اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند در عصر
جهانی شدن اقتصاد

1



امیرمحمد حاجی یوسفی
محمود خانی جوی آباد

**

چکیده
این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سئوال است که چگونه «اقتصاد سیاسی جهاانی»،
«سیاست خارجی هند در عصر جهانی شدن اقتصااد» را تحاتتااییر قارارداده اسات در
پاسخ به سئوال مزبور ،فرضیه پژوهش آن است که شش مولفه اقتصاد سیاسی جهاانی در
تعامل با عوامل اصلی اقتصاد ،سیاست ،امنیت و فرهنگ و از طریق سه پویایی یا دینامیزم
سیاست خارجی کشورها را شکل میدهند .نویسنده با ارائه الگاو جدیاد موساوم باه
«اقتصاد سیاسی سیاست خارجی» ،کیفیت تاییرگذار اقتصاد سیاسی جهانی بر سیاست
خارجی هند را مطالعه نموده است .یافتهها پژوهش حاکی از آن است که «هند با فها
به موقع و درست پویش اقتصاد سیاسی جهانی و آگاه شدن از تغییر پارادای جنگ سارد
به «جهانی شدن» ،ضمن تغییر ایدئولوژ دولت از «آرمانگرایی به واقعگرایی» و پذیرش
دموکراسی و لیبرالیس  ،درمسیر ادغام در اقتصاد سیاسی جهانی قارار گرفتاه و باا تغییار
سیاست خارجیِ«عدم تعهد محور» ،به اتئالف و مشارکت راهبرد با قدرت برتار و غار
گرایش یافته است».
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مقدمه
با تسریع روند جهانی شدنِ اقتصاد ،جامعه بینالمللی به سوی یک نظام چنددقطبی
درحال حرکت است که در آن قدرتهای نوظهور آسدیایی ا قبیده هندد ،بدا در
اهمیت تعامه در سیاست خارجی و ادغام در اقتصاد سیاسی جهانی ،نه تنها ا فقر،
بدبختی و توسعه نیافتگی قبلدی نادات یافتده ،بلبده بدا اسدتمرار رشدد چ دمگیر
اقتصادی ،در سه دهه اخیر به جایگاه برجسته و درخ انی در آسیا و جهان دسدت
یا یدهاند.
بنابراین ،امرو ه پدیده ظهور هند ،هاوم شرکت های چنددملیتی خدارجی بده
این ک ور و استحاله اقتصادی آن ا جمله ضمن کاهش چ مگیر فقر ،سبب فربده
شدن طبقه متوسط شده است .بده میدنان فربده شددن ایدن طبقده در هندد ،مندافع،
ار شها و امنیت آن نین به طور رو افنون بدا مندافع ،ار شهدا و امنیدت نیروهدای
جهانی شدن گره خدورده اسدت .پی درفت هندد در ایدن حدو ه ا جملده مددیون
بهرهبرداری ا ظرفیتهای با ار جهانی بده منظدور جدسر سدرمایههدای خدارجی،
کارآفرینی و ایااد کسبوکار توسدط ووامده تولیدد خدارجی و داخلدی و کسدب
شبههای گوناگون فناوریهای پی رفته به طرق گوناگون ،شامه واردات کاالهدای
سرمایهای و قطعات با فناوری پی رفته ،خریدد فنداوری خدارجی ا طریدک کسدب
پروانه و ماو فناوریهای جدید ،اونام دان او به خارج جهت آمو ش ،اسدتااده
موثر ا نیروی جامعه هندی ساکن خارج ،کسب دانش ا طریک آثار ولمی موجدود
در جهان و کپی کردن و مهندسی معبوس اوالم شده است.
بنابراین معمای این مقالده کیایدت تعیدینکننددگی ِ«اقتصداد سیاسدی سیاسدت
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خارجی» در شبهدهی سیاست خارجی هندد اسدت .در پاسده بده سداوال ا دلی،
فرضیه یا پاسه پژوهش وبارت است ا  :مولاههای اقتصاد سیاسی جهانی با ایاداد
محدودیت ،تهدید و یا ایااد فر ت :الف) در ور ه اقتصاد با متاثر نمدودن نظدام،
ساختارها ،روندها و ووامه اقتصاد ملی؛ ر) در ور ه سیاسدت ا طریدک متحدول
ساختن ماهیت ،ونا ر ،ساختارها و ابنارهای قدرت و ایددوولویی دولدت؛ ج) در
ور ه فرهنگ ا طریک جهان مول یا مکدونالدینه کردن ار شها ،باورها ،کنشها
و هویت ملی در ک ورها ،و در نهایت د) در ور ه امنیت با تغییر اهداف ،الگوهدا
و راهبردهای تامین امنیت ملی هند (و سایر ک ورها) ،ا طریک دو فرایندد جهدانی
شدن اقتصاد و ایااد وابستگی متقابه نامتقارن و با محدود و م روط نمدودن حدک
انتخار آنها ،سیاست خارجی این ک ور را ا نهروگرایی ،ودم تعهد و سوسیالیسم
به میانهروی و سپس محافظهکاری و همسویی با نیروهای اقتصداد سیاسدی جهدانی
بهویژه اتحاد راهبردی با امریبا سوق داده است .پس ا ت ریح مدل و چهدارچور
نظری در قسمتهای ا لی متن ،نتیاه بررسی گنارههای یادشده ت دریح خواهدد
شد.
بررسی و مطالعات این پژوهش حبایت ا آن دارد که تداکنون اثدر مسدتقه و
جدیدی پیرامون مساله ا لی این پژوهش یعنی «اقتصاد سیاسی سیاسدت خدارجی
هند» بهویژه به بان فارسی ،در سه دهه اخیر به چاپ نرسیده است .جهت تددوین
این مقاله ،ادبیات بسیار غنی و متنوع موجود ا جمله پیرامون نقدش پدارادایمهدای
کالسیک اقتصاد سیاسی یعنی روالیسم ،نولیبرالیسم ،ساختارگرایی یدا مارکسیسدم و
مبتب انتقادی شامه سا هانگاری و آثار مایدد انگلیسدی و همچندین مندابع متعددد
فارسی مرور شده است .به هرحال مطالعه منابع منبدور حبایدت ا آن دارد کده در
حو ه مساله یا معمای این پژوهش خالء تحقیقاتی وجود داشته و توجه به مسداله
این پژوهش یک ضرورت نظری و کاربردی محسور مدیشدود .ا سدوی دیگدر،
تاکنون« اقتصاد سیاسی سیاست خارجی» به ونوان یک رویبرد ،به دورت نظدری
به خوبی تبیین و ت ریح ن ده است .تعریف «اقتصاد سیاسی سیاست خدارجی» در
این پژوهش تعیینکنندگی متغیرهای اقتصاد ،سیاست ،امنیت ،فرهنگ و شش مولاه
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اقتصاد سیاسی جهانی در شبهدهی سیاسدت خدارجی ک دورها بده وندوان متغیدر
وابسته است (خانی جوی آباد.)10-68 :1397 ،
 .1روش پژوهش
در این رساله با ماروض انگاشتن تعریف الکاتوش ا روش پژوهش به «شیوههدای
سا ماندهی شده و نظام یافته آ مون نظریه و فرضیه»

(1986

 )Lakatos,و همچندین

با توجه به تایید این تعریف در روش پژوهش روابط بینالملده و اقتصداد سیاسدی
بینالمله

