونگ را شـکل  
 ،الجزایـر  در) 1965-

 4سالوادور آلنـده شیلی در دوران 
لیبی تحت قدرت معمـر  

، 7آمیلکار کـابرال تحت جانشینان 
بش مردمـی بـراي   تحت قـدرت جنـ  

 11سامورا مویسـز ماشـل  
1979(.  

که چهره آزادیبخش و بعـداً نخسـت   
توسـط   1961در ژانویـه  
اي پیشـتاز در   مـرگ او نیـز وي را بـه چهـره    

ي هـا  سـال ها با ظهور تب انقالبـی بـین   
هـاي ویتنـام، کـامبوج و    

ایـن   .را در بـر گرفـت  

                                        
1. Ahmed Ben Bella 
3. Julius Nyerere  
5. Michael Manley  
7. Amilcar Cabral  
9. People Republic of Angola
  
11. Samora Moises Machel 
13. Patrice Lumumbar 

( .یی بودافریقااتحاد کشورهاي عربی اسالمی  دنبال بهاو . 

هاي  نسل دوم رژیم باندونگ دهه: نگرش جدید جهان سوم
ها رژیملیبی هنوز یکی از رهبران برجسته نسل دوم  معمر قدافی

2008نیز هنوز یکی از بازماندگان آن است که سال  فیدل کاسترو
بر منصب قدرت بود 1959کسی که از سال  ؛نمودگیري  کناره

ي باندونگ را شـکل  ها رژیمو معمر قدافی در کنار سایر رهبرانی بودند که نسل دوم 
-78( 2هواري بومدین ،)1962-65( 1احمد بن بالدادند مانند 

شیلی در دوران  ،)1965-85( 3ژولیوس نایرارهتانزانیا تحت قدرت 
لیبی تحت قدرت معمـر   ،)1972-80( 5میشل مانلیجامائیکا در دوران  ،)1970

تحت جانشینان  1974از سال  6گینه بیسائو ،)1969(قدافی از سال 
تحت قـدرت جنـ   9در اتیوپی، جمهوري خلق آنگوال 8کمیته درگ

سامورا مویسـز ماشـل  ، موزامبیک در دوران 1975پس از سال  10آزادسازي آنگوال
1979-90( 12ها و نیکاراگوئه در دوران ساندینیست ،)1975
که چهره آزادیبخش و بعـداً نخسـت   را  13پاتریس لومومبابه این لیست  توان می

در ژانویـه   در نهایـت وزیر جمهوري کنگو شد نیـز اضـافه کـرد وي    
مـرگ او نیـز وي را بـه چهـره     14چه گـوارا مانند . ها ترور شد

ها با ظهور تب انقالبـی بـین    این چهره. رهبران جهان سوم تبدیل ساخت
هـاي ویتنـام، کـامبوج و     هرچه بیشتر مطـرح شـدند و مـوج انقـالب     1980تا

را در بـر گرفـت   افریقـا آسیا و هاي  و زیمباوه در قارهالئوس، ایران، افغانستان 

                                                                 
. Ahmed Ben Bella 2. Houari Boumedienne 

 4. Salvador Allende 
 6. Guinea Bissau 

 8. Derg Committee 
. People Republic of Angola 10. Popular Movement for the Liberation

 of Angola 
Samora Moises Machel 12. Sandinistas 
Patrice Lumumbar 14. Che Guevara 
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. کرد می

نگرش جدید جهان سوم. 2
معمر قدافی

فیدل کاسترو
کنارهرسماً 

و معمر قدافی در کنار سایر رهبرانی بودند که نسل دوم 
دادند مانند  می

تانزانیا تحت قدرت 
)73-1970

قدافی از سال 
کمیته درگ

آزادسازي آنگوال
)86-1975

می
وزیر جمهوري کنگو شد نیـز اضـافه کـرد وي    

ها ترور شد بلژیکی
رهبران جهان سوم تبدیل ساخت

تا 1974
الئوس، ایران، افغانستان 

. Popular Movement for the Liberation 
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ي انقالبی ناموفقی در السالوادر، گواتماال و فیلیپـین نیـز در   

یـک رژیـم    عنوان بهبه استثناي ایران که هنوز هم 
هـاي جهـان سـومی،    
انقالبی و سوسیالیستی هستند که نسبت به نسل اول از تندروي بیشـتري برخـوردار   

گرایـانی ماننـد    ملـی  
هـاي بـورژوازي ملـی    

بـه  . قـرار داد بنـدي   در همین تقسـیم 
شـدند   مـی  هـا اداره  توسط کمونیست

گرفتند که  می قراراي 
 وجـو  جسـت حمایـت شـوروي را   

  .نیز بازي کنند
ي ها رژیمشده در اینجا در انطباق با 

بـا  اي  هارنو و حتی ناصـر داراي روابـط پیچیـد   
ها بیشتر طرفـدار یـک   
ي بانـدونگ طرفـدار   

نسـل   ترند امـا  ها مالیم
(Gleijesese  

کردنـد   می طلبانی بودند که از بورژوازي ملی حمایت
هاي انقالبی نسـبت بـه سوسیالیسـم دولتـی متعهـد      

ین اجـالس نسـل   تـر 
کنفرانس سـه قـاره بـراي    

در  1966بـود کـه در ژانویـه    
که درکنفـرانس اول تعـداد کمـی از رهبـران     
آسـیایی حضـور داشـتند امـا در کنفـرانس دوم      
                                        
1. The Tricontinental Conference of Solidarity of th
Latin America 

ي انقالبی ناموفقی در السالوادر، گواتماال و فیلیپـین نیـز در   ها جنبشدرحالی بود که 
 (Haliday, 1989: 29-31). دهه هفتاد و اواخر دهه هشتاد اتفاق افتاد

به استثناي ایران که هنوز هم (باندونگ ي ها رژیمنسل دوم 
هـاي جهـان سـومی،     گـرایش  کننده بیشتر منعکس) انقالبی جهان سومی مطرح است

انقالبی و سوسیالیستی هستند که نسبت به نسل اول از تندروي بیشـتري برخـوردار   
 وسـیله  بـه عمـدتاً  ي نسل اول بانـدونگ  ها رژیمدر واقع 

هـاي بـورژوازي ملـی     شد که بیشتر نظام می و رهبري سوکارنو، نهرو و ناصر هدایت
در همین تقسـیم  توان میفیلیپین را نیز  و غنا. شدند می محسوب

توسط کمونیست استثناي جمهوري خلق چین و ویتنام که کامالً
اي  هدر جناح کشورهاي تازه به استقالل رسیدعمدتاً بقیه کشورها 

حمایـت شـوروي را    تـأمین  داراي گرایشات ضداسـتعماري بودنـد و  
نیز بازي کنند امریکاولی در عین حال در صدد بودن که با کارت  ،کردند

شده در اینجا در انطباق با  هاي معرفی با این وجود بسیاري از شاخصه
ارنو و حتی ناصـر داراي روابـط پیچیـد   نهرو، سوک. نسل اول باندونگ نیستند

ها بیشتر طرفـدار یـک    نسل اولی. و احزاب کمونیست ملی خود بودند »سوسیالیسم
ي بانـدونگ طرفـدار   ها رژیمنسل دوم  که درحالیطلب بودند،  بورژوازي ملی اصالح

ها مالیم ها در مقام مقایسه با نسل دومی نسل اولی. سوسیالیسم شدند
(Gleijesese, 2002: 185-189. و انقالبی بودندتر  ها به مراتب رادیکال

طلبانی بودند که از بورژوازي ملی حمایت نسل اول باندونگ اصالح
هاي انقالبی نسـبت بـه سوسیالیسـم دولتـی متعهـد       مارکسیست عنوان بهو نسل دوم 

تـر  مهمنمادین  طور به نگنمونه اگر کنفرانس باندو عنوان به
کنفرانس سـه قـاره بـراي    «اما یکی از رخدادهاي کلیدي براي نسل دوم  ،بود

بـود کـه در ژانویـه     1»ي التینامریکا، آسیا و افریقاایجاد وحدت بین مردم 
که درکنفـرانس اول تعـداد کمـی از رهبـران      درحالی. هاوانا پایتخت کوبا برگزار شد

آسـیایی حضـور داشـتند امـا در کنفـرانس دوم       یافتـه  اسـتقالل  تازهعمدتاً کشورهاي 
                                                                 

. The Tricontinental Conference of Solidarity of the People of Africa, Asia and 

  

  

درحالی بود که 
دهه هفتاد و اواخر دهه هشتاد اتفاق افتاد

نسل دوم 
انقالبی جهان سومی مطرح است

انقالبی و سوسیالیستی هستند که نسبت به نسل اول از تندروي بیشـتري برخـوردار   
در واقع . بودند

سوکارنو، نهرو و ناصر هدایت
محسوب

استثناي جمهوري خلق چین و ویتنام که کامالً
بقیه کشورها 

داراي گرایشات ضداسـتعماري بودنـد و  
کردند می

با این وجود بسیاري از شاخصه
نسل اول باندونگ نیستند

سوسیالیسم«
بورژوازي ملی اصالح

سوسیالیسم شدند
ها به مراتب رادیکال دومی

نسل اول باندونگ اصالح
و نسل دوم 

به. بودند
بودها  اولی

ایجاد وحدت بین مردم 
هاوانا پایتخت کوبا برگزار شد

کشورهاي 

e People of Africa, Asia and 



ایـن   گرچـه ا. شـده و خاورمیانـه نیـز حضـور داشـتند     
کنفرانس بیشتر ماهیت سوسیالیستی و ضدامپریالیستی داشت امـا بـه شـکل رسـمی     
در کنفرانس اعالم داشتند که به اتحاد جمـاهیر شـوروي و   

