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 چکیده
 ،«یجهاان  یاسیس اقتصاد» این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سئوال است که چگونه

داده اسات  در  تااییر قارار   را تحات « شدن اقتصااد ی هند در عصر جهانی خارج استیس»
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نگ سارد  و آگاه شدن از تغییر پارادای  ج و درست پویش اقتصاد سیاسی جهانی به موقع
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   مقدمه

قطبی المللی به سوی یک نظام چندد  با تسریع روند جهانی شدنِ اقتصاد، جامعه بین
بدا در    ،های نوظهور آسدیایی ا  قبیده هندد    درحال حرکت است که در آن قدرت

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  

   .اند یا یده
های چنددملیتی خدارجی بده     شرکت هور هند، هاومظ امرو ه پدیدهبنابراین، 
و استحاله اقتصادی آن ا  جمله ضمن کاهش چ مگیر فقر، سبب فربده   این ک ور

شدن طبقه متوسط شده است. بده میدنان فربده شددن ایدن طبقده در هندد، مندافع،         
هدا و امنیدت نیروهدای     ها و امنیت آن نین به طور رو افنون بدا مندافع، ار ش   ار ش

مددیون  هندد در ایدن حدو ه ا  جملده      ه اسدت. پی درفت  ن گره خدورد جهانی شد
هدای خدارجی،    با ار جهانی بده منظدور جدسر سدرمایه    های  برداری ا  ظرفیت بهره

توسدط ووامده تولیدد خدارجی و داخلدی و کسدب        کارو کارآفرینی و ایااد کسب
 یرفته به طرق گوناگون، شامه واردات کاالهدا های پی  های گوناگون فناوری شبه
خدارجی ا  طریدک کسدب    ای و قطعات با فناوری پی رفته، خریدد فنداوری    سرمایه

هت آمو ش، اسدتااده  های جدید، اونام دان او به خارج ج پروانه و ماو  فناوری
ا  طریک آثار ولمی موجدود  جامعه هندی ساکن خارج، کسب دانش  موثر ا  نیروی

   ن و مهندسی معبوس اوالم شده است.و کپی کرد در جهان
 اسدت یس یاسد یاقتصداد س ِ» یکننددگ  نیدی تع تید ایکاین معمای این مقالده  بنابر
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هندد اسدت. در پاسده بده سداوال ا دلی،        یخارج استیس یده در شبه «یخارج
های اقتصاد سیاسی جهانی با ایاداد   مولاه :سه پژوهش وبارت است ا فرضیه یا پا

در ور ه اقتصاد با متاثر نمدودن نظدام،    الف(و یا ایااد فر ت:  دیدمحدودیت، ته
ول در ور ه سیاسدت ا  طریدک متحد    ا، روندها و ووامه اقتصاد ملی؛ ر(ساختاره

در  نارهای قدرت و ایددوولویی دولدت؛ ج(  و اب ساختن ماهیت، ونا ر، ساختارها
ها  ها، باورها، کنش دونالدینه کردن ار ش  ه فرهنگ ا  طریک جهان مول یا مکور
  ه امنیت با تغییر اهداف، الگوهدا در ورد(   ورها، و در نهایتی در کویت ملو ه

ا  طریک دو فرایندد جهدانی    ،و راهبردهای تامین امنیت ملی هند )و سایر ک ورها(
با محدود و م روط نمدودن حدک   متقارن و ااد وابستگی متقابه ناشدن اقتصاد و ای

ی، ودم تعهد و سوسیالیسم نهروگرایرا ا  انتخار آنها، سیاست خارجی این ک ور 
اقتصداد سیاسدی جهدانی     کاری و همسویی با نیروهای روی و سپس محافظه به میانه

چهدارچور  پس ا  ت ریح مدل و  .سوق داده استاتحاد راهبردی با امریبا  ویژه به
شده ت دریح خواهدد   های یاد ، نتیاه بررسی گنارههای ا لی متن نظری در قسمت

   شد.
کنون اثدر مسدتقه و   حبایت ا  آن دارد که تدا  ین پژوهشبررسی و مطالعات ا

قتصاد سیاسی سیاسدت خدارجی   ا»ا لی این پژوهش یعنی  مسالهجدیدی پیرامون 
رسیده است. جهت تددوین  ویژه به  بان فارسی، در سه دهه اخیر به چاپ ن به« هند

هدای   ادبیات بسیار غنی و متنوع موجود ا  جمله پیرامون نقدش پدارادایم   این مقاله،
و  رالیسم، ساختارگرایی یدا مارکسیسدم  لیبک اقتصاد سیاسی یعنی روالیسم، نوکالسی

و همچندین مندابع متعددد     انگلیسدی  و آثار مایدد  انگاری ی شامه سا همبتب انتقاد
فارسی مرور شده است. به هرحال مطالعه منابع منبدور حبایدت ا  آن دارد کده در    

 مسداله یا معمای این پژوهش خالء تحقیقاتی وجود داشته و توجه به  مسالهحو ه 
، د. ا  سدوی دیگدر  شدو  رت نظری و کاربردی محسور مدی این پژوهش یک ضرو

به  دورت نظدری   به ونوان یک رویبرد، « است خارجیاقتصاد سیاسی سی» کنونتا
 در« رجیاقتصاد سیاسی سیاست خدا »به خوبی تبیین و ت ریح ن ده است. تعریف 

اقتصاد، سیاست، امنیت، فرهنگ و شش مولاه  کنندگی متغیرهای این پژوهش تعیین
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دهی سیاسدت خدارجی ک دورها بده وندوان متغیدر        اقتصاد سیاسی جهانی در شبه
   (.10-68: 1397)خانی جوی آباد،  وابسته است

   . روش پژوهش1

هدای   هشیو»وهش به در این رساله با ماروض انگاشتن تعریف الکاتوش ا  روش پژ
( و همچندین  Lakatos, 1986) «هی شده و نظام یافته آ مون نظریه و فرضیهسا ماند

الملده و اقتصداد سیاسدی     ین تعریف در روش پژوهش روابط بینتایید ابا توجه به 
بدر   و مبتندی « چندروشدی  -کمی»روش این پژوهش ، (Sprinz, 2002: 15) المله بین
   های  یر است. ا ویژگیب« است خارجیمدل خاص اقتصاد سیاسی سی»

، دارای «پدسیر  گیدری و ابطدال   های کمی، قابده انددا ه   تمرکن بر روش»الف( با 
ص در پاسده  های م خ مرور ادبیات، ساوال معین و فرضیهخاص،  مسالهموضوع، 

نظری و مدل و متغیرهدای خداص    ت ریح رهیافت، مبانی به ساوال ا لی پژوهش،
   است.

روشی و تلایقی چند»گاری پژوهش، به ناچار ان درجه تقلیه جهت کاهش ر(
بده  « الملده  اقتصاد سیاسدی بدین  »دیگر چنانچه ایااد سا ه پیچیده به وبارت «. است

 ود، آنگاه ایااد چنین بنایی  رفاونوان یک ساختمان وظیم بسیار مدرن انگاشته ش
، روش ایدن  این. بنابرمتبی نخواهد بود -به ونوان مثال فقط نااری-روش به یک 
 «.  روشی استکیای و چند-کمی»پژوهش 

های فرضدیه، تدا حدد     ج( جهت محدود نمودن دامنه پژوهش و ار یابی گناره
 جوید.  بهره می گیری ، یبسان و قابه اندا ها  متغیرهای تعریف شده امبان
های گسدترده موجدود، ا  مقایسده و     دادهجهت تاورینه و قابه فهم نمودن  د(

   جوید. بهره می«صاد سیاسی سیاست خارجیقتا»مدل خاصِ 
را مبمده  « یدا معناکداوی   مرد، تاربده و تاهد  خد » شناسدی  ه( به لحاظ معرفت

 داند.   یبدیگر می
، «الملده  بدین روابدط  » نظری و رهیافت در قالب رشته چهارچوربه لحاظ  و(

مددلِ خداص اقتصداد سیاسدی     » بدر  و مبتندی « المله بیناقتصاد سیاسی » یرمامووه 
هددای سددوداگرایی، لیبرالیسددم و   )ترکیبددی ا  منایددای پددارادایم  خددارجی سیاسددت
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 (.  34-42: 1397)خانی جوی آباد،  است« ساختارگرایی(

  نظری و رهیافت چهارچوب. 2

العداتیِ در  ، در قلمرو ولدوم اجتمداوی حدو ه مط   « IPEیا 1المله بیناقتصاد سیاسی »
موجدود ا  طریدک    و مسداوه جهدانی   م دبه   دد فهدم حال گسترشی است که در