(2002: 15

 ،)Sprinz,روش این پژوهش «کمی -چندروشدی» و مبتندیبدر

«مدل خاص اقتصاد سیاسی سیاست خارجی» با ویژگیهای یر است.
الف) با «تمرکن بر روشهای کمی ،قابده انددا هگیدری و ابطدالپدسیر» ،دارای
موضوع ،مساله خاص ،مرور ادبیات ،ساوال معین و فرضیههای م خص در پاسده
به ساوال ا لی پژوهش ،ت ریح رهیافت ،مبانی نظری و مدل و متغیرهدای خداص
است.
ر) جهت کاهش درجه تقلیهانگاری پژوهش ،به ناچار «چندروشی و تلایقی
است» .به وبارت دیگر چنانچه ایااد سا ه پیچیده «اقتصاد سیاسدی بدینالملده» بده
ونوان یک ساختمان وظیم بسیار مدرن انگاشته شود ،آنگاه ایااد چنین بنایی رفا
به یک روش -به ونوان مثال فقط نااری -متبی نخواهد بود .بنابراین ،روش ایدن
پژوهش «کمی-کیای و چندروشی است».
ج) جهت محدود نمودن دامنه پژوهش و ار یابی گنارههای فرضدیه ،تدا حدد
امبان ا متغیرهای تعریف شده ،یبسان و قابه اندا هگیری بهره میجوید.
د) جهت تاورینه و قابه فهم نمودن دادههای گسدترده موجدود ،ا مقایسده و
مدل خاصِ «اقتصاد سیاسی سیاست خارجی»بهره میجوید.
ه) به لحاظ معرفتشناسدی «خدرد ،تاربده و تاهدم یدا معناکداوی» را مبمده
یبدیگر میداند.
و) به لحاظ چهارچور نظری و رهیافت در قالب رشته «روابدط بدینالملده»،
یرمامووه «اقتصاد سیاسی بینالمله» و مبتندیبدر «مددلِ خداص اقتصداد سیاسدی
سیاسددت خددارجی (ترکیبددی ا منایددای پددارادایمهددای سددوداگرایی ،لیبرالیسددم و
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ساختارگرایی)» است (خانی جوی آباد.)34-42 :1397 ،
 .2چهارچوب نظری و رهیافت
«اقتصاد سیاسی بینالمله 1یا  ،»IPEدر قلمرو ولدوم اجتمداوی حدو ه مطالعداتیِ در
حال گسترشی است که در دد فهدم م دبه و مسداوه جهدانی موجدود ا طریدک
کاربرد یک مامووه گنین ی ا ابنارهای تحلیلدی و نظدری بدین رشدتهای اسدت.
افنایش اهمیت رو افنون آن به ونوان یک حو ه مطالعاتی به نوبده خدود ناشدی ا
استمرار فروپاشی و شبستن مر های میان رشتهای موجود بین اقتصداد و سیاسدت
به طور خاص ،و سایر ور ههای ولوم اجتماوی به طور ودام اسدت .ا نگداه ایدن
رهیافت ،مهمترین مساوه قابه بررسی در این حو ه ،مواردی است که میتوان آنهدا
را ا طریک شیوههای بین رشتهای ،چندرشتهای یا فرارشتهای مورد مطالعه و تانیده
و تحلیه قرارداد .در این چهارچور اگر قرار است در  IPEپرویهای باشدد ،هددف
آن فروریختن مر ها و محدودیتهای تحقیقات فبری در ولدوم اجتمداوی اسدت؛
بهگونهای که بتوان ساوالها یا م بالت مهم را بدون توجه بده مدر موجدود بدین
رشتههای منارد و پراکنده موجود مطالعه نمود .بنابراین اقتصاد سیاسدی بدینالملده
مطالعه یک م بله یا مامووهای ا مساوه یا م بالت مرتبط بده یبددیگر اسدت.
م بلههای سنتی این ور ه در بردارنده مواردی ا قبیه تحلیده اقتصداد سیاسدی،
تاارت بین المله ،سرمایههای بین المللدی ،روابدط شدمال -جندور ،شدرکتهدای
چندملیتی و هژمونی است ( .)Michel Veseth, 2013: 1-5تحریم ناتی  1973اورار
ولیه اسراویه و تاسیس اوپک ،پنج بعد این رهیافت جدید را به وبارت یر آشدبار
ساخت .اول ،قدرت و ناوذ ابنارهای اقتصادی در پی برد سیاست خارجی ک ورها
و امبان تالفی اقتصادی آن؛ دوم ،کاهش اهمیت مساوه جنگ سرد و روابط شدرق
و غرر و توجه به مساوه شمال-جنور و این امر که سیاست در واقع دارای یدک
ماهیت اقتصادی -سیاسی است؛ سوم ،تحریم ناتی به خوبی ن دان داد کده ارتبداط
پیچیده و متقابلی میان سیاستهای داخلی ،اقتصاد داخلدی ،سیاسدت بدینالملده و
اقتصاد بینالمله وجود دارد .چهارم ،تا آن مان تصدور مدیشدد کده شدرکتهدای
1. International Political Economy
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چندملیتی تحت ناوذ ک دورهای مدادر هسدتند (ایدن امدر در مدورد شدرکتهدای
امریبایی حت داشت) اما پس ا آن این تابعیت و ارتباط یر ساوال رفت .دیگر
معلوم نبود آنها ابنار دست دولت مادر یا دولت مینبان هستند و یا اینبده بده طدور
مستقه ومه میکنند .و پنام ،آنبه تغییر جریان پرداختهای بینالمللدی ناشدی ا
تحریم ناتی ،نقطه آغا ی بر حرکت با ار جهانی سرمایه به سوی ایااد یدک نظدام
جهانی و جهانی شدن اقتصاد بود .ا آن پس م بالت سیاسدی و اقتصدادی دیگدر
رفا بینالمللی نبود ،بلبه جهانی و فراتر ا کنترل آحاد دولت-ملدتهدا پنداشدته
میشد .بنابراین م بله  IPEمامووهای ا مساوه بینالمللی و جهانی بود که دیگدر
رفا ا طریک اقتصاد یا سیاست بینالمله قابه حهوفصه نبود و به دامنه و گستره
جدیدی بنام اقتصاد سیاسی بینالملده نیدا داشدت (.)Michel Veseth, 2013: 1-12
اقتصاد سیاسی جهانی ا نگاه پداالن و همابدران او دارای شدش مولاده یدا ماهدوم
ا لی  -1 :جهانی شدن-2 ،دولت -3 ،با ار (بنگداه یدا شدرکت) -4 ،قددرت-5 ،
سرمایه و  -6کار است (.)Palan, 2000: 2-18
 .1تعریف و مشخصات این رویکرد آن است که انگیدنههدا و ولده رفتدار و
تصمیمهای اتخاذ شده سیاست خارجی یک ک دور ،طبدک «مددل اقتصداد سیاسدی
سیاست خارجی این پژوهش» دیگر نه رفا مبتنیبر دیددگاههدای واقدعگرایانده و
مرکانتیلیستی بر پایه «منافع و قدرت ملی» است؛ نه رفا نولیبرالیستی یدا مبتندیبدر
«ار شها و هویت م تر » و تاکید بدر آ ادی اقتصدادی و همبداری بدینالمللدی
است؛ و نه بطور انحصاری ناشی ا نظدام طبقداتی سدرمایهداری اسدت (کده روندد
سیاست خارجی ک دورها را پی دینی ،جبدری و در یدک سداختار سدلطه ا پدیش
تعریف شده میانگارد) ،بلبه در فرمول اقتصاد سیاسی سیاسدت خدارجی در مددل
این رساله کلیه ووامه منبور شامه ووامده مدادی ،سداختارها ،نهادهدا و نیروهدای
اجتماوی (شامه کلیه با یگران سیاسی و اجتماوی) ا یکسو و ار شهدا ،هویدت،
فرهنگ ،ایدوولویی دولت ،منافع مادی و تهدید و آسیبها یا امنیت و تعامده ایدن
مامووه در سه سطح فروملی ،ملی و فراملی اسدت کده بده شدبهگیدری سیاسدت
خارجی میاناامد .بنابراین پی رانههای ا لی اقتصاد سیاسی ا نگاه ایدن پدژوهش
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به وبارت یر است.
شکل  .1پیشرانههای اصلی اقتصاد سیاسی سیاست خارجی

الگوی نظری این پژوهش به شبه یر ،حا ه ادغدام ماحصده رهیافدت «اقتصداد
سیاسی بینالمله» است.
شکل  .2الگوی اقتصاد سیاسی سیاست خارجی