کردنـد در   در همین راستا اغلب این کشورها سعی می
تري به نام آزادسازي ملـی  
نه الگوي انقالب ویتنام بر بسیاري 

ي انقالبی ها رژیمگذاشت ولی از طرف دیگر، 
فیدل کاستروي کوبـا مـورد   

با این هدف به قدرت رسـیدند کـه نظـام هرمـی قـدرت      
. فئودالیته را از طریق اصالحات ارضی و راهبردهـاي وارداتـی صـنعتی تغییـر دهنـد     

هـاي عمیـق    نـابرابري 
هـاي   گرفتنـد و نظـام  

هـاي   رفـرم  .قـرار دادنـد  
اقتصادي ملی در کشورهاي جهان سوم تا حد زیادي وابسته به ساختارهاي پـرحجم  

حجـم  . دولتی بود تا بتوانند به تولید کاالها براي رفع نیاز داخلی و صادرات بپردازند
بـراي مـواد   هـا   نرخ دوگانه ارز و میزان باالي پرداخت یارانه
هـاي درمـانی و    مراقبـت 

خدمات اجتماعی به زایش یک دولت بسیار بزرگ منجر شد که با خود سیر فزاینـده  
هـم  و  هاي خارجی و فساد بوروکراتیـک دولتمـردان را هـم در سـطح کشـوري     

هاي ملی که در بسـیاري  
از کشورهاي جهان سوم حاکم بود، زمینه را براي صدور قطعنامه ایجـاد نظـم نـوین    

                                        
1. The UN Declaration on the Establishment of a New International Economic 
Order (NIEO) 

شـده و خاورمیانـه نیـز حضـور داشـتند      نمایندگانی از سه قاره اشـاره 
کنفرانس بیشتر ماهیت سوسیالیستی و ضدامپریالیستی داشت امـا بـه شـکل رسـمی     

در کنفرانس اعالم داشتند که به اتحاد جمـاهیر شـوروي و    کننده مشارکتکشورهاي 
در همین راستا اغلب این کشورها سعی می. چین مائوئیستی متعهد نیستند

تري به نام آزادسازي ملـی   رادیکالاي  هي توسعها سیاستهاي توسعه داخلی از 
نه الگوي انقالب ویتنام بر بسیاري نمو عنوان به. و سوسیالیسم حمایت به عمل آورند

گذاشت ولی از طرف دیگر،  تأثیراز کشورهاي نسل دوم باندونگ 
فیدل کاستروي کوبـا مـورد    وسیله بهو  پذیرفتند تأثیرمستقیم  طور به مانند الجزایر نیز

  .گرفتند حمایت قرار

  نظم نوین اقتصادي و بحران جهانی توسعه ملی
با این هدف به قدرت رسـیدند کـه نظـام هرمـی قـدرت       موگابههایی مانند  حکومت

فئودالیته را از طریق اصالحات ارضی و راهبردهـاي وارداتـی صـنعتی تغییـر دهنـد     
نـابرابري . ، هرگز از مرحله طراحـی خـارج نشـدند   ها تالشاین 

گرفتنـد و نظـام  اقتصادي که ریشه در میراث اسـتعماري دارد، دوبـاره قـدرت    
قـرار دادنـد   تـأثیر جدید سیاسی و اقتصادي را در این کشـورها تحـت   

اقتصادي ملی در کشورهاي جهان سوم تا حد زیادي وابسته به ساختارهاي پـرحجم  
دولتی بود تا بتوانند به تولید کاالها براي رفع نیاز داخلی و صادرات بپردازند

نرخ دوگانه ارز و میزان باالي پرداخت یارانهباالي عوارض گمرکی، 
مراقبـت  ،غذایی و سایر موضوعات به همراه توسعه نظـام آموزشـی  

خدمات اجتماعی به زایش یک دولت بسیار بزرگ منجر شد که با خود سیر فزاینـده  
هاي خارجی و فساد بوروکراتیـک دولتمـردان را هـم در سـطح کشـوري     

هاي ملی که در بسـیاري   این بحران (Stavrianos, 1981: 9). لشکري با خود به همراه داشت
از کشورهاي جهان سوم حاکم بود، زمینه را براي صدور قطعنامه ایجـاد نظـم نـوین    

 (Evans, 1990: 45-49) .جهانی فراهم آورد 1اقتصادي

                                                                 
. The UN Declaration on the Establishment of a New International Economic 
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نمایندگانی از سه قاره اشـاره 
کنفرانس بیشتر ماهیت سوسیالیستی و ضدامپریالیستی داشت امـا بـه شـکل رسـمی     

کشورهاي 
چین مائوئیستی متعهد نیستند

هاي توسعه داخلی از  طرح
و سوسیالیسم حمایت به عمل آورند

از کشورهاي نسل دوم باندونگ 
مانند الجزایر نیز

حمایت قرار

نظم نوین اقتصادي و بحران جهانی توسعه ملی .3
حکومت

فئودالیته را از طریق اصالحات ارضی و راهبردهـاي وارداتـی صـنعتی تغییـر دهنـد     
این  رغم به

اقتصادي که ریشه در میراث اسـتعماري دارد، دوبـاره قـدرت    
جدید سیاسی و اقتصادي را در این کشـورها تحـت   

اقتصادي ملی در کشورهاي جهان سوم تا حد زیادي وابسته به ساختارهاي پـرحجم  
دولتی بود تا بتوانند به تولید کاالها براي رفع نیاز داخلی و صادرات بپردازند

باالي عوارض گمرکی، 
غذایی و سایر موضوعات به همراه توسعه نظـام آموزشـی  

خدمات اجتماعی به زایش یک دولت بسیار بزرگ منجر شد که با خود سیر فزاینـده  
هاي خارجی و فساد بوروکراتیـک دولتمـردان را هـم در سـطح کشـوري      وام

لشکري با خود به همراه داشت
از کشورهاي جهان سوم حاکم بود، زمینه را براي صدور قطعنامه ایجـاد نظـم نـوین    

اقتصادي

. The UN Declaration on the Establishment of a New International Economic 
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نظم نـوین اقتصـادي   
هـاي سـازمان    الجزایر بود که مبدع بسیاري از نشست
ساي جمهوري ؤهاي کلیدي این جلسات ر

-76( 2لوئیس آلواریـا الـوارز  
البتـه هرگـز تغییراتـی کـه     
تقاضاي عمده آنهـا توزیـع مجـدد    

امـا   ،دنیا بود، امري که نیازمند ایجاد ساختار جدید حاکمیت در دنیـا بـود  
کـه قـدرت در    بایسـت 

 شـد کـه از توانمنـدان جهـانی مالیـات اخـذ      
هـاي ثـروت و از بـین بـردن فقـر مـورد اسـتفاده قـرار         
ست با سـاختارهاي قـدرتی موجـود در دنیـا در تطـابق      

طبیعـی بـود کـه    . در بستر شرایطی جنگ سرد بود
در . تنازع شرق و غرب شـکل بگیـرد  

کشورها به یکی از دو بلـوك غـرب بـه رهبـري ایـاالت متحـده       
مجموعـه  . تحاد جماهیر شوروي گـرایش داشـتند  

شعارهایی که برخـی از آنهـا بـراي حفـظ اسـتقالل و      
. یکـی از اینهـا متمایـل بودنـد    

این تمایالت جنگ سردي هزینه بسیار زیادي را به کشورهاي جهـان سـوم   
کشورهاي قدرتمند مانند کشورهاي استعماري در عرصه خاك اروپا 
در دوران جنگ سـرد  

ن آنـان در  امتحـد  وسـیله 
  .شد عملیاتی انجام می

                                        
1. Carlos Andres Perez 
2. Luis Echevrria Alvarez

نظم نـوین اقتصـادي    طرح بارز درهاي  ي که اشاره شد یکی از چهرهطور همان
الجزایر بود که مبدع بسیاري از نشست جمهور رئیس ،هواري بومدین

هاي کلیدي این جلسات ر رهچه گراز دی. باره شددر این  ملل متحد
لوئیس آلواریـا الـوارز  و ) 1973-78( 1کارلوس آندره پرزونزوئال و مکزیکو، 
البتـه هرگـز تغییراتـی کـه     . بودند) 1954-79( رضا پهلويمحمدو شاه ایران 

تقاضاي عمده آنهـا توزیـع مجـدد    . مورد تقاضاي این کشورها بود به تحقق نپیوست
دنیا بود، امري که نیازمند ایجاد ساختار جدید حاکمیت در دنیـا بـود   ثروت در

بایسـت  مـی  .سازمان ملل متحد توانایی مدیریت این تغییر را نداشت
شـد کـه از توانمنـدان جهـانی مالیـات اخـذ       اي طراحی می بازارهاي جهانی به گونه

هـاي ثـروت و از بـین بـردن فقـر مـورد اسـتفاده قـرار         رکـردن خأل شد تا براي پ
ست با سـاختارهاي قـدرتی موجـود در دنیـا در تطـابق      توان میامري که ن. گرفت

  گرایی سوم جهانامنیتی در ایده  مسائل
در بستر شرایطی جنگ سرد بود گرایی سوم جهانتولد و رشد ایده 

تنازع شرق و غرب شـکل بگیـرد   براساسدر چنین شرایطی روابط بین کشورها 
کشورها به یکی از دو بلـوك غـرب بـه رهبـري ایـاالت متحـده       عمدتاً این ساختار 