ی اسدت.  ا ابنارهای تحلیلدی و نظدری بدین رشدته    کاربرد یک مامووه گنین ی ا  
به ونوان یک حو ه مطالعاتی به نوبده خدود ناشدی ا      افنایش اهمیت رو افنون آن

ای موجود بین اقتصداد و سیاسدت    روپاشی و شبستن مر های میان رشتهاستمرار ف
ولوم اجتماوی به طور ودام اسدت. ا  نگداه ایدن      های سایر ور ه به طور خاص، و

توان آنهدا   ی در این حو ه، مواردی است که میرهیافت، مهمترین مساوه قابه بررس
ورد مطالعه و تانیده  ای م ای یا فرارشته ای، چندرشته های بین رشته را ا طریک شیوه
هددف  د، ای باشد  پرویه IPEاگر قرار است در  چهارچورداد. در این و تحلیه قرار

 حقیقات فبری در ولدوم اجتمداوی اسدت؛   های ت آن فروریختن مر ها و محدودیت
بدون توجه بده مدر  موجدود بدین     مهم را  ها یا م بالت ای که بتوان ساوال گونه هب

 الملده  بدین این اقتصاد سیاسدی  راکنده موجود مطالعه نمود. بنابرهای منارد و پ رشته
بالت مرتبط بده یبددیگر اسدت.    اوه یا م ای ا  مس ا مامووهی همطالعه یک م بل

های سنتی این ور ه در بردارنده مواردی ا  قبیه تحلیده اقتصداد سیاسدی،     هم بل
هدای   جندور، شدرکت   -ی، روابدط شدمال  المللد  بینهای  مایه، سرالمله بینتاارت 
اورار  1973(. تحریم ناتی Michel Veseth, 2013: 1-5) و هژمونی است چندملیتی
جدید را به وبارت  یر آشدبار   تاسیس اوپک، پنج بعد این رهیافت و هاسراویولیه 

ساخت. اول، قدرت و ناوذ ابنارهای اقتصادی در پی برد سیاست خارجی ک ورها 
 اهمیت مساوه جنگ سرد و روابط شدرق و امبان تالفی اقتصادی آن؛ دوم، کاهش 

ع دارای یدک  واقن امر که سیاست در جنور و ای-و غرر و توجه به مساوه شمال
بداط  سیاسی است؛ سوم، تحریم ناتی به خوبی ن دان داد کده ارت   -ماهیت اقتصادی

و  الملده  بدین های داخلی، اقتصاد داخلدی، سیاسدت    پیچیده و متقابلی میان سیاست
هدای   شدد کده شدرکت    جود دارد. چهارم، تا آن  مان تصدور مدی  و المله بین اقتصاد

                                                                                                                                 

1. International Political Economy 
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هدای   ادر هسدتند )ایدن امدر در مدورد شدرکت     ی مد حت ناوذ ک دورها چندملیتی ت
 امریبایی  حت داشت( اما پس ا  آن این تابعیت و ارتباط  یر ساوال رفت. دیگر

ا اینبده بده طدور    و ی معلوم نبود آنها ابنار دست دولت مادر یا دولت مینبان هستند
 ی ناشدی ا  المللد  بینهای  و پنام، آنبه تغییر جریان پرداختند. کن مستقه ومه می

مایه به سوی ایااد یدک نظدام   تحریم ناتی، نقطه آغا ی بر حرکت با ار جهانی سر
 بالت سیاسدی و اقتصدادی دیگدر    و جهانی شدن اقتصاد بود. ا  آن پس م جهانی
هدا پنداشدته    ملدت -و فراتر ا  کنترل آحاد دولت ی نبود، بلبه جهانیالملل بین  رفا
ر ی و جهانی بود که دیگد الملل بینوه ای ا  مسا مامووه IPE  بلهاین مشد. بنابر می
فصه نبود و به دامنه و گستره و قابه حه المله بین ا  طریک اقتصاد یا سیاست  رفا

 (.Michel Veseth, 2013: 1-12نیدا  داشدت )   الملده  بینجدیدی بنام اقتصاد سیاسی 
شدش مولاده یدا ماهدوم      اقتصاد سیاسی جهانی ا  نگاه پداالن و همابدران او دارای  

-5قددرت،   -4 )بنگداه یدا شدرکت(،    با ار -3دولت، -2جهانی شدن،  -1 :ی ا ل
  (.Palan, 2000: 2-18) کار است -6سرمایه و 
هدا و ولده رفتدار و     انگیدنه  آن است که . تعریف و مشخصات این رویکرد1
د سیاسدی  مددل اقتصدا  »های اتخاذ شده سیاست خارجی یک ک دور، طبدک    تصمیم

گرایانده و   هدای واقدع   بر دیددگاه  گر نه  رفا مبتنیدی« سیاست خارجی این پژوهش
بدر   است؛ نه  رفا نولیبرالیستی یدا مبتندی  « منافع و قدرت ملی»بر پایه مرکانتیلیستی 

المللدی   و تاکید بدر آ ادی اقتصدادی و همبداری بدین    « ها و هویت م تر  ار ش»
)کده روندد    داری اسدت  ناشی ا  نظدام طبقداتی سدرمایه    و نه بطور انحصاری است؛
سداختار سدلطه ا  پدیش    و در یدک   ست خارجی ک دورها را پی دینی، جبدری   سیا

انگارد(، بلبه در فرمول اقتصاد سیاسی سیاسدت خدارجی در مددل     تعریف شده می
این رساله کلیه ووامه منبور شامه ووامده مدادی، سداختارها، نهادهدا و نیروهدای      

هدا، هویدت،    سو و ار ش ا  یکاجتماوی )شامه کلیه با یگران سیاسی و اجتماوی( 
و تعامده ایدن    ها یا امنیت تهدید و آسیبو  هنگ، ایدوولویی دولت، منافع مادیفر

گیدری سیاسدت    و فراملی اسدت کده بده شدبه    مامووه در سه سطح فروملی، ملی 
 اقتصاد سیاسی ا  نگاه ایدن پدژوهش   های ا لی این پی رانهبنابر اناامد. خارجی می
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   به وبارت  یر است.

 اقتصاد سیاسی سیاست خارجی  های اصلی پیشرانه .1شکل 

 

اقتصداد  » الگوی نظری این پژوهش به شبه  یر، حا ه ادغدام ماحصده رهیافدت   
 است.   «المله بینسیاسی 

 الگوی اقتصاد سیاسی سیاست خارجی  .2شکل 

 

 

این پژوهش درپی آن است تا ا  طریک کداربرد الگدوی نظدری اراوده شدده در ایدن       
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تاثیرات متقابده اقتصداد و سیاسدت بدر      -1سه پویش یا دینامیسم کلیدی:  قسمت،
 در نهایدت  و فرهندگ و امنیدت،  تعامه متغیرهای اقتصاد و سیاست با  -2یبدیگر، 

سی جهانی بر یت با اقتصاد سیاو امن سیاست و فرهنگتاثیرات متقابه اقتصاد و  -3
تمثیلدی ن دان دهدد. در    گیری سیاست خارجی هند را به ونوان یدک نمونده    شبه

شود که اقتصاد سیاسدی جهدانی بده وندوان متغیدر ا دلی،        ن ان داده میالگوی باال 
بدیگر شامه اقتصداد،  بر شش مولاه فوق مرکب ا  ووامه متعامه و متاثر ا  ی والوه

باشد. با توجه به مبانی فدوق، در رویبدرد اقتصداد     نین می و فرهنگ سیاست، امنیت
گیدری   یه متغیرها یدا ووامده تامده در شدبه    این رساله، کل سیاسیِ سیاست خارجی

ویدایی و دیندامینم م دخص  یدر     سده پ  چهدارچور  سیاست خارجی ک دورها در 
   شوند. می بندی فرمول

سیاست خارجی را  1،دینامینم اول درتعامه متغیرهای اقتصاد و سیاست  الف(
 متغیر اقتصاد یعندی: اقتصاد سیاسی جهانی ا  طریک  دهد؟ تاثیر قرار می چگونه تحت

بده   -2(، Farooq, 2009: 10-25)م و ساختارهای اقتصادی در ک دورها  تغییر نظا-1
تغییددر -3، (Intelligent Economist, 2017گیری ووامدده یددا نیروهددای تولیددد )کددار