این پژوهش درپی آن است تا ا طریک کداربرد الگدوی نظدری اراوده شدده در ایدن
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قسمت ،سه پویش یا دینامیسم کلیدی -1 :تاثیرات متقابده اقتصداد و سیاسدت بدر
یبدیگر -2 ،تعامه متغیرهای اقتصاد و سیاست با فرهندگ و امنیدت ،و در نهایدت
 -3تاثیرات متقابه اقتصاد و سیاست و فرهنگ و امنیت با اقتصاد سیاسی جهانی بر
شبهگیری سیاست خارجی هند را به ونوان یدک نمونده تمثیلدی ن دان دهدد .در
الگوی باال ن ان داده میشود که اقتصاد سیاسدی جهدانی بده وندوان متغیدر ا دلی،
والوهبر شش مولاه فوق مرکب ا ووامه متعامه و متاثر ا یبدیگر شامه اقتصداد،
سیاست ،امنیت و فرهنگ نین میباشد .با توجه به مبانی فدوق ،در رویبدرد اقتصداد
سیاسیِ سیاست خارجی این رساله ،کلیه متغیرها یدا ووامده تامده در شدبهگیدری
سیاست خارجی ک دورها در چهدارچور سده پویدایی و دیندامینم م دخص یدر
فرمولبندی میشوند.
الف) تعامه متغیرهای اقتصاد و سیاست در دینامینم اول 1،سیاست خارجی را
چگونه تحتتاثیر قرار میدهد؟ اقتصاد سیاسی جهانی ا طریک متغیر اقتصاد یعندی:
-1تغییر نظام و ساختارهای اقتصادی در ک دورها
کددارگیری ووامدده یددا نیروهددای تولیددد

(2009: 10-25

(Economist, 2017

 -2 ،)Farooq,بده

-3 ،)Intelligentتغییددر

ساختارهای مسلط اقتصادی در ک ورها و وابسته نمدودن آنهدا بده اقتصداد جهدانی
( )Seth, Tushar, 2017و  -4اثرگساری مثبت و منای بر فرایند یا روندهای اقتصادی
در ک ورها ا جمله سبب تغییر سیاست خارجی آنها میشود .در ور ده سیاسدت
نین اقتصاد سیاسی جهانی با ایااد فر ت ،تهدید و بهرهبرداری ا کاالهای مادانی
خویش ،با تغییر ساختارها و نظدام سیاسدی درک دورها ،تغییدر ماهیدت سیاسدت و
قدرت ا قدرت سخت و نظامی بده قددرت اقتصدادی

(Katzenestein, 1996: 260-

)402؛ و نین با اثرگساری بر ونا ر و ابنارهای قددرت و نیدن ا طریدک فراینددهای
سیاست و قدرت یعنی «جهانی شدن اقتصاد»« ،بینالمله شدن دولت و سرمایههای
جهانی» « ،فرسایش مر های دولت -ملت وستاالیایی» و ا ده«وابسدتگی متقابده»،
جهت اقناع و اجبار سایر ک ورها به همباری با نیروهای جهانی شددن (

Buzan et

 .1جهت اطالع باوتر به «اقتصاد سااسس سااست خارجس مقایههای» ،وایان نامه دکترای نگارنهده مراجعهه
شود.
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 ،)al, 2009: 265-287ا جمله سیاست خارجی ک ورها را تحتتاثیر قرارمیدهد.
ر) متغیرهای «امنیت و فرهنگ» چگونده ا طریدک دیندامینم دوم سدبب تغییدر
سیاست خارجی ک ورها میشود؟ در ور ه امنیت ،اقتصاد سیاسی جهانیِ (حاکم بر
سرمایهها و ابنارهای تولید جهانی) ،ا طریدک گدره دن مندافع اقتصدادی ،سیاسدی و
فرهنگی ک دورها بدا «آسدیب و تهدیددات امنیتدی نظدام جهدانی و مندافع خدویش»،
مینهسا گرایش سیاست خارجی ک ورها بده همسدویی بدا تدامین امنیدت خدویش
میشود .در این فرایند اهداف ،راهبردها و ابنارهای تامین بقا و امنیت ملی در داخده
ک ورها « با منطک گریدن ا تهدیدد و آسدیب و گنندد نیروهدای اجتمداوی در سدطح
جهانی» در یک ارتباط و همباری دوسویه با سایر ور هها و ووامه ،مینهسا تغییر
سیاست خارجی است .اقتصاد سیاسی جهانی در ور ه فرهندگ ا طریدک باورپدسیر
ساختن ار شها ،هویت و فرهنگ لیبرالیستی نیروهای جهدانی شددن ،بده محددود و
همسو نمودن و یا تغییر سیاست خارجی ک ورها منار میشود.
ج) تعامه چهار ور ه «اقتصاد و سیاست» و «امنیت و فرهنگ» با یبددیگر و
با ووامه اقتصاد سیاسی جهانی و اقتصادی (ثروت و منافع)؛ در تعامده بدا ووامده
سیاسی (ترکیب قدرت سخت و نرم) و مولاههای امنیت (ووامده تهدیدد کنندده و
آسیب ا) ،و مولاههای فرهنگی (باورها ،ار شها و هویت) ،در یک چرخه ولت و
معلولی ،و پیوند و ارتباط چندسویه با ووامه اقتصاد سیاسی جهانی شدامه جهدانی
شدن ،دولت ،شرکت یا با ار (یا سه سطح و سه فضای تحلیه) و سه مولاه کار یدا
واملیت نیروی انسانی و سرمایه و قدرت ،به شبهگیری سیاست خارجی ک دورها
منار میشود.
 .3تعامل اقتصاد و سیاست هند با عوامل اقتصاد سیاسی جهانی
در این قسمت آثار اقتصاد سیاسی جهانی بر تعامه ور ههدای اقتصداد و سیاسدت
(یا دولت /با ار در هند) ،و وابستگی متقابه و نامتقاران ووامه یاد شده به یبدیگر
(یعنی پویش یا دینامینم اول مدل) ،ا طریک محک دن گدنارههدای «الدف و ر»،
فرضیه مورد ار یابی قرار میگیرد تا ن دان داده شدود آیدا ووامده منبدور سیاسدت
خارجی هند را ا نهروگرایدی ،وددم تعهدد و سوسیالیسدم بده میاندهروی و سدپس
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محافظهکاری و انطباق با نیروهای اقتصاد سیاسی جهانی بهویژه اتحاد راهبدردی بدا
امریبا سوق داده است یا خیر؟ گنیدهای ا بررسی مبسوط این پژوهش نتایج یدر
را در تایید گنارههای فوق به دست میدهد (خانی جوی آباد.)163-232 :1397 ،
یکم :شواهد ،سا وکار و نحوه تغییر نظام اقتصاد و سیاست خارجی هندد :نظدام
اقتصاد سیاسی جهانی با اومال ف ار به هند ا جمله باوث اومال  123بدار ا دالحیه
در قانون اساسی مطول هند و به تبع آن تغییر برنامههای توسعه و سداختارهای نظدام
اقتصاد و سیاست در هند شده است .در ومه ،دولت در هند بدا ملدی کدردن دنایع
بنرگ پس ا استقالل ،مالک ا لی ابنار تولید بود و تا فروپاشی شوروری ،دنایع و
بخشهای پی رو اقتصاد هند ملی و تحت کنترل کامه دولت بود (

The Constitution

 .)of India, 2015: 39نظام اقتصادی این ک ور گرچه همچنان مخدتلط بداقی ماندده و
پارهای ا

نایع مهم همچنان دولتی است ،اما بطور رو افدنون درجدات نندیبدی آن

به سرمایهداری و مالبیت خصو ی بی تر شده است .به میدنان تغییدر ماهیدت نظدام
اقتصادی در هند (تحقک درجات مالبیت خصو ی و ورود ووامه تولیدد خدارجی)،
فا ددله گددرفتن ایددن ک ددور ا نظددام سوسددیالینم و دولددت محددوری و نندیبددی بدده
سرمایهداری ،با توجه به شواهد و آمار و ارقام قسمتهای بعدی ،تحقک یافتده اسدت.
این فرایند خواه ناخواه سیاست خارجی این ک ور را بهونوان متغیر وابسته مابور به
فا له گرفتن ا آرمانگرایی و ودم تعهد نهرو و پیدروانش در حدنر کنگدره نمدوده