تحاد جماهیر شوروي گـرایش داشـتند  و یا بلوك شرق به رهبري ا
شعارهایی که برخـی از آنهـا بـراي حفـظ اسـتقالل و       رغم بهکشورهاي جهان سوم 
یکـی از اینهـا متمایـل بودنـد     سـمت  بـه و در میدان واقعیـت   پایداري داشتند عمالً

این تمایالت جنگ سردي هزینه بسیار زیادي را به کشورهاي جهـان سـوم    متأسفانه
کشورهاي قدرتمند مانند کشورهاي استعماري در عرصه خاك اروپا . کرد می

در دوران جنگ سـرد  و  شیدندکبراي هم خط و نشان  ند، بلکهکردبا یکدیگر ستیز ن
وسـیله  بهرویارویی نظامی . به تقابل نظامی رو در رو نپرداختند

شد عملیاتی انجام میبه شکل عمدتاً خاك کشورهاي جهان سوم و 

                                                                 
Carlos Andres Perez  
Luis Echevrria Alvarez 

  

  

همان
هواري بومدین

ملل متحد
ونزوئال و مکزیکو، 

و شاه ایران ) 1970
مورد تقاضاي این کشورها بود به تحقق نپیوست

ثروت در
سازمان ملل متحد توانایی مدیریت این تغییر را نداشت

بازارهاي جهانی به گونه
شد تا براي پ می
گرفت می

  .باشد

مسائل. 4
تولد و رشد ایده 

در چنین شرایطی روابط بین کشورها 
این ساختار 

و یا بلوك شرق به رهبري ا امریکا
کشورهاي جهان سوم 
پایداري داشتند عمالً

متأسفانه
می تحمیل

با یکدیگر ستیز ن
به تقابل نظامی رو در رو نپرداختندنیز 

خاك کشورهاي جهان سوم و 



انسانی و مادي این دوران براي کشورهاي جهان سوم بسیار باال بود، 
ي بـزرگ بـه   هـا  قـدرت 

زیادي هاي  و خواسته یا ناخواسته هزینه
عرصه کشـورهاي جهـان سـوم بـه عرصـه      
تقابل و نبرد آنان مبدل شده بود و براي این تقابل آنها از ایـن کشـورهاي قدرتمنـد    
جهان سـوم بـه بـازار    

ي ها سالدر  مللال بین
. براي کشورهاي جهان سوم مانند دوران جنگ سرد نیسـت 

را  دموکراتیکهاي  دیگر دیوار برلینی وجود ندارد و کشورهاي بلوك شرق حکومت
 وسـیله  بـه  الملـل  بـین 
رسـد کشـورهاي    بـه نظـر مـی   
ی تـنفس  المللـ  بـین در فضـاي  

درباره آینده امنیتـی افـراد و کشـورها وجـود     
نظـام جنـگ سـرد    هـاي  

در بالکـان نشـان   اي  
ی دارا المللـ  بـین  مسائل

ی المللـ  بـین هستند، اما قحطی، گرسنگی و خشکسالی به منزلـه موضـوعات جـدي    
ـ   و آلـودگی  اي  هگازهـاي گلخان

چهره ناخوشایندي از جهـان سـوم در   

هـا در جهـان سـوم قربانیـان     
اختاري، خطر فقر، عدم دسترسـی بـه تغذیـه مناسـب، آب سـالم و      
هاي بهداشتی هستند، اگر امنیت را به شـکل گسـترده، تهدیـدات نسـبت بـه      
 یم ادعا کنیم که تعـداد زیـادي از مـردم جهـان سـوم     
د سیاسـی جهـانی بـه    

  .گیرند میطراحی شده که افراد زیادي در معرض ناامنی قرار 

انسانی و مادي این دوران براي کشورهاي جهان سوم بسیار باال بود، هاي  هزینه
قـدرت به عبارت دیگر آنان به عرصه رقابت و تقابل غیـر مسـتقیم   

و خواسته یا ناخواسته هزینه ؛و شوروي تبدیل شده بودند امریکا
عرصه کشـورهاي جهـان سـوم بـه عرصـه      . کردند رداخت میرا براي این موضوع پ

تقابل و نبرد آنان مبدل شده بود و براي این تقابل آنها از ایـن کشـورهاي قدرتمنـد    
جهان سـوم بـه بـازار     کردند و عمالً حمایت مالی و دیپلماتیک و نظامی دریافت می
بیناما دنیاي روابط . فروش تسلیحاتی این کشورها مبدل شده بود

براي کشورهاي جهان سوم مانند دوران جنگ سرد نیسـت  ویکم بیستآغازین قرن 
دیگر دیوار برلینی وجود ندارد و کشورهاي بلوك شرق حکومت

بـین دهند که سیاسـت   نشان میها  بسیاري از پدیده. کنند تجربه می
بـه نظـر مـی   . تفسیر و توضیح نیسـتند هاي جنگ سرد قابل 

در فضـاي  تـر   شمال و جنوب با کاهش تنش اتمی، بسیار راحت
درباره آینده امنیتـی افـراد و کشـورها وجـود     اي  هاما هنوز موضوعات عمد ؛

هـاي   هنوز معلوم نیست چه ساختار جدیدي به جاي خرابه
  .خواهد شد

 هتحوالت دهه نود در مورد عراق و تنازعات منطقـ  گرچه
مسائلرا در اي  ههاي نظامی هنوز جایگاه عمد دهند که کشمکش

هستند، اما قحطی، گرسنگی و خشکسالی به منزلـه موضـوعات جـدي    
ـ  . ندباشـ  میبراي کشورهاي جهان سوم مطرح  گازهـاي گلخان

چهره ناخوشایندي از جهـان سـوم در    الملل بینزیست محیطی در کنار رکود اقتصاد 
  .دهند میارائه  ویکم قرن بیست الملل بین

هـا در جهـان سـوم قربانیـان      باید توجـه داشـته باشـیم کـه بسـیاري از انسـان      
اختاري، خطر فقر، عدم دسترسـی بـه تغذیـه مناسـب، آب سـالم و      هاي س خشونت

هاي بهداشتی هستند، اگر امنیت را به شـکل گسـترده، تهدیـدات نسـبت بـه      
یم ادعا کنیم که تعـداد زیـادي از مـردم جهـان سـوم     توان می ،سالمتی و ایمنی بدانیم

د سیاسـی جهـانی بـه    اقتصـا . کنند آشکار در نبود معیارهاي امنیتی زندگی می
طراحی شده که افراد زیادي در معرض ناامنی قرار اي  هشکل ناعادالن
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هزینه
به عبارت دیگر آنان به عرصه رقابت و تقابل غیـر مسـتقیم   

امریکارهبري 
را براي این موضوع پ

تقابل و نبرد آنان مبدل شده بود و براي این تقابل آنها از ایـن کشـورهاي قدرتمنـد    
حمایت مالی و دیپلماتیک و نظامی دریافت می
فروش تسلیحاتی این کشورها مبدل شده بود

آغازین قرن 
دیگر دیوار برلینی وجود ندارد و کشورهاي بلوك شرق حکومت

تجربه می
هاي جنگ سرد قابل  فرمول

شمال و جنوب با کاهش تنش اتمی، بسیار راحت
؛کنند می
هنوز معلوم نیست چه ساختار جدیدي به جاي خرابه. دارد
خواهد شد رقرابر

گرچها
دهند که کشمکش می

هستند، اما قحطی، گرسنگی و خشکسالی به منزلـه موضـوعات جـدي    
براي کشورهاي جهان سوم مطرح  ویژه به

زیست محیطی در کنار رکود اقتصاد 
بیننظام 

باید توجـه داشـته باشـیم کـه بسـیاري از انسـان      
خشونت
هاي بهداشتی هستند، اگر امنیت را به شـکل گسـترده، تهدیـدات نسـبت بـه       مراقبت

سالمتی و ایمنی بدانیم
آشکار در نبود معیارهاي امنیتی زندگی می طور به

شکل ناعادالن
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. ي تفکـري جهـان سـوم را آشـفته کـرد     
ي بـین  هـا  جنـگ . رسـید 
دهنده  نشان 1970یعنی ویتنام، الئوس، کامبوج و چین در اواخر دهه

 گرایـی  سـوم  جهـان گرایی سوسیالیستی و فامیل نزدیک آن یعنـی  
ــراي ایجــاد   ــازع کشــورهاي جهــان ســوم ب تن
براي پیشبرد پروژه جهانی شدن بـه  

و آن وقـوع   پـیش آمـد  
ي جمهـور  رئیس رونالد ریگان

حمایـت بـه عمـل     4
  در آلمـان غربـی   6هلمـوت کهـل  

کشورهاي جهان سـوم را تشـویق کردنـد کـه بـه آزادسـازي تجـاري،        
 ,Krasner). هاي مالیه عمومی خـود بپردازنـد  

 7جنـگ سـرد و تضـعیف جنـبش غیرمتعهـدها     
از آن پس تا به امروز جنبش عدم تعهد نقش بسیار کمرنگی را در عرصه 

پس از پایان دهه هفتاد و اواخر دهه هشتاد، دولت 
ي جهـان  هـا  رژیـم دولت ریگان به بسیج نیروهاي نظامی علیـه بلـوك کمونیسـتی و    

منطقه دیگـري کـه بیشـتر مـورد     
سکو زمانی که م. قرار گرفت، آسیاي جنوب غربی بود
ي خـود را بـه   هـا  کمـک 