 ی در ک ورها و وابسته نمدودن آنهدا بده اقتصداد جهدانی     مسلط اقتصاد یساختارها
(Seth, Tushar, 2017 و )ی های اقتصادمثبت و منای بر فرایند یا روند گساریاثر -4

شود. در ور ده سیاسدت    جمله سبب تغییر سیاست خارجی آنها میا   در ک ورها
برداری ا  کاالهای مادانی   انی با ایااد فر ت، تهدید و بهرهنین اقتصاد سیاسی جه

و  و نظدام سیاسدی درک دورها، تغییدر ماهیدت سیاسدت       خویش، با تغییر ساختارها
-Katzenestein, 1996: 260) قدرت ا  قدرت سخت و نظامی بده قددرت اقتصدادی   

های و نیدن ا  طریدک فرایندد    قددرت  یو ابنارها ونا رگساری بر ؛ و نین با اثر(402
های  شدن دولت و سرمایه المله بین»، «جهانی شدن اقتصاد» سیاست و قدرت یعنی

، «وابسدتگی متقابده  »و ا ده « یملت وستاالیای -ای دولتفرسایش مر ه» ، «جهانی
 Buzan et) همباری با نیروهای جهانی شددن به ها جهت اقناع و اجبار سایر ک ور

                                                                                                                                 

ی نگارنهده مراجعهه   اوایان نامه دکتر ،«ای اقتصاد سااسس سااست خارجس مقایهه»جهت اطالع باوتر به  .1
  شود.
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al, 2009: 265-287 دهد. تاثیر قرارمی جمله سیاست خارجی ک ورها را تحت (، ا   
سدبب تغییدر   چگونده ا  طریدک دیندامینم دوم     «امنیت و فرهنگ»متغیرهای  ر(

اقتصاد سیاسی جهانیِ )حاکم بر  در ور ه امنیت، شود؟ سیاست خارجی ک ورها می
و  یاسد یس ،یمندافع اقتصداد   ا  طریدک گدره  دن   ،ها و ابنارهای تولید جهانی( مایهسر

 ،«ی و مندافع خدویش  نظدام جهدان   یتد یامن داتید و تهد بیآسد »ک دورها بدا    یفرهنگ
 شیخدو  تید امن نیبدا تدام   ییک ورها بده همسدو   یخارج استیس شیسا  گرا نهی م
ملی در داخده   تیبقا و امن نیتام یو ابنارها اهداف، راهبردها د. در این فرایندشو می

با منطک گریدن ا  تهدیدد و آسدیب و گنندد نیروهدای اجتمداوی در سدطح        »ک ورها 
تغییر  سا  و ووامه،  مینه ها اط و همباری دوسویه با سایر ور هدر یک ارتب« جهانی

 ریباورپدس  کید ا  طرسیاست خارجی است. اقتصاد سیاسی جهانی در ور ه فرهندگ  
، بده محددود و   شددن  یجهدان  یروهاین یستیبرالیفرهنگ لهویت و  ها، ار شساختن 

   .دشو منار میک ورها  یخارج استیس رییتغ همسو نمودن و یا
 و بددیگر با ی« امنیت و فرهنگ»و « اقتصاد و سیاست»چهار ور ه  تعامه ج(

امده  اقتصادی )ثروت و منافع(؛ در تعامده بدا وو   و اقتصاد سیاسی جهانیووامه  با
امنیت )ووامده تهدیدد کنندده و    های  سیاسی )ترکیب قدرت سخت و نرم( و مولاه

ها و هویت(، در یک چرخه ولت و  های فرهنگی )باورها، ار ش  ا(، و مولاه آسیب
شدامه جهدانی    اقتصاد سیاسی جهانیبا ووامه  سویهلولی، و پیوند و ارتباط چندمع

طح و سه فضای تحلیه( و سه مولاه کار یدا  شدن، دولت، شرکت یا با ار )یا سه س
ی سیاست خارجی ک دورها  گیر ، به شبهو سرمایه و قدرت واملیت نیروی انسانی

 د.شو منار می

 تعامل اقتصاد و سیاست هند با عوامل اقتصاد سیاسی جهانی  .3

 اسدت یس و اقتصداد هدای   ور ه تعامهقسمت آثار اقتصاد سیاسی جهانی بر در این 
و نامتقاران ووامه یاد شده به یبدیگر  متقابه یوابستگو  )یا دولت /با ار در هند(،

 ،«الدف و ر »هدای   ، ا  طریک محک  دن گدناره )یعنی پویش یا دینامینم اول مدل(
ود آیدا ووامده منبدور سیاسدت     گیرد تا ن دان داده شد   فرضیه مورد ار یابی قرار می

روی و سدپس   بده میانده  نهروگرایدی، وددم تعهدد و سوسیالیسدم     ا  خارجی هند را 
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اتحاد راهبدردی بدا    ویژه بهاقتصاد سیاسی جهانی  نیروهای انطباق باکاری و  محافظه
وهش نتایج  یدر  ای ا  بررسی مبسوط این پژ گنیدهیا خیر؟  سوق داده استامریبا 

   (.163-232: 1397)خانی جوی آباد،  دهد ق به دست میهای فو گنارهرا در تایید 
و نحوه تغییر نظام اقتصاد و سیاست خارجی هندد: نظدام    شواهد، سا وکار یکم:

بدار ا دالحیه    123اقتصاد سیاسی جهانی با اومال ف ار به هند ا  جمله باوث اومال 
و سداختارهای نظدام    ی توسعهها در قانون اساسی مطول هند و به تبع آن تغییر برنامه

کدردن  دنایع    دولت در هند بدا ملدی   ،در ومه اقتصاد و سیاست در هند شده است.
تا فروپاشی شوروری،  دنایع و   مالک ا لی ابنار تولید بود و بنرگ پس ا  استقالل،

 The Constitution) د ملی و تحت کنترل کامه دولت بودهای پی رو اقتصاد هن بخش

of India, 2015: 39)گرچه همچنان مخدتلط بداقی ماندده و     . نظام اقتصادی این ک ور
همچنان دولتی است، اما بطور رو افدنون درجدات نندیبدی آن     ای ا   نایع مهم پاره

داری و مالبیت خصو ی بی تر شده است. به میدنان تغییدر ماهیدت نظدام      به سرمایه
تولیدد خدارجی(،    )تحقک درجات مالبیت خصو ی و ورود ووامه هند اقتصادی در

و دولددت محددوری و نندیبددی بدده فا ددله گددرفتن ایددن ک ددور ا  نظددام سوسددیالینم 
تحقک یافتده اسدت.    ،های بعدی جه به شواهد و آمار و ارقام قسمتبا تو ،داری سرمایه

ونوان متغیر وابسته مابور به  هب را این فرایند خواه ناخواه سیاست خارجی این ک ور
ایی و ودم تعهد نهرو و پیدروانش در حدنر کنگدره نمدوده     گر فا له گرفتن ا  آرمان

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

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

 

جدات بی دتری ا    های قسمت ه تم این بخش، با گرایش هند به در براساس یافته
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گرایدی و   اوو، واجپدایی، سدینگ و بده ویدژه مدودی، ومده      های ر دولتلیبرالینم در 
اثبات کننده فرضیه این قسدمت   ،کاری، یا سا ش و انطباق با ساختار حاکم محافظه

داشتن منافع م دتر   »تحوالت ساختاری اناام شده در هند  نتیاه است. اکنون در
در سداختارهای   یدک ا ده بنیدادین   « با سایر ک ورها و م ارکت راهبردی با آنان

 اساسی این ک ور است که ا  جمله سبب تغییر سیاست خارجی آن نین شده اسدت 
 (.  166: 1397)خانی جوی آباد، 

ی داخلی هند به ووامه نیروهای جهانی شدن همسو با نیا  وظیم نیروها دوم:
اندد. ایدن روندد     ه توجه در ایدن ک دور مبدادرت نمدوده    گساری قاب تولید به سرمایه

وابط سددا مان جهددانی تاددارت،   و سددپس ضدد  ی برتددون وود هادهدداشددرایط ن
، برقراری نظام مالیاتی نوین ها  دایی، کاهش شدید تعرفه سا ی، مقررات خصو ی»

نبدال داشدت. افدنایش تددریای     را بده د «و بطور کلی فا له گدرفتن ا  سوسدیالینم  
ا ور رگسترش تدریای نظام با ار در این ک د  ،گساری نیروهای جهانی شدن سرمایه

