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هتای وواتاووای    های مختلف و از دید رشتته  توسعه در اصل از موضوعات علوم اجتماعی است که در دوره

مورد مطالعه قرار ورفته است و ابعاد ووااووای ازجمله بعد سیاسی و اقتصادی دارد. توسعه در هتر جاتاو و   

ااد. در ایت  مقالته ستعی     زاویه متفاوتی به آو توجه کردهکشوری مراتب متفاوتی داشته است و هرجایی از 

اقتصادی دو کشور آسیایی جنوب شرقی متالزی و هنتد    -شده است با روش تطبیقی به مقایسه توسعه سیاسی

کشور مالزی و  اقتصادی در دو -پرداخته شود. ما به دابال پاسخ دادو به ای  سؤال هستیم که توسعه سیاسی

اقتصادی ای  دو کشور بته   -و در پایاو با توجه به وضعیت و جایگاه توسعه سیاسی داردهایی  هند چه تفاوت

رسیم که کشور مالزی با وجود جایگاه خوبی که در جااو پیدا کترده استتزاز لظتاو توستعه      ای  اتیجه می

تقالل سیاسی و دموکراسی هنوز جایگاهی ادارد ولی در هند ای  رواد بالعکس بوده است. هند از زماو است 

خود با توجه به اقش بریتاایا در آو از هماو آغاز اظام سیاسی بر پایه دموکراسی استوار بوده است و توستعه  

ورا رقم خورده است. در مالزی ابتتدا توستعه    اقتصادی با توجه به اصول لیبرالیسم و سیاست خارجی توسعه

 بعد توسعه اقتصادی مورد توجه بوده است. توسعه سیاسی و در مرحله اقتصادی و سپس سیاسی و در هند ابتدا

 اقتصادیز مالزیز هند -توسعه سیاسی واژواو کلیدی: توسعهز ساختار اظام سیاسیز
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 مقدمه .1

آمده و پس از جنگ جهانی دوم در مباحث  وجود به 19توسعه ایده و تمرینی است که از اوایل قرن 

پیدا کرده است )فراریز،،   ای ویژهجایگاه  لمللیا بیناجتماعی، اقتصادی، سیاسی و کشوری در مسائل 

1997.) 

کزه از یزط فزری نیازمنزد تز   و       بزر  زمزان است پیچیده، دشزوار،   فرآیندیدستیابی به توسعه 

فزری   از ودستیابی به آن اسزت   جهتممارست فراوان، ثبات قدم، ع،م راسخ و بسیج تمام منابع در 

دولت » اصوالً. استباثبات به عنوان شرط اولیه تحقق آن دیگر نیازمند بستر سیاسی اجتماعی آرام و 

توسزعه را فزراهم    نزو   هزر به توسعه است که مقزدمات   یابی دستیکی از اب،ارهای مهم « خواه توسعه

انسانی بزه فکزر    های مجموعهتوسعه به آرامشی نیازمند است تا افراد و  .(5:1375)هانتینگتون،  کند می

در میزدان مشزروعیت سیاسزی، تحقزق      ب تکلیفزی سیاسی و  های نشیبابدا  و خ قیت باشند. فراز و 

آینزده را  ناممکن سازد. ناآرامی سیاسی، افمینان و امیزد بزه    نهایتاًو شاید  اندازد می تأخیرتوسعه را به 

جامعزه را آلزوده    گزااری  اسزت سیو  گیزری  تصمیمو فضای  سازد میمختل  ساز توسعه است که زمینه

 .(93:1375، القلم سریع) انجامد میبه کاهش کارایی و مطلوبیت  درمجمو و  کند می

اشزاره   هزا  آنتاکنون تعاریف متعددی از مفهوم توسزعه صزورت گرفتزه اسزت کزه بزه برخزی از        

 :کنیم می

تمزاعی داخزل   اج هزای  گروهتوسعه مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنو  اساسی و 

مادی و معنوی است  ازنظربه سوی وضع مطلوب  گاشتهسیستم )جامعه( و تعدیل وضعیت نامطلوب 

 ؛(1391زاده و همکاران،  )زینل

بزر   شزود  میتوسعه به مثابه یط آرمان و هدی انسانی، داللت بر وضعیتی دارد که در آن ت   