گرفـت و   اي پاکستان قطع شده بـود از سـر  
دستگاه اطالعاتی قدرتمند پاکسـتان  
                                        
1. Red Brotherhood  
3. The International Monetary Fund 
5. Margaret Thatcher 
7. The Non-Aligned Movement 

  پایان دوره باندونگ از دهه هشتاد تا امروز
ي تفکـري جهـان سـوم را آشـفته کـرد     وهوا آب ،دهه هشتاد میالدي در قرن بیستم

رسـید  مـی  آمد که دیگر دوران باندونگ به پایان وجود بهشرایطی 
یعنی ویتنام، الئوس، کامبوج و چین در اواخر دهه 1»برادران سرخ

گرایی سوسیالیستی و فامیل نزدیک آن یعنـی   شکست بارز جهان
(Evans, 1975: 46  ــه ــراي ایجــاد   1980در ده ــازع کشــورهاي جهــان ســوم ب تن

براي پیشبرد پروژه جهانی شدن بـه   امریکاي ها تالشا ساختارهاي جدید اقتصادي ب
پـیش آمـد  دو رخداد دیگر نیـز   80اوایل دهه در. سختی به چالش افتاد

رونالد ریگاندر همین راستا . بود 2ها رکود اقتصادي و بحران بدهی
4و بانک جهـانی  3ی پولالملل بیناز صندوق ) 88-1981

هلمـوت کهـل  و ) 1979-90(در بریتانیـا   5مارگارت تـاچر 
کشورهاي جهان سـوم را تشـویق کردنـد کـه بـه آزادسـازي تجـاري،        ) 1982
هاي مالیه عمومی خـود بپردازنـد   مند نمودن بخش و قاعدهسازي  خصوصی

جنـگ سـرد و تضـعیف جنـبش غیرمتعهـدها     این دوره با تجدید حیات  1985
از آن پس تا به امروز جنبش عدم تعهد نقش بسیار کمرنگی را در عرصه . همراه شد

  (Morphet, 1993: 37-39). ی ایفا نموده است
پس از پایان دهه هفتاد و اواخر دهه هشتاد، دولت  8در دوران جنگ سرد جدید

دولت ریگان به بسیج نیروهاي نظامی علیـه بلـوك کمونیسـتی و    
منطقه دیگـري کـه بیشـتر مـورد      (Haliday, 1986: 61-67). سومی مانند نیکاراگوئه پرداخت

قرار گرفت، آسیاي جنوب غربی بود امریکاي تند ها سیاست
کمـک  امریکاکابل را اشغال نمود  1979با مداخله نظامی در سال 

اي پاکستان قطع شده بـود از سـر   آزمایش هسته واسطه بهپاکستان که قبالً 
دستگاه اطالعاتی قدرتمند پاکسـتان  . افزایش یافت ها کمکاي این  بعداً به شکل ویژه

                                                                 
 2. Debit Crisis 

. The International Monetary Fund 4. The World Bank 

. Margaret Thatcher 6. Helmut Kuhl 
Aligned Movement 8. The New Cold War 

  

  

پایان دوره باندونگ از دهه هشتاد تا امروز .5
دهه هشتاد میالدي در قرن بیستم

شرایطی 
برادران سرخ«

شکست بارز جهان
ــود (46. ب

ساختارهاي جدید اقتصادي ب
سختی به چالش افتاد

رکود اقتصادي و بحران بدهی
88( امریکا
مارگارت تـاچر . آورد

)98-1982
خصوصی

1985: 21-23)

همراه شد
ی ایفا نموده استالملل بین

در دوران جنگ سرد جدید
دولت ریگان به بسیج نیروهاي نظامی علیـه بلـوك کمونیسـتی و    

سومی مانند نیکاراگوئه پرداخت
سیاستهدف 

با مداخله نظامی در سال 
پاکستان که قبالً 
بعداً به شکل ویژه



کـه علیـه    1هـدین وحـدت اسـالمی افغانسـتان    
ایـن  . کردنـد ارائـه   ي بسیار زیادي را

افغانسـتان   ،2اینـدیرا گانـدي  
اما پـس از پایـان جنـگ    

هـاي   نسـبت بـه برنامـه   
ایـن   .ي خود به این کشور را کم کرد

چشمگیري  طور به با هند

 ،امریکـا با ایجاد اصـالحات در سیاسـت خـارجی    
گـذاري بـر   تأثیرهـدف  

 :عبـارت بودنـد از   امریکـا 
سـاخت و توسـعه   « ،

ي بشردوستانه ها کمک
براسـاس منـافع    1994

در . ي خارجی این کشـور را تصـویب کـرد   
 ایـن در  ؛میلیارد دالر دریافت کردنـد 

میلیـون دالر دریافـت   
سیاسـت   در عرصـه  ویـژه 

در عین حال مصر نیـز یـک دارایـی اسـتراتژیک     
وقتی که جانشین جمـال عبدالناصـر   
متمایل شد و قرارداد صـلح را  

دالر بـه   ها نزدیک بـه صـد میلیـارد   
پـس از پایـان جنـگ    

باز دولت . ي اقتصادي به کشورهاي سابق جهان سومی نیز سرازیر شد
و براي ایجاد ثبات و امنیت در منطقـه سـابق کمونیسـتی    
                                        
1. Islamic Unity of Afghan Mojahideen
2. Indira Gandhi 

هـدین وحـدت اسـالمی افغانسـتان    به اضـافه عربسـتان و چـین بـه مجا    
ي بسیار زیادي راها کمککردند  ها ستیز می اشغالگري کمونیست

اینـدیرا گانـدي  در زمـان قـدرت   عمدتاً حالی بود که در این دهه و 
اما پـس از پایـان جنـگ    . کرد سیاست نزدیکی به اتحاد جماهیر شوروي را دنبال می

نسـبت بـه برنامـه    امریکانشینی نیروهاي شوروي از افغانستان باز  سرد و عقب
ي خود به این کشور را کم کردها کمکاي پاکستان اعالم نگرانی نمود و 

با هند امریکادر حالی بود که در دوران پس از جنگ سرد روابط 
 (Tahir, Khalil, 1997: 22). افزایش یافت

با ایجاد اصـالحات در سیاسـت خـارجی    ) 1992-2000( بیل کلینتون
هـدف   بـا را  »در سراسر جهـان  دموکراتیکگسترش جوامع 

امریکـا چهـار برنامـه اصـلی    . کشورهاي جهان سوم اعالم نمـود 
،»یاسیارتقاي انتخابات و روندهاي س«، »ارتقاي حکومت قانون

کمکضمناً بر روي  .»دموکراتیکتحکیم حاکمیت «و  »جامعه مدنی
1994با این وجـود در سـال   . شد می بیشتري تأکیدو توسعه پایدار 

ي خارجی این کشـور را تصـویب کـرد   ها کمکبرنامه  امریکاکنگره  ،امریکا
میلیارد دالر دریافت کردنـد  1/2سه میلیارد دالر و مصر  اسرائیلهمان سال 

میلیـون دالر دریافـت    800در کـل فقـط    افریقـا حالی بود که کشـورهاي صـحراي   
 .(Adams, 2000: 110)  ویـژه  بـه  امریکـا بـراي   اسرائیلاهمیت

در عین حال مصر نیـز یـک دارایـی اسـتراتژیک     . گردد میهاي دور بر داخلی به دهه
وقتی که جانشین جمـال عبدالناصـر    ویژه به ،شود میدر منطقه محسوب  امریکا

متمایل شد و قرارداد صـلح را   امریکا سمت بهکه همراه شوروي بود ـ  انور سادات
ها نزدیک بـه صـد میلیـارد    از آن زمان تاکنون مصري. امضا نمود اسرائیل

پـس از پایـان جنـگ    . دریافت نمودنـد  امریکاي اقتصادي و نظامی از ها کمک
ي اقتصادي به کشورهاي سابق جهان سومی نیز سرازیر شدها کمک

و براي ایجاد ثبات و امنیت در منطقـه سـابق کمونیسـتی     ژئوپلیتیکبه دالیل 
                                                                 

. Islamic Unity of Afghan Mojahideen 
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به اضـافه عربسـتان و چـین بـه مجا    
اشغالگري کمونیست

حالی بود که در این دهه و  در
سیاست نزدیکی به اتحاد جماهیر شوروي را دنبال می

سرد و عقب
اي پاکستان اعالم نگرانی نمود و  هسته

در حالی بود که در دوران پس از جنگ سرد روابط 
افزایش یافت

بیل کلینتون
گسترش جوامع «برنامه 

کشورهاي جهان سوم اعالم نمـود 
ارتقاي حکومت قانون«

جامعه مدنی
و توسعه پایدار 

امریکاملی 
همان سال 

حالی بود که کشـورهاي صـحراي   
. نمودند

داخلی به دهه
امریکابراي 

انور سادات ـ
اسرائیلبا 

کمکشکل 
کمکسرد، 
به دالیل  امریکا
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 بعـد راي توان باالي اتمی بودند و در عین حـال  
  (Wedel, 1998: 203) .از عربستان سعودي باالترین ظرفیت صدور نفت را نیز دارا بودند
آلمـان،  : کـرد ماننـد   مـی 

سـطح  انگلستان، فرانسه، روسیه، ژاپن و چین، ضمن اینکه کلینتون بـه ماننـد بـوش    
دولت کلینتون اروپا، شـرق  
آسیا، آسیا، اقیانوسیه و آسیاي جنوب غربی را منـاطق مهـم دنیـا از لحـاظ امنیـت و      
، و جنوب آسیا منـاطقی  