است (.)MCI, 2017( &)MEA Reports 1991-2017

شکل  .3آثار اقتصاد سیاسی جهانی بر افزایش نرخ پسانداز و اعتبارات ملی در هند

براساس یافتههای قسمت ه تم این بخش ،با گرایش هند به درجدات بی دتری ا
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لیبرالینم در دولتهای راوو ،واجپدایی ،سدینگ و بده ویدژه مدودی ،ومدهگرایدی و
محافظهکاری ،یا سا ش و انطباق با ساختار حاکم ،اثبات کننده فرضیه این قسدمت
است .اکنون در نتیاه تحوالت ساختاری اناام شده در هند «داشتن منافع م دتر
با سایر ک ورها و م ارکت راهبردی با آنان» یدک ا ده بنیدادین در سداختارهای
اساسی این ک ور است که ا جمله سبب تغییر سیاست خارجی آن نین شده اسدت
(خانی جوی آباد.)166 :1397 ،
دوم :نیروهای جهانی شدن همسو با نیا وظیم نیروهای داخلی هند به ووامه
تولید به سرمایهگساری قابه توجه در ایدن ک دور مبدادرت نمدودهاندد .ایدن روندد
شددرایط نهادهددای برتددون وود و سددپس ضددوابط سددا مان جهددانی تاددارت،
«خصو یسا ی ،مقررات دایی ،کاهش شدید تعرفهها ،برقراری نظام مالیاتی نوین
و بطور کلی فا له گدرفتن ا سوسدیالینم»را بده دنبدال داشدت .افدنایش تددریای
سرمایهگساری نیروهای جهانی شدن ،گسترش تدریای نظام با ار در این ک دور را
در پی داشت .مینان سرمایهگساری مستقیم اقتصاد سیاسی جهدانی در هندد ا رقدم
ناچین  135میلیون دالر در سال  ،1991به قریب  13میلیارد دالر در  ،2008و قریب
 10میلیارد دالر در  2010رسیده است .روند این سرمایهگساری در هندد ،در شدبه
 2-4نین هاوم سرمایههای خارجی به هند را در یک مقطع  17ساله ن ان میدهد.
در مقطع مانی سالهای  1992تا  ،2017حام سرمایههای وارده به هند تا بیش ا
 15برابر نسبت به سال  1992افنایش یافته و این ک ور طی سه سال اخیر نیدن بده
یبی ا بنرگترین ک ورهای جسر سرمایه خارجی در جهان تبدیه شدده اسدت.
آمار یر نقش رو به افنایش سرمایههای جهانی در اقتصاد هند را بده خدوبی ن دان
میدهد (.)MCI, 2017
شکل  .4آمار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در هند تا 2017
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روند منبور ،نیروی کار و اشتغال در این ک ور را نین تحدتتداثیر مثبدت قدرارداده
است .آمار شبه  3-4افنایش شمار نیروی شداغه ایدن ک دور را ا  26میلیدون و
پانصد هنار نار در سال  1992به  28میلیدون نادر در سدال  ،1996و  29میلیدون و
پانصد هنار نار در  2011ن ان میدهد.
شکل  .5آثار اقتصاد سیاسی جهانی برافزایش نرخ اشتغال نیروی کار در هند 2017

Source: MCI, 2017

نرخ بیباری بهونوان یبی ا شاخصههای کلیدی این ور ه بین سالهای  1992تدا
 ،2017میان  4تا  3/5در د در نوسان بوده است .به وبارت دیگدر ،ا سدال 1991
تاکنون ،نرخ بیباری باال در هند به حداقه خود رسیده است.
شکل  .6آثار اقتصاد سیاسی جهانی بر کاهش نرخ بیکاری در هند

Source: ILO, 2016

براساس ساختارها و مبانی قانونی هند ،در چهار دهه گسشته ،مهدمتدرین وظیاده و
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نقش سیاست خارجی این ک ور ا جمله جسر و حاظ سرمایهها و ووامه تولیدد
خارجی در این ک ور بوده است ( .)MEA Reports: 1992- 2017حا ه این روندد
ا یکسو تسریع هاوم کارآفرینان خارجی و حضور قریب بیش ا  4500شدرکت
چندملیتی خارجی در این ک ور ا جمله  27غول خودروسا جهدان ا قبیده بندن،
پورش و سایر خودروهای پی رفته جهان اسدت .ا سدوی دیگدر بهبدود وضدعیت
اقتصادی در هند سبب ایااد شرکتهای بنرگ هندی نین شده است؛ بهگونهای که
تعدای ا این شرکتها ا قبیه شرکت نات هند با رتبه  ،168دنایع ریالیدنس بدا
رتبه  ،203بانک دولت هند با رده  ،217تاتا موتور با رده  247و شدرکت راجدش
اکسپورت با رده  ،295در لیست پانصدد شدرکت بدنرگ جهدان قدرار گرفتدهاندد.

1

شرکتهای فوق موفک به ایااد قریب به  600هنار فر ت شدغلی جدیدد در هندد
شدهاندد (  .)Fourtune Global, 2017: 500حتدی رویدش قدار گونده شدرکتهدای
چندملیتی هندی و راهیابی آنها به لیست  100و  500شرکت برتر جهان نین ارمغدان
اثرگساری نیروهای اقتصاد سیاسی جهانی و تعامه سا نده هند با آنها است.
سوم :اقتصاد سیاسی جهانی با تغییر تددریای کدارکرد برخدی ا بخدشهدای
مسلط اقتصاد هند ،باوث وابستگی متقابده و رو افدنون ور دههدای اقتصداد ایدن
ک ور بهویژه نعت (ا

نایع هستهای تا دنایع فضدایی و فنداوری اطالودات)،

ور ههای فناوری و بخشهای تبمیلی اقتصاد ا قبیه بانبداری ،بیمه ،جهانگردی
و فناوریهای نوین به نیروهای جهانی شدن گردید .این فرایندد ا طریدک افدنایش
درجه همراهی هند با نیروهای جهانی شدن و تحبدیم وابسدتگی متقابده نامتقدارن
آنها ،مینهسا تغییرات اقتصادی ،نعتی شددن و تعامده گسدترده ایدن ک دور بدا
نیروهای جهانی شدن و به تبع آن باوث تعدیه سیاسدت خدارجی آن شدد (خدانی
جوی آباد.)174-179 :1397 ،
چهارم :نتایج اثرگساری نیروهای جهانی شدن بر روندهای اقتصادی در هندد،
ا جمله الف) رشد مستمر اقتصادی هند در چهار دهه اخیر به شبه یر است.
1. DeCarlo, Scott (20 July 2017). "The Fortune 2017 Global 500", on:
http://fortune.com/global500/list/
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شکل  .7رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی هند از  1956تا 2014

Source: World Bank, 2017

ر) کاهش بیباری ،افنایش اشتغال ،افنایش ادرات و افنایش وابستگی بده مدواد
خام و واردات است .ج) کاهش مینان فقر و رشد طبقه متوسط به شبه یر است:
افنایش ثروت در این ک ور باوث ایااد طبقه ثروتمند جدیدی در هند شده است.
به تعبیر پرابو «طبقه متوسط بهونوان ستون فقرات اقتصداد ،دموکراسدی و نوسدا ی
هند ومه کرده است ( .)Lobo, Shah, 2015: 5کلینتون مدینویسدد «انتظدار مدیرود
طبقه متوسط هند تا سدال  ،2035بدیش ا  40در دد کده مدردم ایدن ک دور را در
برگیرد» ( .)H.Clinton, 2014: 263, e-bookدر قالدب روندد ادغدام هندد در اقتصداد،
پیشبینی شده است رده این ک ور در تولید ناخالص ملی جهان در سال  ،2022بده
مقام چهارم با سهم  3/93افدنایش یابدد (.)IMF, 2017: World Economic Outlook
آثار ت ریحی این فرایند ا جمله سبب تعدیه سیاست خدارجی ایدن ک دور شدده
است (خانی جوی آباد.)179-183 :1396 ،
پنجم :در همسویی با تغییدرات سداختاری در نظدام جهدانی ،نظدام و سداختار
سیاسی حبومدت در هندد نیدن متحدول شدده اسدت .سداختار سیاسدت و اقتصداد
سوسیالیستی و دولتمحور به درجات بی تری ا دموکراسی گدرایش یافتده اسدت.
قانون اساسی کنونی این ک ور ا سال  ،1950به اجرا گساشته شده اسدت .بدا 444
ماده 12 ،برنامه و  145000کلمه ،تا سال  ،2017مطولتدرین قدانون اساسدی جهدان
است .این ساختار تاکنون شداهد  123ا دالحیه بدوده اسدت .ماهیدت ومدده ایدن
ا الحات ،اقتصادی و اموری ا قبیه مقررات دایی ،آ ادسا ی ،خصو دیسدا ی،
مینهسا ی ورود ووامه تولید خارجی ،ا دال قواودد داخلدی و انطبداق آنهدا بدا
معیارها و استانداردهای حبمرانی جهانی بوده است .ا