در هندد ا  رقدم    اقتصاد سیاسی جهدانی گساری مستقیم  در پی داشت. مینان سرمایه
، و قریب 2008میلیارد دالر در  13به قریب  ،1991میلیون دالر در سال  135ناچین 
، در شدبه  در هندد  گساری رسیده است. روند این سرمایه 2010میلیارد دالر در  10
دهد.  ساله ن ان می 17را در یک مقطع  هند های خارجی به نین هاوم سرمایه 4-2

های وارده به هند تا بیش ا   ، حام سرمایه2017تا  1992های  در مقطع  مانی سال
افنایش یافته و این ک ور طی سه سال اخیر نیدن بده    1992برابر نسبت به سال  15

جهان تبدیه شدده اسدت.   در ترین ک ورهای جسر سرمایه خارجی  یبی ا  بنرگ
ر اقتصاد هند را بده خدوبی ن دان    های جهانی د یر نقش رو به افنایش سرمایه آمار 
  (.MCI, 2017) دهد می

  2017اری مستقیم خارجی در هند تا گذ آمار سرمایه .4شکل 
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داده تداثیر مثبدت قدرار    و اشتغال در این ک ور را نین تحدت نیروی کار  ،روند منبور
میلیدون و   26اغه ایدن ک دور را ا    افنایش شمار نیروی شد  3-4 است. آمار شبه

 میلیدون و  29و  ،1996میلیدون نادر در سدال     28به  1992پانصد هنار نار در سال 
 دهد.   ن ان می 2011پانصد هنار نار در 

  2017 برافزایش نرخ اشتغال نیروی کار در هند اقتصاد سیاسی جهانیآثار  .5شکل 

 

Source: MCI, 2017  

تدا   1992های  های کلیدی این ور ه بین سال خصهیبی ا  شا ونوان هنرخ بیباری ب
 1991، ا  سدال  در د در نوسان بوده است. به وبارت دیگدر  5/3تا  4میان  ،2017
 اقه خود رسیده است.  ، نرخ بیباری باال در هند به حدکنونتا

  بر کاهش نرخ بیکاری در هند اقتصاد سیاسی جهانیآثار  .6شکل 

 

ILO, 2016 Source:  

تدرین وظیاده و    ونی هند، در چهار دهه گسشته، مهدم براساس ساختارها و مبانی قان
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ها و ووامه تولیدد   ن ک ور ا  جمله جسر و حاظ سرمایهنقش سیاست خارجی ای
(. حا ه این روندد  MEA Reports: 1992- 2017) خارجی در این ک ور بوده است

شدرکت   4500ضور قریب بیش ا  سو تسریع هاوم کارآفرینان خارجی و ح ا  یک
غول خودروسا  جهدان ا  قبیده بندن،     27 جمله ملیتی خارجی در این ک ور ا چند

ت پورش و سایر خودروهای پی رفته جهان اسدت. ا  سدوی دیگدر بهبدود وضدعی     
ای که  گونه هب است؛ دههای بنرگ هندی نین ش اقتصادی در هند سبب ایااد شرکت

،  دنایع ریالیدنس بدا    168ه شرکت نات هند با رتبه ها ا  قبی تعدای ا  این شرکت
و شدرکت راجدش    247موتور  با رده  ، تاتا217بانک دولت هند با رده  ،203رتبه 

 1.اندد  پانصدد شدرکت بدنرگ جهدان قدرار گرفتده      ، در لیست 295اکسپورت با رده 
هنار فر ت شدغلی جدیدد در هندد     600 به های فوق موفک به ایااد قریب شرکت
هدای   گونده شدرکت   (. حتدی رویدش قدار     Fourtune Global, 2017: 500)اندد   شده
شرکت برتر جهان نین ارمغدان   500و  100یابی آنها به لیست  هندی و راهملیتی چند
   و تعامه سا نده هند با آنها است. اقتصاد سیاسی جهانیگساری نیروهای اثر

هدای   تغییر تددریای کدارکرد برخدی ا  بخدش    اقتصاد سیاسی جهانی با  سوم:
هدای اقتصداد ایدن     وابستگی متقابده و رو افدنون ور ده    باوث ،مسلط اقتصاد هند

ع فضدایی و فنداوری اطالودات(،    ای تا  دنای  )ا   نایع هسته  نعت ویژه بهک ور 
نبداری، بیمه، جهانگردی های تبمیلی اقتصاد ا  قبیه با های فناوری و بخش ور ه

های نوین به نیروهای جهانی شدن گردید. این فرایندد ا  طریدک افدنایش     و فناوری
تگی متقابده نامتقدارن   و تحبدیم وابسد   شدن درجه همراهی هند با نیروهای جهانی

ه ایدن ک دور بدا    سا  تغییرات اقتصادی،  نعتی شددن و تعامده گسدترد    آنها،  مینه
)خدانی   شدد  ننیروهای جهانی شدن و به تبع آن باوث تعدیه سیاسدت خدارجی آ  

   (.174-179: 1397جوی آباد، 
در هندد،  گساری نیروهای جهانی شدن بر روندهای اقتصادی : نتایج اثرچهارم

 رشد مستمر اقتصادی هند در چهار دهه اخیر به شبه  یر است.  ا  جمله الف( 

                                                                                                                                 

1  . DeCarlo, Scott (20 July 2017). "The Fortune 2017 Global 500", on: 

http://fortune.com/global500/list/ 



 1397تابستان  ♦ وهشتم سیشماره  ♦م دهسال  ♦ روابط خارجی     118

  2014 تا 1956لید ناخالص داخلی هند از رشد ساالنه تو .7شکل 

 

Source: World Bank, 2017 

تگی بده مدواد   و افنایش وابس ی، افنایش اشتغال، افنایش  ادراتکاهش بیبارر( 
 و رشد طبقه متوسط به شبه  یر است:کاهش مینان فقر خام و واردات است. ج( 

. افنایش ثروت در این ک ور باوث ایااد طبقه ثروتمند جدیدی در هند شده است
و نوسدا ی   دموکراسدی ستون فقرات اقتصداد،   ونوان طبقه متوسط به»به تعبیر پرابو 

رود  انتظدار مدی  »نویسدد   (. کلینتون مدی Lobo, Shah, 2015: 5)هند ومه کرده است 
در دد کده مدردم ایدن ک دور را در       40، بدیش ا  2035طبقه متوسط هند تا سدال  

 قالدب روندد ادغدام هندد در اقتصداد،      (. درH.Clinton, 2014: 263, e-book) «برگیرد
، بده  2022این ک ور در تولید ناخالص ملی جهان در سال  ی شده است ردهبین پیش

(. IMF, 2017: World Economic Outlook) افدنایش یابدد   93/3مقام چهارم با سهم 
ده تعدیه سیاست خدارجی ایدن ک دور شد     آثار ت ریحی این فرایند ا  جمله سبب

 (.  179-183: 1396)خانی جوی آباد،  است
ام و سداختار  ا تغییدرات سداختاری در نظدام جهدانی، نظد     در همسویی ب پنجم:

و اقتصداد   اسدت یسداختار س نیدن متحدول شدده اسدت.     سیاسی حبومدت در هندد   
گدرایش یافتده اسدت.     دموکراسیمحور به درجات بی تری ا   سوسیالیستی و دولت

 444اجرا گساشته شده اسدت. بدا    ، به1950قانون اساسی کنونی این ک ور ا  سال 
ن اساسدی جهدان   تدرین قدانو   ، مطول2017کلمه، تا سال  145000ه و رنامب 12ماده، 

ماهیدت ومدده ایدن     ا دالحیه بدوده اسدت.    123کنون شداهد  است. این ساختار تا
سدا ی،    دایی، آ ادسا ی، خصو دی  اقتصادی و اموری ا  قبیه مقررات ا الحات،

هدا بدا   آن ، ا دال  قواودد داخلدی و انطبداق    سا ی ورود ووامه تولید خارجی  مینه
معیارها و استانداردهای حبمرانی جهانی بوده است. ا   مدان فروپاشدی شدوروی    



 119     در عصر جهانی شدن اقتصاداقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند 

بار، و به طور متوسط سدالیانه دو بدار ا دال      60تاکنون، قانون اساسی هند قریب 
قدوانین ا دالحات ارضدی     مهمترین ا الحات اخیروبارتند ا  شده است. برخی ا 

-14اجباری و ماانی بدرای کودکدان   ، قانون آمو ش و پرورش 1992 و 1990سال
ب ، ا ال  مبرر قوانین مالیاتی، تغییر و بهبود مبرر قوانین مربوط به طبقات وقد 6