در ایـن دوران  . شـدند 
شد اما اهمیتشـان   می 

با توجه به اهمیـت بـازیگري چـین و تهدیـدات امنیتـی آن      
  .کرد

واقـع  سپتامبر  11رخداد 
 امریکـا مبناي سیاسـت خـارجی   

به دو کشور مسلمان جهـان سـومی حملـه نظـامی     
بـه   امریکـا ی ایـاالت متحـده   

ایـن در حـالی    ؛شـود 
در تغییري بنیادین ارتقاي حقـوق بشـر و   
را آرمان سیاست خارجی خود در میان کشورهاي جهان سوم اعالم کرده 

و دوران  گرایـی  سـوم 
هـاي اقتصـادي    گران معتقدند که موفقیـت 

 1990و 1980کشورهاي جدید صنعتی شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا در دو دهه
بـراي بسـیاري از   . را متزلزل ساخته است

ــولیبرال تحــول کاپیتالیســتی آســیا تفکــرات جهــان ســومی را    ــا نفــوذ ن متفکــران ب
ایـن رونـد از اواخـر دهـه هفتـاد تعـدادي از       
هاي سوسیالیستی و جهـان سـومی را کنـار گذاشـته و     
تـرین کشـورها در ایـن    

راي توان باالي اتمی بودند و در عین حـال  این کشورها هنوز دا. کرد تالش می
از عربستان سعودي باالترین ظرفیت صدور نفت را نیز دارا بودند

مـی  تأکیـد ي بـزرگ  هـا  قـدرت بر  بوش پدرکلینتون مانند 
انگلستان، فرانسه، روسیه، ژاپن و چین، ضمن اینکه کلینتون بـه ماننـد بـوش    

دولت کلینتون اروپا، شـرق  . نمود می االمکان حفظ هاي دفاعی را حتی باالیی از هزینه
آسیا، آسیا، اقیانوسیه و آسیاي جنوب غربی را منـاطق مهـم دنیـا از لحـاظ امنیـت و      

، و جنوب آسیا منـاطقی  افریقاي التین، امریکاحالی بود که  این در. دید راهبردي می
شـدند  ، و منافع اقتصادي مهم محسوب مـی بودند که از لحاظ امنیتی
 اقیانوسیه شماره دو اهمیت محسوب ـ  شرق آسیا و حوزه آسیا
با توجه به اهمیـت بـازیگري چـین و تهدیـدات امنیتـی آن      . حال افزایش بود

کرد بیشتر به منطقه شرق آسیا حرکت می هرچه 90در دهه
رخداد  تأثیرتحت  امریکاسیاست خارجی  بوش پسردر زمان 

مبناي سیاسـت خـارجی    عنوان بهکه بر این اساس مبارزه علیه تروریسم 
به دو کشور مسلمان جهـان سـومی حملـه نظـامی      امریکادر این راستا . قرار گرفت

ی ایـاالت متحـده   عراق و افغانستان بارزترین نمونـه حملـه نظـام   
شـود  می یکم محسوبو کشورهاي جهان سوم در ابتداي قرن بیستم

در تغییري بنیادین ارتقاي حقـوق بشـر و    امریکاجدید  جمهور رئیس اوبامااست که 
را آرمان سیاست خارجی خود در میان کشورهاي جهان سوم اعالم کرده  دموکراسی

سـوم  جهـان از پایان دوران جنـگ سـرد عالئـم تضـعیف      پیش
گران معتقدند که موفقیـت لبسیاري از تحلی. باندونگ هویدا شده بود

کشورهاي جدید صنعتی شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا در دو دهه
را متزلزل ساخته است گرایی سوم جهانفکري هاي  بسیاري از پایه

ــولیبرال تحــول کاپیتالیســتی آســیا تفکــرات جهــان ســومی را    ــا نفــوذ ن متفکــران ب
ایـن رونـد از اواخـر دهـه هفتـاد تعـدادي از        بـا . الشعاع جدي قرار داده است

هاي سوسیالیستی و جهـان سـومی را کنـار گذاشـته و      کشورهاي جهان سوم اندیشه
تـرین کشـورها در ایـن     د که یکـی از اصـلی  داري حرکت کردن تفکر سرمایه 

  

  

تالش می
از عربستان سعودي باالترین ظرفیت صدور نفت را نیز دارا بودند

کلینتون مانند 
انگلستان، فرانسه، روسیه، ژاپن و چین، ضمن اینکه کلینتون بـه ماننـد بـوش    

باالیی از هزینه
آسیا، آسیا، اقیانوسیه و آسیاي جنوب غربی را منـاطق مهـم دنیـا از لحـاظ امنیـت و      

راهبردي می
بودند که از لحاظ امنیتی
شرق آسیا و حوزه آسیا

حال افزایش بود نیز در
در دهه امریکا

در زمان 
که بر این اساس مبارزه علیه تروریسم  شد

قرار گرفت
عراق و افغانستان بارزترین نمونـه حملـه نظـام   . نمود

کشورهاي جهان سوم در ابتداي قرن بیستم
است که 
دموکراسی

  .است
پیش

باندونگ هویدا شده بود
کشورهاي جدید صنعتی شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا در دو دهه

بسیاري از پایه
ــولیبرال تحــول کاپیتالیســتی آســیا تفکــرات جهــان ســومی را    ــا نفــوذ ن متفکــران ب

الشعاع جدي قرار داده است تحت
کشورهاي جهان سوم اندیشه

 سمت به



کشـور اتیـوپی و    کشورهاي جنوب بافت یکدستی را دارا نیسـتند، بـراي نمونـه دو   
دو در زیرمجموعه کشورهاي جهان سوم هستند، اما بسی واضح است کـه  
. بـا یکـدیگر مقایسـه نمـود    

شـوند،   الملل نامگـذاري مـی  
تاریخچه مستعمراتی در ارتباط با 

برخـی  . ي مطرح و موجود در کشورهاي جهان سوم نیز متفاوت است
ي سنتی جامعه خود متکـی  

اسـمیت برایـان،   ( .ندباشـ 

حکومت استعمارگران در کشورهاي جهان سـوم اگرچـه در اصـل یکـی     
برخی از کشورهاي استعمارگر حاضر نبودند بـه  
وجه مستعمرات داراي استقالل شوند و برخی نیـز بـه اعطـاي اسـتقالل تمایـل      

گ جهـانی  ین تشکل کشورهاي جهان سوم پس از جنـ 
ی المللـ  بـین ي هـا  سـازمان 

کـه   ،شد مستمسک این کشورها تلقی می
در اواخر قرن بیستم، سازمان ملل بیشتر صحنه مبارزه 
سبب، انتقـاد کشـورهاي   
 .و انگلیس از یونسـکو شـد  

کسـب  ) 1 :انـد  سه هـدف عمـده مشـترك داشـته    
سیاســی، نظــامی و هــاي 

اغلب کشورهاي جهان سوم استقالل سیاسـی  
کشـورها نظـام   گونـه  

  (Harris, 1989: 111). باشد میمجموعه سنگاپور 

  الملل بیندیدگاه جهان سوم به نظام 
کشورهاي جنوب بافت یکدستی را دارا نیسـتند، بـراي نمونـه دو   

دو در زیرمجموعه کشورهاي جهان سوم هستند، اما بسی واضح است کـه   تایلند هر
بـا یکـدیگر مقایسـه نمـود     توان مین اراقتصادي این دو کشور هاي  از لحاظ توانایی

الملل نامگـذاري مـی   نیمختلف در روابط بهاي  واژه کشورهاي جهان سوم با
تاریخچه مستعمراتی در ارتباط با : اند اما همه این کشورها داراي دو واقعیت مشترك

  )17-19: 1384فرونچی، (. رقف: و دیگريي اروپایی، ها
ي مطرح و موجود در کشورهاي جهان سوم نیز متفاوت استها ارزش
ي سنتی جامعه خود متکـی  ها ارزشو برخی هنوز بر اند  هي غربی را برگزیدها

باشـ  مـی احیاي هویت خود  دنبال بههستند، اما با توجه به سوابق 
55-47(  

حکومت استعمارگران در کشورهاي جهان سـوم اگرچـه در اصـل یکـی     نحوه 
برخی از کشورهاي استعمارگر حاضر نبودند بـه  . داشتنیز هاي ظاهري  بود، تفاوت

وجه مستعمرات داراي استقالل شوند و برخی نیـز بـه اعطـاي اسـتقالل تمایـل      
ین تشکل کشورهاي جهان سوم پس از جنـ نخست. دادند می بیشتري نشان

سـازمان بـود و در میـان    1955دوم تشکیل جنبش غیرمتعهدها در 
مستمسک این کشورها تلقی میترین  مجمع عمومی سازمان ملل متحد قوي

در اواخر قرن بیستم، سازمان ملل بیشتر صحنه مبارزه . معروف شدند 77که به گروه 
سبب، انتقـاد کشـورهاي    بدین. غرب شرق وشمال و جنوب بوده است تا تنازع بین 

و انگلیس از یونسـکو شـد   امریکاضعیف از کشورهاي قدرتمند باعث بیرون آمدن 
  )55-57: 1388سیمبر، قربانی، 

سه هـدف عمـده مشـترك داشـته    عمدتاً کشورهاي جهان سوم 
هــاي  عــدم تعهــد در زمینــه) 2اســتقالل سیاســی و اقتصــادي، 

اغلب کشورهاي جهان سوم استقالل سیاسـی  . مدرنیزاسیون اقتصادي و اجتماعی
گونـه   ایـن  بـه نظـر  . داننـد  می را مشروط به کسب استقالل اقتصادي
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مجموعه سنگاپور 