مساعد بزه بهبزود وضزعیت و ایجزاد ت ییزر       های زمینهموجود و یا ایجاد  های ظرفیتو  ها پتانسیلمبنای 

 ؛(1389مثبت پرداخته شود )نصرتی، 

 ایزن  ازاسزت و   یزافتگی  توسزعه بزرای اهزدای مترقزی     انسانی وتوسعه نتیجه بسیج نیروهای مادی 

 دهزد  میو آزادی و قدرت  ، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاهسوادی بیرهگار است که فقر، 

 .(1390 )سامتی و دیگران،
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توسعه را مترادی با رشد اقتصادی دانسته و این دو  معموالًاز مفهوم توسعه  تر قدیمیدر تعاریف 

که رشد اقتصزادی   دانستند می تر یافته توسعهکشوری را  درواقع. پنداشتند می یکدیگررا الزم و مل،وم 

به بعد کنار گااشته شد و در تعاریف جدیزد از توسزعه،    1991؛ اما این اندیشه از سال داشتباالتری 

توسزعه مفهزوم واالتزر از رشزد اقتصزادی،       درواقعانسان و توسعه انسانی در کانون توجه قرار گرفت. 

 ازجملززه ال،امززاًیعنززی درآمززد سززرانه دارد و کشززورهایی کززه از درآمززد سززرانه بززاالتری برخوردارنززد  

گفزت انسزان هزدی     تزوان  مزی (. به این ترتیب 1385 بخشوده،) شوند نمیتلقی  یافته توسعهای کشوره

انسان و گستر   های قابلیتهدی توسعه، پرور   بنابراین است؛توسعه و در عین حال محور توسعه 

 جامعزه  دردر محزی  ننزی و    اخ قزی  وزندگی فوالنی، سالم از  امکانات اوست. برخورداری انسان

 .(1391موکراتیط هدی نهایی توسعه است) علیخانی، مدنی د

 توسعه سیاسی. 2

تطبیقی  های سیاستدر چارچوب مطالعه  1960و اوایل دهه  1950مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 

 13920 های دههدر  ویژه بهاز دوران جنگ  قبل مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است.

ت ییزرات   و هزا  دگرگزونی ایزن مقولزه را بزر اسزا       کردنزد سزفه سیاسزی سزعی    محققین و ف  1930و 

  بزه م،بور بسزیار بدبینانزه بزود     های دهه. دیدگاه دانشمندان در دهند قرار وتحلیل تج،یهاجتماعی مورد 

اعتقزاد   ایزن  بزر تمدن نرب را در زوال و نابودی دانسزته و   ازجملهکه آنان نهایت هر تمدنی  ای گونه

 هایی بحرانپیوسته باعث بروز سلسله  وقو  به حوالتی که در روند صنعتی شدن و نوسازیبودند که ت

 .(179:1384 است )مهدی خانی، شدهاز خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی  ازجمله

از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسزی و ت ییزرات اجتمزاعی برخزورد     

آمریکا بودند.  ویژه بهو رونق اقتصادی نرب و  ها موفقیت تأثیرشده و محققین تحت  تری بینانه خو 

 .(179:1384 ،)مهدی خانی در آن زمان مطالعه توسعه سیاسی بیشتر رنگ ایدئولوژیط داشته است

 دموکراسزی میز،ان   عم ًکه اکثر پژوهشگران  دهد میبررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان 

فرصت برابر بزرای دسترسزی    . از توسعه سیاسیدانند می( را معادل سطح توسعه سیاسی ساالری مردم)

 .شود میمدنی استفاده  های آزادیبه مواضع سیاسی و اداری باال و شامل حقوق سیاسی و 

 خطززرواکنشززی در برابززر  صززورت  بززهتوسززعه در اقتصززاد، سیاسززت و اجتمززا  در نززرب بیشززتر   

جهزان سزوم بزه     هزای  دولزت  دانستند میهای نربی  که تئوریسناین نمر علی ؛رادیکال بود های سیاست
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. در نزرب ابتزدا توسزعه    اند نگارانیده اند، کرده فی تاریخی فرآینددر  ها آنرا که  هایی راههیچ وجه 

پس از برفزری سزاختن    تدریجاًپیوست و سپس  وقو  به داری سرمایهاقتصادی در چارچوب سیستم 