 )کده تصدویب ن دد( و مهمتدرین     2017، و 2011، 2003ای و کاسدتی   افتاده، قبیله
ها که تصویب و اجرا  یعنی قانون یبسان سا ی مالیات (122) 2016ا الحیه سال 
   (.lawmin.nic.in) شده است

بده قدانون اساسدی هندد      ،1976در سدال  « سدبوالر »و « سوسیالیست»وبارات 
سا  تحول این ک دور و   ،  مینهاضافه شده است. پویایی و انعطاف ساختارهای هند

نگاه تحلیده اقتصداد    حرکت ا  سوسیالینم به سوی نظام اقتصاد با ار شده است. ا 
وش دم تدا    ، ا دول سدی  قانون اساسی هندد ترین مااهیم مندرج در  سیاسی، کلیدی

اسدت. ا   « ا دول راهنمدای سیاسدت دولدت    » تحت ونوان یبم قانون منبورو پنااه
وظیاه دولت استقرار نظم اجتماوی است کده ا  طریدک آن رفداه     38جمله در ا ه 

ع ملدی و رفداه مدردم جدایگنین     تدامین منداف   ،د. به وبارت دیگدر تضمین شو 1مردم
برابری همده مدردم شدامه     39نظم حاکم شده است. در ا ه گرایی و چالش  آرمان

این ماده تنظدیم کنندده حقدوق توامدان      cو  b ن و مرد تضمین شده است. بندهای 
  (.The Constitution, 2017, A36-52) افراد و جامعه است

در نتیاه تاثیر اقتصاد سیاسی جهانی و تحوالت داخلی و ا  جمله ا دالحات  
به سوی آنچه بعد ا  فروپاشدی   دموکراسیا  یک نظام سوسیال  اناام شده، هند را

خوانده شدد، تبددیه نمدوده اسدت. البتده ا       « جهان دموکراسیبنرگترین »شوروی 
رسمی در ایدن  ، ساختارهای غیرسوی دیگر با توجه به شیوع فساد گسترده در هند
ی بده  در ومده ار ش فراقدانون   ،ک ور ا  قبیه مانیاست حنر ناسیونالیست هنددو 

مقایسه دقیک متن من ور حنبی هندو با قانون اساسی، م دبالت  خود گرفته است. 
 The BJP) سدا د  سا ی و توسعه هندد را نمایدان مدی    تمل –ودیده هند در دولت 

Manifesto & The Constitution 2017.)  

                                                                                                                                 

1  . State to secure a social order for the promotion of welfare of the people 
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ارهدای قددرت )دولدت( در    و ابن ماهیت، ونا ر اقتصاد سیاسی جهانی :ششم
تاثیر قرارداده، و به تبع آن نظام سیاسی این ک ور را به اراوده اولویدت    هند را تحت

پدسیری در نهادهدای    سا ی مسداولیت   مینه ، و نین«یک تعریف اقتصادی ا  قدرت»
ه ت دویک نمدوده اسدت.    گرایاند  هدای آرمدان   ی و دوری ا  سیاسدت الملل بینسیاسی 

سداختارها، نهادهدا،   غییدر در  جویانه هندد بده ایدن فرایندد سدبب ت      واکنش همباری
هدای پدنج    بنیادین در قانون اساسدی، برنامده   های کالن این ک ور، تغییرات سیاست
هدای داخلدی و خدارجی ایدن ک دور شدده اسدت.         ومه تغییر سیاسدت  و در ساله

مامووه این تغییرات سیاست خارجی هند را ا  ودم تعهد و جهان سوم گرایی بده  
 MEA Reports) داده اسدت تاثیر قرار ن تحتاوتالف با نیروهای جهانی شداتحاد و 

1991-2018 .) 
اقتصاد سیاسی جهانی سبب همسو نمودن و انطبداق تددریای هندد بدا      هفتم:

 اقتصداد سیاسدت و  شدن  یجهانافنایش درجه » شامهو قدرت  استیس یهاندیفرا
و متقابده   یوابسدتگ تحبدیم  » ،«یالمللد  بدین  یهدا  هیسرمانسبی  تیحاکم» ،«در هند
و بده تبدع آن    «در هندد دولت های تدریای کارکردشدن  یالملل بین» ،«هند نامتقارن

شدده  دولدت   یرو داو یعیتو بدا   ،یاستخراج ،یدیتول یکارکردهاتغییر تدریای 
کارکردهدای دولدت در نتیاده     رشدد و توسدعه کندونی هندد حا ده تغییدر       است.
 تا سدال  1951 اله ا  سالو اجرای دوا ده برنامه توسعه اقتصادی پنج س رینی برنامه
، برنامده  2017(. ا  سدال  Planning Commission of India, 2012-17) اسدت  2017

سوسیالیسدتی پداننده سداله در دسدتورکار دولدت      گدرا و کدامال غیدر     توسعه جهدان 
 ای سوسیالیسدت  طبقه متوسط، در هند دولت برنامه بر نقش با ار و قراردارد. والوه

دولت ناسیونالیست هنددو نقدش بسترسدا  نهادهدا و      ی،و پس ا  فروپاشی شورور
 (. PCI, 2017) اند های توسعه را تصدی کرده  یرساخت
ر سیاسدت خدارجی هندد معا در ن دان      آثار دینامینم یا پدویش اول بد   هشتم:

 ،(هندد در  اسدت ی)و تعامه اقتصداد و س  یجهان یاسیاقتصاد سدهد که تحوالت  می
(، اتدال بیهدار   1991-96) های ناراسیمها راودو  دولتمنار به تغییر سیاست خارجی 

-2018و ناراندددار مددودی ) (2004-14(، مونماهددان سددینگ )1996-04واجپددایی )
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( در مسیر همسویی و انطباق رو افنون بدا نیروهدای جهدانی شددن گردیدده      2014
گرایدی و سدرمایه و    خارجی هند را ا  ودم تعهدد، آرمدان  است. این روند سیاست 

داری غربی و برقرای مناسبات راهبردی با امریبا  ستینی دور و به سرمایه مامپریالیس
این، طبک نتایج این پژوهش، خط سدیر  ابرو اسراویه و غرر رهنمون کرده است. بن

جی دولت در هند به شدبه  یدر تاییدکنندده فرضدیه پدژوهش اسدت       سیاست خار
 (.191-202: 1396)خانی جوی آباد، 

  ی دولت در هند در تعامل با نیروهای جهانی شدنتغییر ایدئولوژ .8شکل 

 

اقتصتاد   عوامتل  هنتد بته   متقابتل  یوابستت   و فرهنگ و تیامن تعامل. 4

   سیاسی جهانی

یدا   فرهندگ  و تیامن های ور ه اقتصاد سیاسی جهانی بر تعامهدر این قسمت آثار 
های اقتصاد و  ور هاه دینامینم اول یعنی تعامه و البته ادغام نتیدینامینم دوم مدل 

د. شدو  فرضیه، به وبارت  یر بررسی میهای ذیربط  سیاست ا  طریک ار یابی گناره
و ووامده   نددها یاهدا، سداختارها، فر   شدن، مولاه یبا تبامه و گسترش روند جهان»

فر دت و مندافع    اداد یا اید و  دید تهد ت،یمحددود  اداد یبا ا یجهان یاسیاقتصاد س
و  بددا تددالش جهددت تغییددر اهددداف، الگوهددا« امنیددت»در ور دده  : الددف(م ددتر 

ا  طریدک جهان دمول   « فرهنگ»در ور ه  اهبردهای تامین امنیت ملی هند، و ر(ر
هدا و باورهدای    م و هویت فرهنگ غربی، تدرویج ار ش یا مک دونالدینه کردن نظا

ا  طریک دو فرایند جهانی شددن   ها و اخالق کار غربی در هند، و کنش و مسلط آن
با محدود و م روط نمودن حک انتخدار   اد وابستگی متقابه نامتقارن،قتصاد و ایاا

درجداتی ا   ، بده  گرایی دم تعهد و جهان سوموا  ک ورها، سیاست خارجی هند را 
های پدژوهش   یافته .سوق داده است جهانی شدنبا نیروهای انطباق کاری و  محافظه

  :دهد در این ور ه ن ان می
حاکم بر هند در سطح کالن باوث تغییدر مرجدع   تحوالت تغییر پارادایم  یکم:

بده ضدرورت   « تامین امنیت جهان سدوم و ک دورهای غیرمتعهدد   »امنیت در هند ا  
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ان شد. با شتار گرفتن روند به ویژه در برابر چین و پاکست ،«تامین امنیت ملی هند»
سا ی در هند و ورود سرمایه و ووامه تولید خارجی، به تددریج هندد و    خصو ی

و تهدیدات امنیتدی م دتر     ی شدن به سوی تعریف نسبی ا  آسیبهای جهاننیرو
)خدانی   در سطح کالن، ا  جمله در برابر تهدید م تر  چین گدرایش پیددا کردندد   

 تدا  2(. م بالت ودیده اقتصاد هند و رشد نامناسدب  210-211: 1397جوی آباد، 
اقتصاد، سرمایه  )موسوم به رشد هندو( ا  جمله سبب اولویت یافتن در دی آن 3

و در نتیاه تغییدر سداختارهای    ونوان مبانی ا لی قدرت بهو ووامه تولید خارجی 
-96) ا  راودو  ویدژه  بده یبدم  و د شد. روسای حبومت هند سدده بیسدت  اساسی هن
نهرویدی، جهدان   »، بده طدور رو افدنون ا  مرجدع امنیدت      (، تا ناراندار مودی1991
و ا  سدوی   اسدت  فا له گرفته« ی محورمتعهد و سوسیالیست شورورگرا، غیر سوم

منیت بدا مرجدع   ، و توام با آن ا«مرجع امنیت ملی»دیگر در نندیک شدن به تعریف 
 MEA, e-reportsاند ) ، حتی ا  یبدیگر سبقت گرفته«داری جهانی سرمایه»جهانی یا 

 60قریدب   ویدژه  بده (. در نتیاه، تحلیه تغییرات ساختاری نظام هندد و  1991-1996
، 2017 تدا  1991در سال هدای  ویژه به ،تغییر اناام شده در قانون اساسی این ک ور

محور به متحد استراتژیک امریبا، اسدراویه  نظام شوروی  نظام امنیت هند را ا  یک
 و گروه غرر تبدیه کرده است.  

در  2001 سدپتامبر  11ویدژه حدواد     با سروت گرفتن جهانی شدن و به دوم:
لمان، بدا  های مومبای، هندِ هندو و دشدمن پاکسدتان مسد    گساری سپس بمبامریبا، 

ویژه جهت مقابله با آنها به همباری  و به گرایان افراطی تعریف تهدید جدید اسالم
هندو ا  طریک افنون با اسراویه و امریبا روی آورد. حنر حاکم ناسیونالیست رو 

ای  دادن بده فرایندد هسدته    ن، ضمن شتارای چین و پاکستا تعریف تهدیدات هسته
و  گدرا  مقابلده بدا تروریسدمِ اسدالمی افدراط     شدن خود، با استااده ا  فضای مساود 

نین به کنتدرل و همسدو نمدودن    در داخه هند  ی ایااد شده،الملل بینفضای مساود 
ماووویسدت یدا ناگناالیدت( بدا     هدای   اقلیدت مسدلمان و اقلیدت    ویدژه  بده هدا )  اقلیت
دار فوق سدبب  (. تحوالت امنیتی معناHansen, 2015: 3) های خود پرداخت سیاست

هدایت رو افنون سیاست خارجی هند به همباری بی تر با نیروهای جهانی شددن  
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د. به تبع آن، سیاست خارجی ی شالملل بینهای  رهبری امریبا، اسراویه و سرمایه به
: 1396 )خدانی جدوی آبداد،    گرفدت ال عاع مساوه امنیتی م تر  قرار نین تحت هند
110-108  .) 

یند چهار ور ه اقتصاد، سیاسدت،  رد امنیتی هند در نتیاه تعامه براراهب سوم:
ای متحول شده است. تحت ایدن   در سطح جهانی و منطقه ویژه به، فرهنگامنیت و 

و ا  سدوی دیگدر افدنایش     سو افول قددرت امریبدا در جهدان    شرایط اکنون ا  یک
نون سدبب گدرایش رو افد    ،در ماداورت هندد  رو افنون و ن اقتصاد سیاسی چین 
های جهانی به همباری و حمایدت   ای ا  سرمایه امریبا، گروه غرر و بخش ومده

جهت مهار چین شده است. این توجه و نیا  متقابه به حددی اسدت    ،بی تر ا  هند
که در استراتژی جدید همباری امریبا با هند، به سدبه  دن وبدارت جدیددی بده     

الم خدروج و  و نین ا  جمله اود  «پاسیایک -آسیا»به جای  1«سیایکهند و پا»ونوان 
 ی ا  چین و گسیه آنها به هند تاکید شده استالملل بینهای  انتقال تدریای سرمایه

(Tillerson, 2017, USA-India Statement  مراتب فدوق تداثیر .)  اقتصداد  هدای   مولاده
معا در آن را ن دان    یجخار استیسگیری  هند بر امنیت و به تبع آن شبه یاسیس
   (.214: 1397دهد )خانی جوی آباد،  می

ظدام اقتصداد   اساس تحلیه دینامینم دوم، ایااد تغییدرات کدالن در ن  : برچهارم
هندد شدده اسدت.     گیری الگوی امنیت ملی جدیدی در سیاسی جهانی، سبب شبه

سیاسدتِ وددم تعهدد و جهددان    »ا   الگدوی امنیدت ملدی و سیاسدت خدارجی هندد      
کانونده، تحدول   و یدک الگدوی چند   «اتحاد راهبردی با غدرر »به ، «یی نهروگرا سوم

   (.215یافته است )همان: 
ردن پدی جهان دمول یدا مدک دونالددینه کد       اقتصاد سیاسی جهدانی در  پنجم:

 یملد  تید فرهندگ و هو  و رسدوخ در  اسدتحاله و  فرهنگ و هویت لیبرالیسم غربی
جهدانی شددن    بدوده اسدت.   سمیبرالیلنوبه سنتی و جهان سومی هند ا  سوسیالیسم 

ه گنینه  یدر را پدیش پدای هندد قدرارداده اسدت: الدف( جندگ         فرهنگ س امنیت و
 سدا ی و ج(  نالدینه شدن یا تن دادن بده جهدانی  کنار آمدن با مک دو ها، ر( تمدن

                                                                                                                                 

1  . Indo-Pacific 
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ن گادت هندد جدیدد ا     توا )یا هایبرید شدن(. می ادغام یا ترکیب و امتناج فرهنگی
 را اختیدار کدرده اسدت   « هدای دوم و سدوم   گنینده »گانه فدوق   سههای  میان پارادایم

(Pieterse, 2015: 45&159 .)هندد دولت در  یدوولوییو ا تیهو ،یتطور فرهنگ مل 
 «فرهندگ سدنتی، سوسیالیسدتی   »کند و تحول ا   تغییراتن انگر  ،بمیو ستیسده ب
و به تبع آن تحول در سیاست خارجی این ک ور  «غربی دموکراسیمظاهر »هند به 
 .  است

هدا یدا باورهدا، و     نمودن ار ش ریباورپس : اقتصاد سیاسی جهانی در ددششم
هند بوده است. فرایند تعامه و نمادهای آن به  دموکراسیلیبرال  ونا ر مسلط نظام

های هندی بده تعددیه تددریای و کندد      های نیروهای جهانی شدن با ار ش ار ش
پدسیری سیاسدت   بده تبدع آن تاثیر   رهنگ، ایدوولویی، هویت ملی، اخدالق کدار و  ف

 (.  218-223 :1397)خانی جوی آباد،  خارجی هند اناامیده است
هدا، رفتدار و    هانی ا  طریک جهان دمول نمدودن کدنش   اقتصاد سیاسی ج :هفتم
رویج و اشاوه اخالق کدار غربدی مدروج    پروتستانی غربی و ت کارو فرهنگ  اخالق

تعیدین کننددگی ووامده تولیدد     »و« مالبیت خصو دی »، «سود محوری» های ر شا
-Weber, 1958:55در نظام فرهنگی هند بوده اسدت ) « یالملل بینهای  سرمایه ویژه به

93( )Max Weber, 2001ed: 18»)    ا   مدان  یبدم و . در سده دهده اول سدده بیسدت ،
هویت و ایددوولویی  (، فرهنگ ملی، BJPو یری واجپایی و مودی )ا  حنر نخست
و  اقتصاد سیاسی جهدانی تاثیر ووامه  ی شده دولت ناسیونالیست هندو تحتنوسا 

خداص در   های توسعه پدنج سداله و بطدور    ا  طریک برنامه ویژه به نیروهای داخلی،
های خا ی  بر اجرای برنامه 2014بور ا  سال قالب اجرای مااد مانیاست حنر من

(. در نتیاده،  BJP Manifesto 2014, pp: 2,27,31, through 41) تمرکن نمدوده اسدت  
های ولمی و فناوری  هنگی هند ا  قبیه آمو ش و پی رفتهای فر بسیاری ا  مولاه

-227: 1397)خانی جوی آبداد،   تاثیر نیروهای جهانی شدن قرار گرفته است تحت
216  .) 