دیدگاه جهان سوم به نظام . 6
کشورهاي جنوب بافت یکدستی را دارا نیسـتند، بـراي نمونـه دو   

تایلند هر
از لحاظ توانایی

کشورهاي جهان سوم با
اما همه این کشورها داراي دو واقعیت مشترك

ها قدرت
ارزش

ها ارزش
هستند، اما با توجه به سوابق 

1380 :55
نحوه 
بود، تفاوت

وجه مستعمرات داراي استقالل شوند و برخی نیـز بـه اعطـاي اسـتقالل تمایـل       هیچ
بیشتري نشان

دوم تشکیل جنبش غیرمتعهدها در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قوي

که به گروه 
شمال و جنوب بوده است تا تنازع بین 

ضعیف از کشورهاي قدرتمند باعث بیرون آمدن 
سیمبر، قربانی، (

کشورهاي جهان سوم 
اســتقالل سیاســی و اقتصــادي، 

مدرنیزاسیون اقتصادي و اجتماعی )3
را مشروط به کسب استقالل اقتصادي
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کشی  بهره دنبال به، امروزه با سازوکارهاي نوینی 
 فهاي با نرخ بهره باال این هد

 گرچـه یک از کشورهاي جهان سوم به استقالل اقتصادي نرسیده و ا
ي هـا  قـدرت اند، اغلب به طرق گوناگون به 

ثـروت از   گونـاگونی را بـراي انتقـال   
در مجمع عمـومی   77

ه واین گـر  )161-160

ي بالعـوض  هـا  کمـک 

گمرکی و افزایش سهمیه خرید 
  ؛اشتغال را در این کشورها ایجاد نمایند

ي در تصـمیمات  تأثیرگذار

پـول   الملل بینی مانند بانک جهانی و صندوق 

بـا نـرخ    هـاي بیشـتري را  

هاي سیاسی و اقتصادي جدید باید 
سیمبر، قربانی، ( .با در نظر گرفتن حقوق و استقالل کشورهاي جهان سوم تسریع شود

هاي گوناگون کشورهاي جهان سوم، تعریف یک دیدگاه 
کشـور در   140در دنیا بـیش از  

، روسیه، کانادا، کشـورهاي اروپـاي غربـی،    
زیلند در این محدوده قـرار  

، امروزه با سازوکارهاي نوینی الملل بیننواستعماري حاکم در نظام 
هاي با نرخ بهره باال این هد با اعطاي وام هااین کشور. از کشورهاي ضعیف است

  )56: 1388سیمبر، قربانی، ( .نمایند می 
یک از کشورهاي جهان سوم به استقالل اقتصادي نرسیده و ا امروزه هیچ

اند، اغلب به طرق گوناگون به  دها را تشکیل دادههتشکلی به نام غیرمتع
گونـاگونی را بـراي انتقـال   هـاي   کشورهاي جنوب داعیه .اند هبزرگ وابست

77براي نمونه گروه . کنند می شمال و حل مسئله نابرابري مطرح
161: 1385منصوري، ( .طراحی را ارائه نمود منظور بدینسازمان ملل 
  :داند زیر را براي انتقال ثروت الزم می سازوکار

کمـک کشورهاي ثروتمند باید بـه کشـورهاي جهـان سـوم     . 
  ؛نمایندارائه  اقتصادي را

گمرکی و افزایش سهمیه خرید هاي  کشورهاي شمال باید با کم کردن تعرفه. 
اشتغال را در این کشورها ایجاد نمایندهاي  از کشورهاي جهان سوم زمینه

تأثیرگذارباید نقض بیشتري به کشورهاي جهان سوم براي . 
  ؛ی اعطا شودالملل بیني اقتصادي ها
ی مانند بانک جهانی و صندوق الملل بیني اقتصادي ها سازمان. 

  ؛کشورها تسهیل نمایندگونه  این وام را بهارائه 
هـاي بیشـتري را   اعتبارات پولی و وام سیستم اقتصادي جهانی باید. 

  ؛نمایندارائه  بهره کمتر به کشورهاي جهان سوم
هاي سیاسی و اقتصادي جدید باید  پیشرفته و مکانیسم فنّاوريانتقال علوم و . 

با در نظر گرفتن حقوق و استقالل کشورهاي جهان سوم تسریع شود
58(  

هاي گوناگون کشورهاي جهان سوم، تعریف یک دیدگاه  توجه به تفاوتالبته با 
در دنیا بـیش از  . مشترك در مجموعه این کشورها کار مشکلی است

، روسیه، کانادا، کشـورهاي اروپـاي غربـی،    امریکااین دسته قرار دارند و کشورهاي 
زیلند در این محدوده قـرار  ي جنوبی، استرالیا و نیوافریقاژاپن، اروپاي شرقی، چین، 

  

  

  

نواستعماري حاکم در نظام 
از کشورهاي ضعیف است

 را دنبال
امروزه هیچ

تشکلی به نام غیرمتع
بزرگ وابست

شمال و حل مسئله نابرابري مطرح
سازمان ملل 

سازوکارشش 
1 .

اقتصادي را
2 .

از کشورهاي جهان سوم زمینه
3 .
ها سازمان
4 .
ارائه  باید

5 .
بهره کمتر به کشورهاي جهان سوم

6 .
با در نظر گرفتن حقوق و استقالل کشورهاي جهان سوم تسریع شود

1388 :58
البته با 

مشترك در مجموعه این کشورها کار مشکلی است
این دسته قرار دارند و کشورهاي 

ژاپن، اروپاي شرقی، چین، 
  .ندارند



. ي التـین در اواخـر قـرن نـوزده مسـتقل شـدند      
استعمارگران تمایلی به بهبود اقتصادي در کشـورهاي مسـتعمره نداشـتند و فرانسـه     
در سراسـر کشـور تنهـا    
روابط استعماري در این کشورها حاکم بود و مـردم  
با توجه به این سابقه تلخ دیدگاه 

گفت که مـا   می ملکه ویکتوریا
ها شعاري بیش  حرف

ارتباطات بین خود و مستعمرات 
المنـافع بـه رهبـري     سابق را حفظ کنند، کـه تشـکیل مجموعـه کشـورهاي مشـترك     

 در بســیاري از کشــورهاي جهــان ســوم کشــاورزان اکثــر جمعیــت را تشــکیل
 75متوسـط   طـور  به 

دلیل عمده براي فقر و عدم توسعه اقتصـادي در  
با خـروج   )155: 1385

چـون   ؛حفـظ سـاختارهاي اسـتعماري نبودنـد    
نرخ باالي رشـد جمعیـت نیـز    
ایـن کشـورها معتقدنـد نظـام اقتصـاد      
طراحی شده است که در کشورهاي شمال قادرند با قیمـت ارزان  

حـوادث طبیعـی   . د خام کشورهاي جنوب را بخرند؛ مثل نفت یا سایر مواد خـام 
بـه سـه    کشورهاي جهـان سـوم مشـترکاً   

ر عمل کشورهاي پیشرفته اقتصادي یا به عبارت دیگـر کشـورهاي شـمال    
بـه هـر   . کنند نمی تراشی، به آنها عمل

حال شکاف بین این کشورها و کشـورهاي جهـان سـوم بـراي حفـظ نظـام امنیـت        

ي التـین در اواخـر قـرن نـوزده مسـتقل شـدند      امریکـا بسیاري از کشـورهاي  
استعمارگران تمایلی به بهبود اقتصادي در کشـورهاي مسـتعمره نداشـتند و فرانسـه     

در سراسـر کشـور تنهـا     1940پس از هفتاد سال حکومت اسـتعماري در ویتنـام در   
روابط استعماري در این کشورها حاکم بود و مـردم  . رده بودچهارده مدرسه ایجاد ک

با توجه به این سابقه تلخ دیدگاه . مستعمره به کارهاي سخت و پست گماشته شدند
ملکه ویکتوریااگرچه . بدي نسبت به این کشورها وجود داشته است

حرفایم، این  به کشورها رفته »پیشرفت تمدن و بهبود زندگی
ارتباطات بین خود و مستعمرات اند  هامروزه کشورهاي استعماري سابق خواست

سابق را حفظ کنند، کـه تشـکیل مجموعـه کشـورهاي مشـترك     
  .هاست انگلستان از این نمونه

در بســیاري از کشــورهاي جهــان ســوم کشــاورزان اکثــر جمعیــت را تشــکیل
 امروزه درصد و 95ن در زمان حکومت استعماري اینا. 