 .(181اجتماعی نمایان شد )همان،  موانع موجود برای ادامه روند آثار توسعه سیاسی و

کلی هانتیگتن مفهوم توسزعه سیاسزی را    فور  به. اند نوشتهمحققین زیادی در مورد توسعه سیاسی 

ی مزورد  سیاسز  مشارکت ومی،ان صنعتی شدن تحرک و تجهی،ات اجتماعی، رشد اقتصادی  اسا  بر

توسزعه سیاسزی تقاضزاهای جدیزد      فرآینزد ارزیابی قرار داده و بر این اعتقاد است که از آنجا کزه در  

و  بایزد ظرفیزت   ، لزاا نظزام سیاسزی   کننزد  مزی جدیزدتر ظهزور    هزای  نقشمشارکت و ایفای  صورت به

، ومرج هرج، یثبات بیدر نیر اینصورت سیستم با  را داشته باشند.الزم برای ت ییر وضعیت  های توانایی

به شزکل   ها نابسامانیپاسخ جامعه به این  و زوال سیاسی مواجه خواهد شد و امکان دارد اقتدارگرایی

 انق ب تجلی کند.

خزود در مزورد پزنج کشزور انگلسزتان، آلمزان،        هزای  بررسزی در  گابریل آلموند و سیدنی و وربا

در کشزورهای جهزان    نیزافتگی  توسعه مدهکه علت ع اند رسیده نتیجهآمریکا، ایتالیا و مک،یط به این 

تجزارب   نظزامی  هزر به توضیح است کزه   الزم سوم مربوط به مسائل روانی، تاریخی و فرهنگی است.

با نظام اقتصادی، سیاسزی، فرهنگزی و عوامزل     فرآیندزیرا این  ؛توسعه سیاسی دارد فرآیندخاصی در 

 گیرد. ها شکل می این مت ییر تأثیرارتباط دارد و تحت  ای جامعهفبیعی هر 

و  کردند میمحققین ابتدا از یط سو الگوهای نربی را برای توسعه سیاسی به جهان سوم تجوی، 

از فرفی تحوالت تاریخی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نرب را که کشزورهای جهزان سزوم از آن    

توسزعه سیاسزی همیشزه بزا همزه جوامزع        هزای  تئزوری . با وجود ایزن  گرفتند می، نادیده اند نکردهعبور 

اقتصززادی کززه   مانززدگی عقززببززرخ ی معیارهززای توسززعه و   اوالًزیززرا  ؛همخززوانی نداشززته اسززت 

سزرانه، افز،ایش یزا کزاهش      درآمزد چون تولید ناخالص ملزی،   هایی شاخصو از فریق  پایرند کمیت

آمزاری و از فریزق    ایهز  چارچوباقتصادی را در  ماندگی عقبمی،ان توسعه و  توان میقدرت خرید 

سیاسزی محقزق قزادر     مانزدگی  عقب وتوسعه  درباره .محاسبات دقیق مورد ارزیابی و سنجش قرار داد

 تزوان  نمزی ناپزایری عناصزر کیفزی توسزعه سیاسزی       به انجام چنین کاری نیست، زیرا به علزت کمیزت  

خزانی،  )مهزدی   کرد ریگی اندازهدقیق محاسبه و  فور  بهسیاسی را  ماندگی عقبتوسعه و  پارامترهای

1384:191). 
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 اقتصادی توسعه. 3

سزاختارهای   در بنیزادی  ت ییزرات  و تحزوالت  اثزر  در کزه  اسزت  چندبعدی فرآیندی اقتصادی توسعه

که  است ای پدیده اقتصادی توسعه .پیوندد می وقو  به جامعه سیاسی و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

های فرآینزد  ترکیب فریق از و گیرد دربرمی را افراد زندگی ذهنی جنبه هم و مادی و عینی جنبه هم

 فرآینزد  درواقزع . کند می فراهم جامعه افراد برای را زندگی بهتر امکان اجتماعی و اقتصادی مختلف

 هزای  ظرفیزت  از اعزم  تولیزدی،  هزای  ظرفیزت  اف،ایش با همراه رشد از است عبارت اقتصادی توسعه

دهزه   از پیش دانست. تا افراد های قابلیت گستر  توان می را فرآیند اجتماعی. این و انسانی فی،یکی،