مدان فروپاشدی شدوروی
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تاکنون ،قانون اساسی هند قریب  60بار ،و به طور متوسط سدالیانه دو بدار ا دال
شده است .برخی ا مهمترین ا الحات اخیروبارتند ا قدوانین ا دالحات ارضدی
سال 1990و  ،1992قانون آمو ش و پرورش اجباری و ماانی بدرای کودکدان -14
 ، 6ا ال مبرر قوانین مالیاتی ،تغییر و بهبود مبرر قوانین مربوط به طبقات وقدب
افتاده ،قبیلهای و کاسدتی  ،2011 ،2003و ( 2017کده تصدویب ن دد) و مهمتدرین
ا الحیه سال  )122( 2016یعنی قانون یبسان سا ی مالیاتها که تصویب و اجرا
شده است (.)lawmin.nic.in
وبارات «سوسیالیست» و «سدبوالر» در سدال  ،1976بده قدانون اساسدی هندد
اضافه شده است .پویایی و انعطاف ساختارهای هند ،مینهسا تحول این ک دور و
حرکت ا سوسیالینم به سوی نظام اقتصاد با ار شده است .ا نگاه تحلیده اقتصداد
سیاسی ،کلیدیترین مااهیم مندرج در قانون اساسی هندد ،ا دول سدیوش دم تدا
پنااهویبم قانون منبور تحت ونوان «ا دول راهنمدای سیاسدت دولدت» اسدت .ا
جمله در ا ه  38وظیاه دولت استقرار نظم اجتماوی است کده ا طریدک آن رفداه
مردم 1تضمین شود .به وبارت دیگدر ،تدامین مندافع ملدی و رفداه مدردم جدایگنین
آرمانگرایی و چالش نظم حاکم شده است .در ا ه  39برابری همده مدردم شدامه
ن و مرد تضمین شده است .بندهای  bو  cاین ماده تنظدیم کنندده حقدوق توامدان
افراد و جامعه است (.)The Constitution, 2017, A36-52
در نتیاه تاثیر اقتصاد سیاسی جهانی و تحوالت داخلی و ا جمله ا دالحات
اناام شده ،هند را ا یک نظام سوسیال دموکراسی به سوی آنچه بعد ا فروپاشدی
شوروی «بنرگترین دموکراسی جهان» خوانده شدد ،تبددیه نمدوده اسدت .البتده ا
سوی دیگر با توجه به شیوع فساد گسترده در هند ،ساختارهای غیررسمی در ایدن
ک ور ا قبیه مانیاست حنر ناسیونالیست هنددو ،در ومده ار ش فراقدانونی بده
خود گرفته است .مقایسه دقیک متن من ور حنبی هندو با قانون اساسی ،م دبالت

ودیده هند در دولت – ملتسا ی و توسعه هندد را نمایدان مدیسدا د (

The BJP

.)Manifesto & The Constitution 2017
1. State to secure a social order for the promotion of welfare of the people
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ششم :اقتصاد سیاسی جهانی ماهیت ،ونا ر و ابنارهدای قددرت (دولدت) در
هند را تحتتاثیر قرارداده ،و به تبع آن نظام سیاسی این ک ور را به اراوده اولویدت
«یک تعریف اقتصادی ا قدرت» ،و نین مینهسا ی مسداولیتپدسیری در نهادهدای
سیاسی بینالمللی و دوری ا سیاسدتهدای آرمدانگرایانده ت دویک نمدوده اسدت.
واکنش همباریجویانه هندد بده ایدن فرایندد سدبب تغییدر در سداختارها ،نهادهدا،
سیاستهای کالن این ک ور ،تغییرات بنیادین در قانون اساسدی ،برنامدههدای پدنج
ساله و در ومه تغییر سیاسدت هدای داخلدی و خدارجی ایدن ک دور شدده اسدت.
مامووه این تغییرات سیاست خارجی هند را ا ودم تعهد و جهان سوم گرایی بده
اتحاد و اوتالف با نیروهای جهانی شدن تحتتاثیر قرارداده اسدت (

MEA Reports

.)1991-2018
هفتم :اقتصاد سیاسی جهانی سبب همسو نمودن و انطبداق تددریای هندد بدا
فرایندهای سیاست و قدرت شامه «افنایش درجه جهانی شدن سیاسدت و اقتصداد
در هند»« ،حاکمیت نسبی سرمایههدای بدینالمللدی»« ،تحبدیم وابسدتگی متقابده و
نامتقارن هند»« ،بینالمللی شدن تدریای کارکردهای دولت در هندد» و بده تبدع آن
تغییر تدریای کارکردهای تولیدی ،استخراجی ،بدا تو یعی و داوری دولدت شدده
است .رشدد و توسدعه کندونی هندد حا ده تغییدر کارکردهدای دولدت در نتیاده
برنامهرینی و اجرای دوا ده برنامه توسعه اقتصادی پنج ساله ا سال  1951تا سدال
 2017اسدت

(Commission of India, 2012-17

 .)Planningا سدال  ،2017برنامده

توسعه جهدانگدرا و کدامال غیدر سوسیالیسدتی پداننده سداله در دسدتورکار دولدت
قراردارد .والوهبر نقش با ار و طبقه متوسط ،در هند دولت برنامهای سوسیالیسدت
و پس ا فروپاشی شوروری ،دولت ناسیونالیست هنددو نقدش بسترسدا نهادهدا و
یرساختهای توسعه را تصدی کردهاند (.)PCI, 2017
هشتم :آثار دینامینم یا پدویش اول بدر سیاسدت خدارجی هندد معا در ن دان
میدهد که تحوالت اقتصاد سیاسی جهانی (و تعامه اقتصداد و سیاسدت در هندد)،
منار به تغییر سیاست خارجی دولتهای ناراسیمها راودو ( ،)1991-96اتدال بیهدار
واجپددایی ( ،)1996-04مونماهددان سددینگ ( )2004-14و ناراندددار مددودی (-2018
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 ) 2014در مسیر همسویی و انطباق رو افنون بدا نیروهدای جهدانی شددن گردیدده
است .این روند سیاست خارجی هند را ا ودم تعهدد ،آرمدانگرایدی و سدرمایه و
امپریالیسمستینی دور و به سرمایهداری غربی و برقرای مناسبات راهبردی با امریبا
و اسراویه و غرر رهنمون کرده است .بنابراین ،طبک نتایج این پژوهش ،خط سدیر
سیاست خارجی دولت در هند به شدبه یدر تاییدکنندده فرضدیه پدژوهش اسدت
(خانی جوی آباد.)191-202 :1396 ،
شکل  .8تغییر ایدئولوژی دولت در هند در تعامل با نیروهای جهانی شدن