دلیل عمده براي فقر و عدم توسعه اقتصـادي در  . دهند می درصد جمعیت را تشکیل
1385منصوري، (. کشورهاي جنوب، شکاف عمده بین فقر و غناست

ـ    ، حفـظ سـاختارهاي اسـتعماري نبودنـد     همردمان مسـتعمره قـادر ب
نرخ باالي رشـد جمعیـت نیـز    . هاي الزم را به آنان نداده بودند استعمارگران آموزش
ایـن کشـورها معتقدنـد نظـام اقتصـاد      . کشورهاسـت گونـه   ایـن  مسئله دیگري براي

طراحی شده است که در کشورهاي شمال قادرند با قیمـت ارزان   اي گونه به الملل
د خام کشورهاي جنوب را بخرند؛ مثل نفت یا سایر مواد خـام 

کشورهاي جهـان سـوم مشـترکاً   . کشورهاستگونه  این نیز بالي دیگر براي
  :اصل معتقدند

  ایجاد نظم جدید اقتصادي در دنیا؛. 
  ي چندملیتی؛ها شرکتکنترل . 
  .یالملل بینایجاد نظم جدید در امنیت . 
ر عمل کشورهاي پیشرفته اقتصادي یا به عبارت دیگـر کشـورهاي شـمال    اما د

تراشی، به آنها عمل اشکال اکنند یا ب می اغلب این پیشنهادات را رد
حال شکاف بین این کشورها و کشـورهاي جهـان سـوم بـراي حفـظ نظـام امنیـت        
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بسیاري از کشـورهاي  
استعمارگران تمایلی به بهبود اقتصادي در کشـورهاي مسـتعمره نداشـتند و فرانسـه     

پس از هفتاد سال حکومت اسـتعماري در ویتنـام در   
چهارده مدرسه ایجاد ک

مستعمره به کارهاي سخت و پست گماشته شدند
بدي نسبت به این کشورها وجود داشته است

پیشرفت تمدن و بهبود زندگی«براي 
امروزه کشورهاي استعماري سابق خواست. نبود

سابق را حفظ کنند، کـه تشـکیل مجموعـه کشـورهاي مشـترك     
انگلستان از این نمونه

در بســیاري از کشــورهاي جهــان ســوم کشــاورزان اکثــر جمعیــت را تشــکیل
. دهند می

درصد جمعیت را تشکیل
کشورهاي جنوب، شکاف عمده بین فقر و غناست

،استعمار
استعمارگران آموزش
مسئله دیگري براي

الملل بین
د خام کشورهاي جنوب را بخرند؛ مثل نفت یا سایر مواد خـام موا

نیز بالي دیگر براي
اصل معتقدند

1 .
2 .
3 .

اما د
اغلب این پیشنهادات را رد

حال شکاف بین این کشورها و کشـورهاي جهـان سـوم بـراي حفـظ نظـام امنیـت        



ان
جه

ی 
رس
بر

 
وم
س

 
ین
م ب
ظا
ر ن
ی د
رای
گ

 
لل
الم

 
® 

یخ
 ش
نی
ربا
ن ق
سال
و ار

بر 
سیم

ضا 
ر

 
ین
نش

189  

فقر و غنا در نظـام   پس از جنگ جهانی دوم شکاف

تالش زیادي را براي حفظ رهبري جنبش عـدم  
ایـده جهـان سـوم از لحـاظ عمـومی      
اما در ایـن میـان یکـی از مطالـب     
اي معتقدند نظم نوین جهانی پس از جنـگ سـرد   

در  دموکراسیروندهاي 
. را تـرویج خواهـد کـرد   

کارانه جهان سومی احیا خواهـد  
هـاي جنـگ سـرد را    

ایده جهان سوم در ظرف زمانی خاصـی تولـد و رشـد یافـت و بـه متغیرهـاي       
هاي زیادي مواجـه بـوده   

اي از ابهـام قـرار    نظم آینده هنوز در پرده

تقویـت مباحـث مربـوط بـه     
هـاي جنـوب    در این حرکـت خواسـته  

 طـور  بـه  اقتصادي متمایل است کـه 
ی پول، بانـک  الملل بین

در زمینه مهاجرت و پدیده فـرار مغزهـا   
بـه همـین ترتیـب     .نیز این دسته از کشورها مطالبـات خـاص خـود را دارا هسـتند    

 ـ  بـین شـمال   مسـائل 

 دو پدیده دیگر در موضوعات تنازع شـمال 
                                        
1. Neo-Third Worldism

پس از جنگ جهانی دوم شکاف. ی بسیار خطرناك است
  .شود میتر  ی هر روز عمیق

  
تالش زیادي را براي حفظ رهبري جنبش عـدم  ) 1981-2003(مالزي  مهاتیر محمد

ایـده جهـان سـوم از لحـاظ عمـومی       گرچـه در این راسـتا ا . تعهد از خود نشان داد
اما در ایـن میـان یکـی از مطالـب     . لحاظ ژئوپلیتیک حفظ گردید بهتضعیف شد اما 

اي معتقدند نظم نوین جهانی پس از جنـگ سـرد    عده. باشد می امریکاهژمونی 
روندهاي  کننده و نه تقویت کننده تضعیف ،امریکابه محوریت هژمونی 

را تـرویج خواهـد کـرد    1گرایی سوم جهانکشورهاي جهان سوم است و به نوعی نو
کارانه جهان سومی احیا خواهـد   هاي محافظه البته در این نگرش جدید عمده ویژگی

هـاي جنـگ سـرد را     هـاي انترناسیونالیسـتی و پیشـروي دهـه     آل ایده شدتاما 
  .نخواهد داشت

ایده جهان سوم در ظرف زمانی خاصـی تولـد و رشـد یافـت و بـه متغیرهـاي       
هاي زیادي مواجـه بـوده    این اندیشه و جنبش با فراز و نشیب. دگوناگونی وابسته بو

نظم آینده هنوز در پردهگیري  هاي آن در شکل گذاريتأثیراست اما 
  .دارد که باید از زوایاي گوناگونی مورد بحث قرار گیرد

تقویـت مباحـث مربـوط بـه      سـمت  بهبیشتر  هرچه گرایی سوم جهاناکنون ایده 
در این حرکـت خواسـته   .کند می جنوب حرکتـ   تقویت تنازع شمال

اقتصادي متمایل است کـه  مسائلدر زمینه  ویژه بهحول محورهاي گوناگون 
بیني صندوق ها سیاستمربوط به تعدیل  مسائلبه  توان می

در زمینه مهاجرت و پدیده فـرار مغزهـا   . هانی اشاره کردجهانی و سازمان تجارت ج
نیز این دسته از کشورها مطالبـات خـاص خـود را دارا هسـتند    

مسـائل نیـز در صـدر    دموکراسیموضوعات مربوط به حقوق بشر و 
  .باشد می جنوب مطرح

دو پدیده دیگر در موضوعات تنازع شـمال  عنوان بهگرایی نیز  تروریسم و اسالم
                                                                 

Third Worldism 

  

  

ی بسیار خطرناك استالملل بین
ی هر روز عمیقالملل بین

  فرجام
مهاتیر محمد

تعهد از خود نشان داد
تضعیف شد اما 

هژمونی  ،مهم
به محوریت هژمونی 

کشورهاي جهان سوم است و به نوعی نو
البته در این نگرش جدید عمده ویژگی

اما  ،شد
نخواهد داشت

ایده جهان سوم در ظرف زمانی خاصـی تولـد و رشـد یافـت و بـه متغیرهـاي       
گوناگونی وابسته بو

است اما 
دارد که باید از زوایاي گوناگونی مورد بحث قرار گیرد

اکنون ایده 
تقویت تنازع شمال

حول محورهاي گوناگون 
می نمونه

جهانی و سازمان تجارت ج
نیز این دسته از کشورها مطالبـات خـاص خـود را دارا هسـتند    

موضوعات مربوط به حقوق بشر و 
جنوب مطرح

تروریسم و اسالم



 مسـائل ي خاص دربـاره ایـن   
پـس از   الملـل  بـین پـارادایم روابـط   

فروپاشی جنگ سرد دچار تغییرات اساسـی شـده اسـت امـا موضـوعات مطـرح در       
 ت خـود بـاقی مانـده و امـروزه نیـز مطـرح      

ي خاص دربـاره ایـن   ها دیدگاهکه در هر دو طرف  باشد می جنوب مطرح
پـارادایم روابـط    گرچهرسد ا بنابراین به نظر می. باشند می

فروپاشی جنگ سرد دچار تغییرات اساسـی شـده اسـت امـا موضـوعات مطـرح در       
ت خـود بـاقی مانـده و امـروزه نیـز مطـرح      در همان قالب بـه قـو   یگرای سوم
  ù .باشند
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جنوب مطرح ـ
می مطرح

فروپاشی جنگ سرد دچار تغییرات اساسـی شـده اسـت امـا موضـوعات مطـرح در       
سوم جهان
باشند می
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  .مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران

، توسعه و دگرگونی سیاسـی 
انتشـارات دفتـر   : یوسفی و محمدسعید قائنی نجفی، تهران

هـاي   نظریـه : درآمدي بر مسائل اقتصادي کشورهاي جهان سوم
  .نشر علم نوین: تهران

  .انتشارات سمت
  .نشر سفیر: 

و دیپلماسی صـلح در نظـام متحـول    

  .کنکاش دانش: ، مشهد
دفتـر مطالعـات سیاسـی و    

  .نشر قومس: ، تهرانتجربه جهان سوم
جـواد طهوریـان،   ترجمـه  

  .سروش: ایرج پاد، تهران
  .نشر امیرکبیر: ، تهران
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  .ها کز مطالعات و تحقیقات رسانه

Adams, F. 2000. Dollar Diplomacy: US Economic Assistance to Latin America
Aldershot: Aghgate.