: همچندان بده   هندگ در ور ده فر  اقتصاد سیاسی جهدانی : پاسه هند به هشتم
؛ تولیدد اسدتراتژی   «سیاسدت فرهنگدی و اسدتراتژی فرهنگدی    »حاکمیت سدنتنی ا   



 125     در عصر جهانی شدن اقتصاداقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند 

ه الگدوی فرهنگدی   فرهنگی هندی با توانمندی پیرایش فرهنگ سدنتی هندد، و اراود   
ن دده اسدت. هندد     موفدک  داری لیبدرال  گیری ا  فرهنگ سرمایه هندی ا  طریک وام

وقت این ک ور  دردوره حبومت ناسیونالیست هندوی ناراندار مودی نخست و یر
هدای وابسدته بده آن ا  قبیده آر.اس.اس و در      ا استااده ا  ت بیالت حنبی وگروهب

 Planning)های پنج ساله توسدعه   های مندرج در من ور حنبی و برنامه قالب برنامه

Commission of India ,20 17)   ونا در   هدای فرهنگدی   ، در ددد تلایدک سیاسدت(
گیدری ا  ونا در فرهندگ جهدانی(      )وام نگدی فرهنگ ملی ایستا( و اسدتراتژی فره 

کده  « یا هندو توا است»برآمده است. سیاست فرهنگی این ک ور ناسیونالیسم هندو 
طی آن با تعریف ونا ر معنوی و فرهنگی ملت هندو بر مبنای مانیاست حنبی در 

 :Khalid Ansari, 2016: 1-30 & BJP Manifesto) کار حدنر حداکم اسدت   دسدتور 

10,27,31, through 41)، (Planning Commission of India , 20 17)  سده  . به هرحدال
امنیتدی   -نوع اقتصاد سیاسی متااوت در هند به پیددایش سده ندوع نظدام فرهنگدی     

سه نوع سیاست خارجی در این ک ور بده شدر  شدبه     متااوت و به تبع آن تغییر
)کده   سیاسدی جهدانی   و تغییر اقتصاد فرجام است یر اناامیده است. این فرایند با 

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.  

  سیاست فرهنگی هند سرگردان میان سنت، لیبرالیزم و ناسیونالیزم هندو .9شکل 

 

   اقتصاد سیاسی هند و یجهان یاسیس اقتصاد متقابل لتعام و ریتاث .5

های سطح کالن فرضیه پژوهش شامه آثار شش متغیر ا لی اقتصداد سیاسدی    گناره
، قددرت،  المللدی  هدای بدین   جهانی یعنی کار و واملیت نیروی بالنده انسانی، سرمایه

جهانی شدن اقتصاد، دولت و شرکت و تعامده سدطو  ملدی و جهدانی؛ و ووامده      
رهای اقتصاد و سیاسدت چگونده ا    دهد متغی ن ان می اقتصاد سیاسی جهانیا لی 
و ا  سدوی دیگدر ا     گی متقابه با اقتصاد سیاسی جهدانی در تعامه و وابست سو یک
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ییر سیاسدت خدارجی هندد ا     تغ سا  ،  مینهطریک تعامه با یبدیگر در سطح داخلی
اهبدردی  کاری و همبداری ر  محافظهگرایی و  به ومه و ودم تعهد گرایی جهان سوم

   (.232-254: 1397)خانی جوی آباد،  ده استبا نیروهای جهانی شدن ش
شدرکت   4500دن بده ویدژه بدیش ا     ورود ووامه تولید نیروهدای جهدانی شد   

ودث ایاداد تحدوالت    ر تددریای با بطدو  ،ملیتی و کارآفریندان غربدی بده هندد    چند
ده است. در این مسیر دولت هند صاد و سیاست هند شهای اقت ساختاری در ور ه

فناوری، دانش  با نیروهای منبور در جسر سرمایه،با در  شرایط جدید، به تعامه 
فنی و ملنومات و قطعات دارای فناوری باال پرداختده اسدت. ایدن تمدایالت ملدی      

ندد  در ه» 1،«اول هندد » هدایی ا  قبیده   نی شددن در برنامده  و با تحدوالت جهدا  همس
جسر فناوری و پی گام شدن هند »، «های مستقیم خارجی جسر سرمایه»، «بسا ید

و « تحقک قانون واحد مدنی بدر سراسدر ک دور   »، «جسر جهانگرد» ،«در این حو ه
تبلدور   2«اولویدت ملدت هندد   » مهمتر ا  همه در حو ه سیاست خارجی تحقک ا ه

نتیادده تمثیلددی ایددن  (.BJP Manifesto, pp: 10,27,31, through 41تدده اسددت )یاف
   ها ا  جمله دستاوردهای  یر است. سیاست

  2017واردات هند در سال  .10شکل 

 

  2017 بع و ارت تاارت و  نایع هندمن

 2012سال های خارجی آن است که این ک ور در  نتیاه اقدام هند در حو ه کمک
 Aid at a Glance,OECD) ای خارجی بدوده  های توسعه سومین دریافت کننده کمک

                                                                                                                                 
1 India First, (Integrating the nation), Make in India  
2 Nation First (Ibid, p: 39)  
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اقتصادی خدویش قدادر بده اراوده      اما اکنون این ک ور با رشد مستمر ،(2011-2012
ها ا  جمله افغانسدتان، ک دورهای کوچدک    ای ا  ک ور ای به پاره های توسعه کمک

یت متحدول قددرت پدس ا  مددتی باودث      این ماهافریقا شده است. بنابرهمسایه و 
 OECDاسدت )  دهای ش های توسعه ننده کمکه کتبدیه هند ا  گیرنده کمک به اراو

& CPR India: 2014-2017& WB.) 

  2017صادرات هند به جهان  .11شکل 

 

  2017 بع و ارت تاارت و  نایع هندمن

افدنایش   ا، هند در حدو ه تسدهیه تادارت بد    اساس آخرین گنارش بانک جهانیبر
بصدد ا  میدان   به رده ی 2018، در سال 2017ت به آمار سال رتبه نسب 30چ مگیر 

 بدا انادام اقددامات مسداودی ا  قبیده     و  ک ور جهان ارتقای وضدعیت یافتده   190
های جدید، تسهیه  ددور ماو هدای   مالیات، ایااد شرکت و کسب و کار و ول

هدای   ال م جهت فعالیدت  های ،  یرساختهای کوچک حمایت ا  سرمایه تااری و
 اول ا  هندد (. WB Doing Business 2018: 22& 4اقتصادی را فراهم نموده اسدت ) 

 یا الح پروتبه ،2006 سال در و بوده تاارت یجهان سا مان وضو 1995 هییانو
TRIPS، را آ اد تادارت  هیتسه نامه موافقت به مربوط پروتبه نین 2007 سال در و 
های تعامده با ارهدای داخلدی و خدارجی را فدراهم       است. در نتیاه،  مینه رفتهیپس

موارد تمثیلی فوق مویدد همسدویی و ادغدام     (WTO webpage: 2017). استنموده 
   و تایید فرضیه پژوهش است. المله بینتدریای این ک ور در نظام اقتصاد 
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 گیری نتیجه

 ن دان داده شدد کده    ،هدای چهدارم تدا ش دم     وال پژوهش درقسمتدر پاسه به سا
و ووامده   نددها یاشددن، سداختارها، فر   یبا تبامه و گسدترش روندد جهدان   چگونه 
بدا   هندد  یداخل یروهاین یِشدن منافع ماد دهیسبب در هم تن یجهان یاسیاقتصاد س

متقابده امدا نامتقدارن     یو وابسدتگ  شددن  یجهدان  یروهاین تیها و امن منافع، ار ش
 ریید تغ اده یاقتصداد سیاسدی جهدانی و در نت    یها مولاهن ک ور به یا یاسیاقتصاد س

و  یکدار  محافظهگرایی و ودم تعهد، به  جهان سوما   هند یخارج استیس یایتدر
البته  .شده است یجهان یاسیاقتصاد س یروهاینامریبا و سایر با همباری راهبردی 

سدی  اد سیاشواهد این پژوهش ضمن تایید فرضیه، ادغام کامه این ک ور در اقتصد 
د. حا هِ نیا  دوسدویه هندد و اقتصداد سیاسدی جهدانی بده       کن جهانی را تایید نمی

لت در هند تغییر ایدوولویی دو ، پیدایش تعامه سا نده رو افنون میان آنها؛یبدیگر
ه کاری؛ تقویت پایگاه جامعه مدنی/ با ار و فربه شددن طبقد   ا  ودم تعهد به محافظه

همراهدی و   هند در اقتصداد سیاسدی جهدانی،   م ارکت  متوسط؛ و مابه ا اء حا له
و همسو شدن تددریای وفداداری اکثریدت هنددو و طبقده       انطباق رو افنون با آن

متوسط با نیروهای جهانی شدن به رهبری امریبدا و اسدراویه و بده تبدع آن تغییدر      
  سیاست خارجی این ک ور بوده است.