 .4تعامل امنیت و فرهنگ و وابستت ی متقابتل هنتد بته عوامتل اقتصتاد
سیاسی جهانی
در این قسمت آثار تعامه اقتصاد سیاسی جهانی بر ور ههای امنیت و فرهندگ یدا
دینامینم دوم مدل و البته ادغام نتیاه دینامینم اول یعنی تعامه ور ههای اقتصاد و
سیاست ا طریک ار یابی گنارههای ذیربط فرضیه ،به وبارت یر بررسی میشدود.
«با تبامه و گسترش روند جهانی شدن ،مولاههدا ،سداختارها ،فراینددها و ووامده
اقتصاد سیاسی جهانی با ایاداد محددودیت ،تهدیدد و یدا ایاداد فر دت و مندافع
م ددتر  :الددف) در ور دده «امنیددت» بددا تددالش جهددت تغییددر اهددداف ،الگوهددا و
راهبردهای تامین امنیت ملی هند ،و ر) در ور ه «فرهنگ» ا طریدک جهان دمول
یا مک دونالدینه کردن نظام و هویت فرهنگ غربی ،تدرویج ار شهدا و باورهدای
مسلط آن و کنشها و اخالق کار غربی در هند ،و ا طریک دو فرایند جهانی شددن
اقتصاد و ایااد وابستگی متقابه نامتقارن ،با محدود و م روط نمودن حک انتخدار
ک ورها ،سیاست خارجی هند را ا ودم تعهد و جهان سومگرایی ،بده درجداتی ا
محافظهکاری و انطباق با نیروهای جهانی شدن سوق داده است .یافتههای پدژوهش
در این ور ه ن ان میدهد:
یکم :تحوالت تغییر پارادایم حاکم بر هند در سطح کالن باوث تغییدر مرجدع
امنیت در هند ا «تامین امنیت جهان سدوم و ک دورهای غیرمتعهدد» بده ضدرورت
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«تامین امنیت ملی هند» ،به ویژه در برابر چین و پاکستان شد .با شتار گرفتن روند
خصو یسا ی در هند و ورود سرمایه و ووامه تولید خارجی ،به تددریج هندد و
نیروهای جهانی شدن به سوی تعریف نسبی ا آسیب و تهدیدات امنیتدی م دتر
در سطح کالن ،ا جمله در برابر تهدید م تر چین گدرایش پیددا کردندد (خدانی
جوی آباد .)210-211 :1397 ،م بالت ودیده اقتصاد هند و رشد نامناسدب  2تدا
 3در دی آن (موسوم به رشد هندو) ا جمله سبب اولویت یافتن اقتصاد ،سرمایه
و ووامه تولید خارجی بهونوان مبانی ا لی قدرت و در نتیاه تغییدر سداختارهای
اساسی هند شد .روسای حبومت هند سدده بیسدتویبدم بدهویدژه ا راودو (-96
 ،)1991تا ناراندار مودی ،بده طدور رو افدنون ا مرجدع امنیدت «نهرویدی ،جهدان
سومگرا ،غیرمتعهد و سوسیالیست شوروری محور» فا له گرفته اسدت و ا سدوی
دیگر در نندیک شدن به تعریف «مرجع امنیت ملی» ،و توام با آن امنیت بدا مرجدع
جهانی یا «سرمایهداری جهانی» ،حتی ا یبدیگر سبقت گرفتهاند

( MEA, e-reports

 .)1991-1996در نتیاه ،تحلیه تغییرات ساختاری نظام هندد و بدهویدژه قریدب 60
تغییر اناام شده در قانون اساسی این ک ور ،بهویژه در سال هدای 1991تدا ،2017
نظام امنیت هند را ا یک نظام شوروی محور به متحد استراتژیک امریبا ،اسدراویه
و گروه غرر تبدیه کرده است.
دوم :با سروت گرفتن جهانی شدن و بهویدژه حدواد

 11سدپتامبر  2001در

امریبا ،سپس بمبگساریهای مومبای ،هندِ هندو و دشدمن پاکسدتان مسدلمان ،بدا
تعریف تهدید جدید اسالمگرایان افراطی و به ویژه جهت مقابله با آنها به همباری
رو افنون با اسراویه و امریبا روی آورد .حنر حاکم ناسیونالیست هندو ا طریک
تعریف تهدیدات هستهای چین و پاکستان ،ضمن شتار دادن بده فرایندد هسدتهای
شدن خود ،با استااده ا فضای مساود مقابلده بدا تروریسدمِ اسدالمی افدراطگدرا و
فضای مساود بینالمللی ایااد شده ،در داخه هند نین به کنتدرل و همسدو نمدودن
اقلیتهدا (بدهویدژه اقلیدت مسدلمان و اقلیدتهدای ماووویسدت یدا ناگناالیدت) بدا
سیاستهای خود پرداخت ( .)Hansen, 2015: 3تحوالت امنیتی معنادار فوق سدبب
هدایت رو افنون سیاست خارجی هند به همباری بی تر با نیروهای جهانی شددن
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به رهبری امریبا ،اسراویه و سرمایههای بینالمللی شد .به تبع آن ،سیاست خارجی
هند نین تحتال عاع مساوه امنیتی م تر قرارگرفدت (خدانی جدوی آبداد:1396 ،
.)108-110
سوم :راهبرد امنیتی هند در نتیاه تعامه برایند چهار ور ه اقتصاد ،سیاسدت،
امنیت و فرهنگ ،بهویژه در سطح جهانی و منطقهای متحول شده است .تحت ایدن
شرایط اکنون ا یکسو افول قددرت امریبدا در جهدان و ا سدوی دیگدر افدنایش
رو افنون و ن اقتصاد سیاسی چین در ماداورت هندد ،سدبب گدرایش رو افدنون
امریبا ،گروه غرر و بخش ومدهای ا سرمایههای جهانی به همباری و حمایدت
بی تر ا هند ،جهت مهار چین شده است .این توجه و نیا متقابه به حددی اسدت
که در استراتژی جدید همباری امریبا با هند ،به سدبه دن وبدارت جدیددی بده
ونوان «هند و پاسیایک» 1به جای «آسیا -پاسیایک» و نین ا جمله اودالم خدروج و
انتقال تدریای سرمایههای بینالمللی ا چین و گسیه آنها به هند تاکید شده است
( .)Tillerson, 2017, USA-India Statementمراتب فدوق تداثیر مولادههدای اقتصداد
سیاسی هند بر امنیت و به تبع آن شبهگیری سیاست خارجی معا در آن را ن دان
میدهد (خانی جوی آباد.)214 :1397 ،
چهارم :براساس تحلیه دینامینم دوم ،ایااد تغییدرات کدالن در نظدام اقتصداد
سیاسی جهانی ،سبب شبهگیری الگوی امنیت ملی جدیدی در هندد شدده اسدت.
الگدوی امنیدت ملدی و سیاسدت خدارجی هندد ا «سیاسدتِ وددم تعهدد و جهددان
سومگرایی نهرو» ،به «اتحاد راهبردی با غدرر» و یدک الگدوی چندکانونده ،تحدول
یافته است (همان.)215 :
پنجم :اقتصاد سیاسی جهدانی در پدی جهان دمول یدا مدک دونالددینه کدردن
فرهنگ و هویت لیبرالیسم غربی و اسدتحاله و رسدوخ در فرهندگ و هویدت ملدی
سنتی و جهان سومی هند ا سوسیالیسم به نولیبرالیسم بدوده اسدت .جهدانی شددن
امنیت و فرهنگ س ه گنینه یدر را پدیش پدای هندد قدرارداده اسدت :الدف) جندگ
تمدنها ،ر) کنار آمدن با مک دونالدینه شدن یا تن دادن بده جهدانیسدا ی و ج)
1. Indo-Pacific
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ادغام یا ترکیب و امتناج فرهنگی (یا هایبرید شدن) .میتوان گادت هندد جدیدد ا
میان پارادایمهای سهگانه فدوق «گنیندههدای دوم و سدوم» را اختیدار کدرده اسدت
( .)Pieterse, 2015: 45&159تطور فرهنگ ملی ،هویت و ایدوولویی دولت در هندد
سده بیستویبم ،ن انگر تغییرات کند و تحول ا «فرهندگ سدنتی ،سوسیالیسدتی»
هند به «مظاهر دموکراسی غربی» و به تبع آن تحول در سیاست خارجی این ک ور
است.
ششم :اقتصاد سیاسی جهانی در دد باورپسیر نمودن ار شهدا یدا باورهدا ،و
ونا ر مسلط نظام لیبرال دموکراسی و نمادهای آن به هند بوده است .فرایند تعامه
ار ش های نیروهای جهانی شدن با ار شهای هندی بده تعددیه تددریای و کندد
فرهنگ ،ایدوولویی ،هویت ملی ،اخدالق کدار و بده تبدع آن تاثیرپدسیری سیاسدت
خارجی هند اناامیده است (خانی جوی آباد.)218-223 :1397 ،
هفتم :اقتصاد سیاسی جهانی ا طریک جهان دمول نمدودن کدنشهدا ،رفتدار و
اخالق و فرهنگ کار پروتستانی غربی و ترویج و اشاوه اخالق کدار غربدی مدروج
ار شهای «سود محوری»« ،مالبیت خصو دی» و«تعیدین کننددگی ووامده تولیدد
بهویژه سرمایههای بینالمللی» در نظام فرهنگی هند بوده اسدت
2001ed: 18( )93