Berger, MT. 1997. “
and Decline of Suharto's New Order,

Christie, CJ. 2001.
Political Ideas of the Anti

Engerman, D. 2002.
Indian Economi
M. Latham (eds

  فارسی
مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران: ، تهرانرهنگ علوم سیاسیف .1376 .آقا بخشی، علی
  .انتشارات کلمه :، تهرانشناسی توسعه جامعه .1380. ازکیا، مصطفی

توسعه و دگرگونی سیاسـی هاي  فهم سیاست جهان سوم، نظریه .1380. اسمیت، برایان کالیو
یوسفی و محمدسعید قائنی نجفی، تهران ترجمه امیرمحمد حاجی
  .المللی وزارت امور خارجه مطالعات سیاسی و بین

درآمدي بر مسائل اقتصادي کشورهاي جهان سوم .1376. چیلکوت، رونالـد اچ 
تهران ،، ترجمه و تلخیص احمد ساعینیافتگی توسعهتوسعه و 

انتشارات سمت: ، تهرانسیاسی و اقتصادي جهان سوم مسائل .1377. ساعی، احمد
: تهران، الملل بینتوسعه جهان سوم و نظام  .1375. القلم، محمود

و دیپلماسی صـلح در نظـام متحـول     الملل بینروابط  .1388. سیمبر، رضا، و قربانی، ارسالن
  .انتشارات سمت: ، تهرانجهانی
، مشهدی و کشورهاي جهان سومالملل بینارتباطات  .1384. فرونچی، ناصر

دفتـر مطالعـات سیاسـی و    : ، تهـران جهانی شدن و جهان سـوم  .1382. قوام، سید عبدالعلی
  .المللی وزارت امور خارجه بین
تجربه جهان سوم: الملل بیننظریه همگرایی در روابط  .1370. اصغر علی

ترجمـه  ، شناسی کشورهاي جهان سـوم  جامعه .1375 .اي. گلدتورپ، جی
  .انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد
ایرج پاد، تهرانترجمه ، یک جهان چندین صدا .1375. مک براید، شن
، تهرانویکم بیستنظام سلطه در قرن : استعمار فرانو .1385. منصوري، جواد
سروش: ، تهرانمشکالت اقتصادي جهان سوم .1366. همتی، عبدالناصر

جدیــد ارتبــاطی در کشــورهاي هــاي  تکنولــوژي .1384. هنســون، جــریس و نــاروال، اومــا
کز مطالعات و تحقیقات رسانهمر: داود حیدري، تهرانترجمه ، توسعه درحال

  التین
Dollar Diplomacy: US Economic Assistance to Latin America

Aldershot: Aghgate. 
“Old State and New Empire in Indonesia: Debating the Rise 

and Decline of Suharto's New Order,” Third World Quarterly, 18 (2
. Ideology and Revolution in Southeast Asia 1900

Political Ideas of the Anti-Colonial Era, Richmond: Curzon Press. 
. “West meets East: the Center for International Studies and 

Indian Economic Development,” in: D. Engerman, N. Gilman, M. Haefel & 
Latham (eds.), Staging Growth: Modernization, Development and the 

  

  

  

  منابع
فارسیـ  الف

آقا بخشی، علی
ازکیا، مصطفی

اسمیت، برایان کالیو
ترجمه امیرمحمد حاجی
مطالعات سیاسی و بین

چیلکوت، رونالـد اچ 
توسعه و 

ساعی، احمد
القلم، محمود سریع

سیمبر، رضا، و قربانی، ارسالن
جهانی
فرونچی، ناصر

قوام، سید عبدالعلی
بین

علی کاظمی،
گلدتورپ، جی
مشهد
مک براید، شن
منصوري، جواد
همتی، عبدالناصر

هنســون، جــریس و نــاروال، اومــا
درحال

التین ـ ب
Dollar Diplomacy: US Economic Assistance to Latin America, 

Old State and New Empire in Indonesia: Debating the Rise 
2). 

1900-1980: 

West meets East: the Center for International Studies and 
Gilman, M. Haefel & 

Staging Growth: Modernization, Development and the 



Global Cold War
Evans, G. & K. Rowley

Laos State London: Verso.
Dawisha, A. 2002. Arab Nationalism in the Twentieth Century: From Triumph to 

Despair, Princeton
Frankel, F. 1978. The Gradual Revolution

Princeton: NJ: Princeton University Press.
Gilroy, P. 2000. Between Camps: Peace, Identity and Nationalism at the End of 

the Color Line
Gleijeses, P., 2002.

1976, Chapel Hill. NC: Universi
Haliday, F. 1986. The Making of the Second Cold War
Haliday, F. 1989. Cold War, Third World: An Essay on Soviet

London: Huthinson Radius.
Hardt, M. 2000. “Today's Bandung?
Harris, N. 1986. The End of the Third World: Newly Industrializing Countries and 

the Decline of the Ideology
Howe, Stephen. 1993

Empire, Oxford: Clarendon Press.
Krasner, SD. 1985. 

Berkeley University, CA: University of California Press.
Low, DA. 1996. The Egalitarian Moment

University Press.
Lundestad, G. 1999

International Politics since 
Morphet, S. 1993. 

Summit, September 
Nasser, GA. 1995. Egypt's Liberation: The Philosophy of Revolution

DC: Public Affairs Press.
Pinkney, R. 2003. Democracy in the Third World
Rist, G. 2002. The History of Development: From Western Origins to Global Faith

London: Zed 
Rist, G. 2002. The History of Development: From Western Origins to Global Faith

London: Zed Press.
Romulo, CP. 2005. T

Carolina Press.
Rooney, D. 1988. Kvame Nkrumah: The Political Kingdom 

London: I.B. Taurus.
Said, EW. 2001. “Egyptian Rites

Literacy and Cultural Essays
Said, F. 1995. Orientalism, Western Conception of the Orient
Schulte Nordohon, N

in: K. Koonings & D Kruijt (eds
Building in the Age of Democracy

Selh, S. 1995. Marxist Theory and Nationalist Politics: 
New Delhi: Sage Publications.

Stavrianos, LS. 1981
William Morrow.

Tahir-Khelil, SR. 1997
York: Council on Foreign 

Turnan. G., MC. 1995
April 1995, NY: Cornel University Press.

Wedel, JR. 1998. Collision and Collusion: The Strategic Case of Western Aid to 
Eastern Europe 

Global Cold War, Amherst, MA: University of Massachusetts Press. 
Rowley. 1990. Red Brotherhood at War: Vietnam, Cambodia, and 

Laos State London: Verso. 
 Arab Nationalism in the Twentieth Century: From Triumph to 

, Princeton: NJ: Princeton University Press. 
he Gradual Revolution: India's Political Economy, 1947

NJ: Princeton University Press. 
Between Camps: Peace, Identity and Nationalism at the End of 

the Color Line, London: Allen Lane. 
. Conflicting Missions: Havana, Washington and Africa

, Chapel Hill. NC: University of Carolina Press. 
he Making of the Second Cold War, London: Verso. 

Cold War, Third World: An Essay on Soviet-American Relations
London: Huthinson Radius. 

Today's Bandung?” New Left Review II, 14, 2. 
he End of the Third World: Newly Industrializing Countries and 

the Decline of the Ideology, London: IB Tauris. 
1993. Anticolonialism in British Politics: The Left and the End of 

, Oxford: Clarendon Press. 
 Strategic Conflict: The Third World against Global Liberalism

Berkeley University, CA: University of California Press. 
he Egalitarian Moment: Asia and Africa 1950-1980, Cambridge 

University Press. 
1999. East, West, North, and South: Major Development in 

International Politics since 1945, New York: Oxford University Press.
 “The Non-aligned in the new world Order: The Jakarta 

September 1992,” International Relations, 11 (4). 
Egypt's Liberation: The Philosophy of Revolution, Washington 

DC: Public Affairs Press. 
Democracy in the Third World, Boulder CO: Lyne Reinner.

he History of Development: From Western Origins to Global Faith
London: Zed Press. 

he History of Development: From Western Origins to Global Faith
London: Zed Press. 

The Meaning of Bandung, Chapel Hill, NC: University of North 
Carolina Press. 

Kvame Nkrumah: The Political Kingdom in the Third World
London: I.B. Taurus. 

Egyptian Rites” in: Said, EW. Reflections on Exile and Other 
Literacy and Cultural Essays, London: Granta. 

Orientalism, Western Conception of the Orient, London: Penguin Books.
N. 2002. “The Janus Face of the Indonesian Armed Forces,

K. Koonings & D Kruijt (eds.), Political Armies: The Military and Nation 
Building in the Age of Democracy, London: Zed Press. 

Marxist Theory and Nationalist Politics: The Case of Colonial India
New Delhi: Sage Publications. 

1981. Global Rift: The Third World Comes of Age, New York: 
William Morrow. 

1997. India, Pakistan, and the US: Breaking with the Ppast
York: Council on Foreign Relation Press. 

1995. Kahin, the Asia-African Conference, Bandung, Indonesia, 
, NY: Cornel University Press. 

Collision and Collusion: The Strategic Case of Western Aid to 
Eastern Europe 1989-1998, New York: St Martin's Press. 

  

 

ی 
رج
 خا
بط
روا

مه 
صلنا
ف

® 
وم 
ل د
سا

® 
رم 
چها

ره 
شما

® 
ن 
ستا
زم

13
89

192  

 
odia, and 

Arab Nationalism in the Twentieth Century: From Triumph to 

1947-1977, 

Between Camps: Peace, Identity and Nationalism at the End of 

Washington and Africa, 1959-

American Relations, 

he End of the Third World: Newly Industrializing Countries and 

Anticolonialism in British Politics: The Left and the End of 

Strategic Conflict: The Third World against Global Liberalism, 

, Cambridge 

North, and South: Major Development in 
, New York: Oxford University Press. 

aligned in the new world Order: The Jakarta 

, Washington 

, Boulder CO: Lyne Reinner. 
he History of Development: From Western Origins to Global Faith, 

he History of Development: From Western Origins to Global Faith, 

, NC: University of North 

in the Third World, 

Reflections on Exile and Other 

, London: Penguin Books. 
The Janus Face of the Indonesian Armed Forces,” 

Political Armies: The Military and Nation 

The Case of Colonial India, 

, New York: 

India, Pakistan, and the US: Breaking with the Ppast, New 

African Conference, Bandung, Indonesia, 

Collision and Collusion: The Strategic Case of Western Aid to 