ید خدارجی )بده ویدژه    سا ی استخدام ووامه تول  مینه هند در حو ه اقتصاد با
 ربی( موفک به کسب رشد نسبی مسدتمر های غ سرمایه، فناوری و کارآفرینی شرکت

شدده اسدت. در حدو ه    « رشدد هنددو  »و رهایی ا  رشد ناچین اقتصادی موسوم بده  
سیاست، حنر ناسیونالیست هندو در تعامه با نیروهای جهانی شدن تدا حددودی   

تبع آن قادر به پیوند  دن بخ ی ا  منافع  و به واضع افراطی خود را تعدیه نمودهم
داران  لی مسلط شامه دولتمردان، نظامیان و سدرمایه اقتصادی و امنیتی نیروهای داخ
هدای فرهنگدی    ده است. این ک ور در تبدیه سیاستبا نیروهای جهانی شدن گردی

به استراتژی فرهنگدی، وملبدرد منسدام و مدوفقی نداشدته، امدا ا  طریدک انطبداق         
را « جهدان  دموکراسیترین  بنرگ»لقب  ،نون با فرهنگ نیروهای جهانی شدنرو اف

بار ا ال  قانون اساسدی، اکندون من دور سدال      123بر  است. والوهبه دست آورده 
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 دایی کلیده نهادهدا و    حنر سیاسی حاکم در دد هندوسا ی و سبوالرینم 2014
 ساختارهای حاکم است.  

ه تاربه هند و توجه به وضعیت یووکالچر، یوواکوندومی و یوواسدتراتژی   با مالحظ
، راهبرد پی نهادی این پژوهش در قالب رویبدرد  خاص ایران و یافته های این پژوهش

تواندد   مدی  «چندکانونهخارجی  استیس»آن است که اتخاذ یک  المله بیناقتصاد سیاسی 
انی شددن  صدر پرشدتار جهد   در و رانید ا یاسالم یجمهورراهگ ای سیاست خارجی 
متاداوت   و ناسدتااده ا    بدا خواهد سداخت تدا    ک ور را قادر اقتصاد باشد. این راهبرد
میدانایگری   ا  جمله ا  طریدک  و تعامه سا نده با آنها، المله بینبا یگران کلیدی ور ه 
الطرفیندی را جهدت    هدای مناسدب و مرضدی    های م تر ، شدیوه  و تلایک منافع و ار ش

هدای   ا  جملده چدین، )قددرت    سا ی با نیروهای جدید جهانی شدن تاالفهمباری و ا
 اروپایی و غربی(، روسیه و ک ورمان اراوه نماید.  

امده  تع ا ول  یر حبمارمدا خواهدد بدود. الدف(    در چنین راهبردی ا  جمله 
ان یدک  در نظر گرفتن اهمیت و ن با یگران به ونوسا نده با با یگران کلیدی، ر( 

حال تغییر، و در نتیاه ودم ایااد اتحاد اسدتراتژیک بدا یدک بلدو       ال و درامر سی
 دایدی و   ا غرر( و استااده ا  فضای سوم، د( حرکت بده سدوی تدنش   )شانگهای ی

ویژه پرهین ا  درگیری با قددرت   پرهین ا  امنیتی شدن امور منطقه و بهالمقدور  حتی
همبداری   و ارتقدای  بدا یگران کلیددی و تسدری    آغا  مناسبات م تر  با برتر؛ ه(

و ایاداد سدا وکار    ی م تر  بده برقدراری دیدالوگ مسدتمر    دوجانبه ا  امور مورد
امنیتدی  نبه سران با کلیه ک ورهای مهم؛ و( تدالش جهدت غیر  کنارانس ساالنه دوجا

تبمیه فرایندد  ی؛  ( الملل بیننمودن امور در داخه ک ور، حو ه همسایگان و امور 
داخلدی میدان نخبگدان    ، با تاکید بر ایااد اجماع سا ی در داخه ک ور ملت-لتدو

،  ( هدای ملدی   ب باالترین درجده وفداداری  و تالش در جهت کس فبری و ابناری
و ط(  سایر ووامده تولیدد داخلدی و خدارجی،    فناوری و  جسر حداکثری سرمایه،

  تبدیه اقتصاد رانتی به اقتصاد ملی مستقه ا  نات.
وارداتدی  گسترده و رو افنون هند به انریی  نیا  اندا  راهبردی آینده، در چ م

سا ی منابع )حتدی واردات ا    می ایران ا  طریک دو سیاست متنوعجمهوری اسال ا 
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 ،ا  سدوی دیگدر   های تادیدپسیر در حال تحول اسدت.  امریبا( و استااده ا  انریی
معمای اتصال موثرتر جمهوری اسالمی ایران بده پدرویه وظدیم یدک کمربندد یدک       

های د اتصدال و پیوندد  و نین ایاا چین، هند، پاکستان و افغانستان ا م ارکتبجاده؛ 
جندور در ایدران و    -ی شدمال المللد  بدین سا ی کریدورهای  و فعال غربی؛ -شرقی

الطدرفین بدا بدا یگران     نامده تاداری راهبدردی و مرضدی     همچنین تعریف موافقدت 
مدن  ای ر فرامنطقده هدای   سیاست تارقه و نااق قدرتو چگونگی پرهین ا   ای منطقه

تبمیلدی در ایدن  مینده     و نین موضوع مطالعات موفقیت همگرایی در آسیای غربی
شدود:   های  یر احساس مدی  در حو ه ضرورت اناام تحقیقات تبمیلی خواهد بود.

یی و همبداری  بر همگرا ،ایران با چین بررسی آثار همباری جمهوری اسالمی -1
پیونددهای  »حدوه تسدریع   بررسی ن -2محور،  ای موا ی هند و غرره پرویهایران با 

غرر محور با هندد بده ویدژه در     است پیوند و ارتباطسی ،ایران« جانبه ارتباطی همه
افغانسدتان؛ کریددور شدمال جندور و همبداری در مامووده        -چابهار-حو ه هند

بررسدی تبمیلدی الگدوی     -3ک ورهای ساحلی اقیانوس هند )موسوم بده آیدورا(؛   
 دت  سیاست خارجی هند ا  اتحاد و اوتالف با غدرر و امبدان با گ  تداوم و تغییر 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ا  نگاه منافع و  آن به راهبرد تعهدات چندجانبه
هم با تاکید بر نقش و سد سا ی در ک ور یادشده  ملت-د دولتپایش رون -4 ؛ایران
و  ر ایدن ک دور  های تمدنی م تر  د لمان و مولاهمیلیونی( مس 300)تا 180 اقلیت

 -5و،  در سدطو  راهبدردی؛  ی ایدران بدا هندد    نحوه تنظیم روابط جمهوری اسدالم 
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.
ا   ای های منطقده  با و ن گرفتن قدرت»های این پژوهش موید آن است که  یافته

ارادایم حداکم  و سقوط امریبا ا  مقام هژمونیک خویش، پد  سو قبیه چین وهند ا  یک
ایش یافتده اسدت. مختصدات    های قددرت در سدطح جهدان گدر     به سوی تبثرِ کانون

پیونددهای ارتبداطی   »ران و هندد  کدالچر و یوواسدتراتژی اید   م تر  یوواکوندومی، یوو 
ت ر ور ه اقتصاد، امنیت، سیاسد طرف و همباری گسترده در چهامیان دو« جانبه همه

 نماید. ه میان طرفین را دیبته میجانبو فرهنگ در سطو  دوجانبه و چند
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