(Weber, 1958:55-

 .»)Max Weber,در سده دهده اول سدده بیسدتویبدم ،ا مدان

نخستو یری واجپایی و مودی (ا حنر ،)BJPفرهنگ ملی ،هویت و ایددوولویی
نوسا ی شده دولت ناسیونالیست هندو تحتتاثیر ووامه اقتصاد سیاسی جهدانی و
نیروهای داخلی ،به ویژه ا طریک برنامههای توسعه پدنج سداله و بطدور خداص در
قالب اجرای مااد مانیاست حنر منبور ا سال  2014بر اجرای برنامههای خا ی
تمرکن نمدوده اسدت ( .)BJP Manifesto 2014, pp: 2,27,31, through 41در نتیاده،
بسیاری ا مولاههای فرهنگی هند ا قبیه آمو ش و پی رفتهای ولمی و فناوری
تحتتاثیر نیروهای جهانی شدن قرار گرفته است (خانی جوی آبداد-227 :1397 ،
.)216
هشتم :پاسه هند به اقتصاد سیاسی جهدانی در ور ده فرهندگ :همچندان بده
حاکمیت سدنتنی ا «سیاسدت فرهنگدی و اسدتراتژی فرهنگدی»؛ تولیدد اسدتراتژی
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فرهنگی هندی با توانمندی پیرایش فرهنگ سدنتی هندد ،و اراوده الگدوی فرهنگدی
هندی ا طریک وام گیری ا فرهنگ سرمایهداری لیبدرال موفدک ن دده اسدت .هندد
دردوره حبومت ناسیونالیست هندوی ناراندار مودی نخست و یر وقت این ک ور
با استااده ا ت بیالت حنبی وگروه هدای وابسدته بده آن ا قبیده آر.اس.اس و در
قالب برنامههای مندرج در من ور حنبی و برنامههای پنج ساله توسدعه (
of India ,20 17

Planning

 ،)Commissionدر ددد تلایدک سیاسدتهدای فرهنگدی (ونا در

فرهنگ ملی ایستا) و اسدتراتژی فرهنگدی (وامگیدری ا ونا در فرهندگ جهدانی)
برآمده است .سیاست فرهنگی این ک ور ناسیونالیسم هندو «یا هندو توا است» کده
طی آن با تعریف ونا ر معنوی و فرهنگی ملت هندو بر مبنای مانیاست حنبی در
دسدتورکار حدنر حداکم اسدت (

Khalid Ansari, 2016: 1-30 & BJP Manifesto:

 .)Planning Commission of India , 20 17( ،)10,27,31, through 41به هرحدال سده
نوع اقتصاد سیاسی متااوت در هند به پیددایش سده ندوع نظدام فرهنگدی -امنیتدی
متااوت و به تبع آن تغییر سه نوع سیاست خارجی در این ک ور بده شدر شدبه
یر اناامیده است .این فرایند با فرجام است و تغییر اقتصاد سیاسدی جهدانی (کده
هند نین بخ ی ا آن است) ،تغییر در سیاست خارجی آن را در پی خواهد داشدت.
در نتیاه ،سیاست خارجی هند به ونوان متغیدر وابسدته محصدول اقتصداد سیاسدی
جهانی است.
شکل  .9سیاست فرهنگی هند سرگردان میان سنت ،لیبرالیزم و ناسیونالیزم هندو

 .5تاثیر و تعامل متقابل اقتصاد سیاسی جهانی و اقتصاد سیاسی هند
گنارههای سطح کالن فرضیه پژوهش شامه آثار شش متغیر ا لی اقتصداد سیاسدی
جهانی یعنی کار و واملیت نیروی بالنده انسانی ،سرمایههدای بدینالمللدی ،قددرت،
جهانی شدن اقتصاد ،دولت و شرکت و تعامده سدطو ملدی و جهدانی؛ و ووامده
ا لی اقتصاد سیاسی جهانی ن ان میدهد متغیرهای اقتصاد و سیاسدت چگونده ا
یکسو در تعامه و وابستگی متقابه با اقتصاد سیاسی جهدانی و ا سدوی دیگدر ا
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طریک تعامه با یبدیگر در سطح داخلی ،مینهسا تغییر سیاسدت خدارجی هندد ا
جهان سومگرایی و ودم تعهد به ومهگرایی و محافظهکاری و همبداری راهبدردی
با نیروهای جهانی شدن شده است (خانی جوی آباد.)232-254 :1397 ،
ورود ووامه تولید نیروهدای جهدانی شددن بده ویدژه بدیش ا  4500شدرکت
چندملیتی و کارآفریندان غربدی بده هندد ،بطدور تددریای باودث ایاداد تحدوالت
ساختاری در ور ههای اقتصاد و سیاست هند شده است .در این مسیر دولت هند
با در شرایط جدید ،به تعامه با نیروهای منبور در جسر سرمایه ،فناوری ،دانش
فنی و ملنومات و قطعات دارای فناوری باال پرداختده اسدت .ایدن تمدایالت ملدی
همسو با تحدوالت جهدانی شددن در برنامدههدایی ا قبیده «اول هندد»« 1،در هندد
بسا ید»« ،جسر سرمایههای مستقیم خارجی»« ،جسر فناوری و پی گام شدن هند
در این حو ه»« ،جسر جهانگرد»« ،تحقک قانون واحد مدنی بدر سراسدر ک دور» و
مهمتر ا همه در حو ه سیاست خارجی تحقک ا ه «اولویدت ملدت هندد» 2تبلدور
یافتدده اسددت

( Manifesto, pp: 10,27,31, through 41

 .)BJPنتیادده تمثیلددی ایددن

سیاستها ا جمله دستاوردهای یر است.
شکل  .10واردات هند در سال 2017

منبع و ارت تاارت و نایع هند 2017

نتیاه اقدام هند در حو ه کمکهای خارجی آن است که این ک ور در سال 2012
سومین دریافت کننده کمکهای توسعهای خارجی بدوده

( Aid at a Glance,OECD

India First, (Integrating the nation), Make in India

1

)Nation First (Ibid, p: 39

2
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 ،)2011-2012اما اکنون این ک ور با رشد مستمر اقتصادی خدویش قدادر بده اراوده
کمکهای توسعهای به پارهای ا ک ورها ا جمله افغانسدتان ،ک دورهای کوچدک
همسایه و افریقا شده است .بنابراین ماهیت متحدول قددرت پدس ا مددتی باودث
تبدیه هند ا گیرنده کمک به اراوه کننده کمکهای توسعهای شده اسدت (

OECD

.)WB && CPR India: 2014-2017

شکل  .11صادرات هند به جهان 2017

منبع و ارت تاارت و نایع هند 2017

براساس آخرین گنارش بانک جهانی ،هند در حدو ه تسدهیه تادارت بدا افدنایش
چ مگیر  30رتبه نسبت به آمار سال  ،2017در سال  2018به رده یبصدد ا میدان
 190ک ور جهان ارتقای وضدعیت یافتده و بدا انادام اقددامات مسداودی ا قبیده
و ول مالیات ،ایااد شرکت و کسب و کارهای جدید ،تسهیه ددور ماو هدای
تااری و حمایت ا سرمایههای کوچک ،یرساختهای ال م جهت فعالیدتهدای
اقتصادی را فراهم نموده اسدت ( .)WB Doing Business 2018: 22& 4هندد ا اول
یانویه  1995وضو سا مان جهانی تاارت بوده و در سال  ،2006پروتبه ا الحی
 ،TRIPSو در سال  2007نین پروتبه مربوط به موافقتنامه تسهیه تادارت آ اد را
پسیرفته است .در نتیاه ،مینههای تعامده با ارهدای داخلدی و خدارجی را فدراهم
نموده است

)2017

 .(WTO webpage:موارد تمثیلی فوق مویدد همسدویی و ادغدام

تدریای این ک ور در نظام اقتصاد بینالمله و تایید فرضیه پژوهش است.
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نتیجهگیری
در پاسه به ساوال پژوهش درقسمتهدای چهدارم تدا ش دم ،ن دان داده شدد کده
چگونه با تبامه و گسدترش روندد جهدانی شددن ،سداختارها ،فراینددها و ووامده
اقتصاد سیاسی جهانی سبب در هم تنیده شدن منافع مادیِ نیروهای داخلی هندد بدا
منافع ،ار شها و امنیت نیروهای جهدانی شددن و وابسدتگی متقابده امدا نامتقدارن
اقتصاد سیاسی این ک ور به مولاههای اقتصداد سیاسدی جهدانی و در نتیاده تغییدر
تدریای سیاست خارجی هند ا جهان سومگرایی و ودم تعهد ،به محافظهکداری و
همباری راهبردی با امریبا و سایر نیروهای اقتصاد سیاسی جهانی شده است .البته
شواهد این پژوهش ضمن تایید فرضیه ،ادغام کامه این ک ور در اقتصداد سیاسدی
جهانی را تایید نمیکند .حا هِ نیا دوسدویه هندد و اقتصداد سیاسدی جهدانی بده
یبدیگر ،پیدایش تعامه سا نده رو افنون میان آنها؛ تغییر ایدوولویی دولت در هند
ا ودم تعهد به محافظهکاری؛ تقویت پایگاه جامعه مدنی /با ار و فربه شددن طبقده
متوسط؛ و مابه ا اء حا له م ارکت هند در اقتصداد سیاسدی جهدانی ،همراهدی و
انطباق رو افنون با آن و همسو شدن تددریای وفداداری اکثریدت هنددو و طبقده
متوسط با نیروهای جهانی شدن به رهبری امریبدا و اسدراویه و بده تبدع آن تغییدر
سیاست خارجی این ک ور بوده است.
هند در حو ه اقتصاد با مینهسا ی استخدام ووامه تولید خدارجی (بده ویدژه
سرمایه ،فناوری و کارآفرینی شرکتهای غربی) موفک به کسب رشد نسبی مسدتمر
و رهایی ا رشد ناچین اقتصادی موسوم بده «رشدد هنددو» شدده اسدت .در حدو ه
سیاست ،حنر ناسیونالیست هندو در تعامه با نیروهای جهانی شدن تدا حددودی
مواضع افراطی خود را تعدیه نموده و به تبع آن قادر به پیوند دن بخ ی ا منافع
اقتصادی و امنیتی نیروهای داخلی مسلط شامه دولتمردان ،نظامیان و سدرمایهداران
با نیروهای جهانی شدن گردیده است .این ک ور در تبدیه سیاستهدای فرهنگدی
به استراتژی فرهنگدی ،وملبدرد منسدام و مدوفقی نداشدته ،امدا ا طریدک انطبداق
رو افنون با فرهنگ نیروهای جهانی شدن ،لقب «بنرگترین دموکراسی جهدان» را
به دست آورده است .والوهبر  123بار ا ال قانون اساسدی ،اکندون من دور سدال
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 2014حنر سیاسی حاکم در دد هندوسا ی و سبوالرینم دایی کلیده نهادهدا و
ساختارهای حاکم است.
با مالحظه تاربه هند و توجه به وضعیت یووکالچر ،یوواکوندومی و یوواسدتراتژی
خاص ایران و یافته های این پژوهش ،راهبرد پی نهادی این پژوهش در قالب رویبدرد
اقتصاد سیاسی بینالمله آن است که اتخاذ یک «سیاست خارجی چندکانونه» مدیتواندد
راهگ ای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایدران در وصدر پرشدتار جهدانی شددن
اقتصاد باشد .این راهبرد ک ور را قادر خواهد سداخت تدا بدا اسدتااده ا و ن متاداوت
با یگران کلیدی ور ه بینالمله و تعامه سا نده با آنها ،ا جمله ا طریدک میدانایگری
و تلایک منافع و ار شهای م تر  ،شدیوههدای مناسدب و مرضدیالطرفیندی را جهدت
همباری و اتاالفسا ی با نیروهای جدید جهانی شدن ا جملده چدین( ،قددرتهدای
اروپایی و غربی) ،روسیه و ک ورمان اراوه نماید.
در چنین راهبردی ا جمله ا ول یر حبمارمدا خواهدد بدود .الدف) تعامده
سا نده با با یگران کلیدی ،ر) در نظر گرفتن اهمیت و ن با یگران به ونوان یدک
امر سیال و در حال تغییر ،و در نتیاه ودم ایااد اتحاد اسدتراتژیک بدا یدک بلدو
(شانگهای یا غرر) و استااده ا فضای سوم ،د) حرکت بده سدوی تدنش دایدی و
حتیالمقدور پرهین ا امنیتی شدن امور منطقه و بهویژه پرهین ا درگیری با قددرت
برتر؛ ه) آغا مناسبات م تر با بدا یگران کلیددی و تسدری و ارتقدای همبداری
دوجانبه ا امور موردی م تر

بده برقدراری دیدالوگ مسدتمر و ایاداد سدا وکار

کنارانس ساالنه دوجانبه سران با کلیه ک ورهای مهم؛ و) تدالش جهدت غیرامنیتدی
نمودن امور در داخه ک ور ،حو ه همسایگان و امور بینالمللی؛ ) تبمیه فرایندد
دولت-ملتسا ی در داخه ک ور ،با تاکید بر ایااد اجماع داخلدی میدان نخبگدان
فبری و ابناری و تالش در جهت کسب باالترین درجده وفداداریهدای ملدی) ،
جسر حداکثری سرمایه ،فناوری و سایر ووامده تولیدد داخلدی و خدارجی ،و ط)
تبدیه اقتصاد رانتی به اقتصاد ملی مستقه ا نات.
در چ ماندا راهبردی آینده ،نیا گسترده و رو افنون هند به انریی وارداتدی
ا جمهوری اسالمی ایران ا طریک دو سیاست متنوعسا ی منابع (حتدی واردات ا
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امریبا) و استااده ا انرییهای تادیدپسیر در حال تحول اسدت .ا سدوی دیگدر،
معمای اتصال موثرتر جمهوری اسالمی ایران بده پدرویه وظدیم یدک کمربندد یدک
جاده؛ با م ارکت چین ،هند ،پاکستان و افغانستان و نین ایااد اتصدال و پیونددهای
شرقی -غربی؛ و فعالسا ی کریدورهای بدینالمللدی شدمال -جندور در ایدران و
همچنین تعریف موافقدتنامده تاداری راهبدردی و مرضدیالطدرفین بدا بدا یگران
منطقهای و چگونگی پرهین ا سیاست تارقه و نااق قدرتهدای فرامنطقدهای رمدن
موفقیت همگرایی در آسیای غربی و نین موضوع مطالعات تبمیلدی در ایدن مینده
خواهد بود .ضرورت اناام تحقیقات تبمیلی در حو ههای یر احساس مدیشدود:
 -1بررسی آثار همباری جمهوری اسالمی ایران با چین ،بر همگرایی و همبداری
ایران با پرویههای موا ی هند و غررمحور -2 ،بررسی نحدوه تسدریع «پیونددهای
ارتباطی همهجانبه» ایران ،سیاست پیوند و ارتباط غرر محور با هندد بده ویدژه در
حو ه هند-چابهار -افغانسدتان؛ کریددور شدمال جندور و همبداری در مامووده
ک ورهای ساحلی اقیانوس هند (موسوم بده آیدورا)؛  -3بررسدی تبمیلدی الگدوی
تداوم و تغییر سیاست خارجی هند ا اتحاد و اوتالف با غدرر و امبدان با گ دت
آن به راهبرد تعهدات چندجانبه ا نگاه منافع و سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران؛  -4پایش روند دولت-ملتسا ی در ک ور یادشده با تاکید بر نقش و سدهم
اقلیت ( 180تا 300میلیونی) مسلمان و مولاههای تمدنی م تر در ایدن ک دور و
نحوه تنظیم روابط جمهوری اسدالمی ایدران بدا هندد در سدطو راهبدردی؛ و-5 ،
بررسی نقش جمهوری اسالمی ایدران در پیوندد چدین و هندد ا جملده در مبدار ه
م تر

با سبعیت داوش در منطقه آسیا و جهان.
یافتههای این پژوهش موید آن است که «با و ن گرفتن قدرتهای منطقدهای ا

قبیه چین وهند ا یکسو و سقوط امریبا ا مقام هژمونیک خویش ،پدارادایم حداکم
به سوی تبثرِ کانونهای قددرت در سدطح جهدان گدرایش یافتده اسدت .مختصدات
م تر یوواکوندومی ،یووکدالچر و یوواسدتراتژی ایدران و هندد «پیونددهای ارتبداطی
همهجانبه» میان دوطرف و همباری گسترده در چهار ور ه اقتصاد ،امنیت ،سیاسدت
و فرهنگ در سطو دوجانبه و چندجانبه میان طرفین را دیبته مینماید.
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