 رشد اگرچه .شد مینظر گرفته  در کشورها یافتگی توسعه سنجش مبنای عنوان به سرانه درآمد 1970

 را زنزدگی  مهزم  هزای  جنبزه  از بسیاری تواند نمیاست،اما  الزم رفاه سطح ارتقای برای درآمد سرانه

 اسزتفاده  توسزعه  گیزری  انزدازه  مقیا  عنوان به انسانی توسعه شاخص از منظور این به .کند منعکس

 )کریمزی  دهد می قرار نظر مد توسعه اقتصادی بعد کنار در را فرهنگی اجتماعی و ابعاد که شود می

 .(1390 و عباسپور، موناری

اسزا    بزر  (GDP)های دیگر توسعه اقتصادی شاخص سزرانه تولیزد ناخزالص داخلزی      در بررسی

های گ،ار   به عنوان معری توسعه منظور شد و برای سنجش آن از داده PPP« تعدیل قدرت خرید»

 توسزعه  در بهبزود  بزدون  اقتصزادی  استفاده شد. نکته مهم این اسزت کزه رشزد   ( 2003)بانط جهانی 

 رکتح برای بلندمدت است،.هرکشور پایدار نیاز رشد انسانی پیش توسعه و یابد نمی استمرار انسانی

 بین قوی بسیار های رابطه اسا  این بر دارد. انسانی نیاز توسعه آستانه یط به اقتصادی رشد مسیر در

 در بهبود جهت در الزم منابع اقتصادی سو رشد یط دارد. از وجود انسانی توسعه و اقتصادی رشد

 آن در بهبزود  و انسزانی  توسزعه  افز،ایش در  دیگزر،  سوی از و کند می فراهم را پایدار انسانی توسعه

 و رکزود  از خزروج  مهمزی در  نقش انسانی های قابلیت است. درواقع اقتصادی رشد در مهمی عامل

 متحزد  ملزل  عمزران سزازمان   برنامه انسانی توسعه گ،ار  کند. ایفا می اقتصادی رشد سمت به رفتن

 سزوق  آنم،ایزای   هزدایت  و رشزد  مشک ت بهبود سوی به عمومی اعمال اگر که کند می استدالل

 (.1997دهد )راوالیون،  ترقی را انسانی توسعه تواند می اقتصادی رشد شود، داده
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 مالزی سیاسی اظام ساختار. 4

 حکزومتی  کزه  مشزروفه اسزت   پادشزاهی  بزر  مبتنزی  کشزوری  نظزام سیاسزی،   سزاختار  ازنظزر  مزال،ی 

 . پادشاهکند  میاداره  مال،ی را دوش می با عنوان پادشاه یاد حاکم عالی که از آن .دارد پارلمانتاریستی

مزاالیی   هزای  ایالتتوس  شورای پادشاهان که متشکل از نه سلطان موروثی  ساله پنجبرای یط دوره 

 و محدود بسیار دارای اختیارات و تشریفاتی مقاماتی ایالتی، س فین و . پادشاهشود میاست انتخاب 

 سزای ؤر عنوان است. انتخابی اهی مشروفهپادش مال،ی فدراسیون حکومت بنابراین ؛هستند مشخص

او  قزدرت  البتزه  و شزود  مزی  محسزوب  ایالت رئیس خود ایالت در هرسلطان .است سلطان سایر ایاال،

دارای حزاکم اسزت ولزی     اًایالت دارد کزه چهارتزای دیگزر آن اسزم     13است. مال،ی در کل  محدود

نگهبزان   و ایالزت  داخزل  در اسز م  مزاهب  رئزیس  و ایالزت  تشزریفاتی  رئزیس  نقشی ندارنزد. سزلطان  

 گیزرد؛  میسرچشمه  زمین بر دولتی کنترل حق از او خانواده سلطان و قدرت است. ماالیو های سنت

 رئیس مال،ی پادشاه .است سلطان کنترل و مالکیت تحت ها زمین از ب،رگی بخش ایالت هر در زیرا

. قدرت اجرایزی  کند می پارلمان منصوب تصویب با را وزیر نخست اساسی قانون فبق و است کشور

 .است وزیر نخستدر مال،ی در اختیار کابینه دولت به ریاست 

خانه »یعنی  2و یط مجلس سنا «خانه ملت»یعنی  1دو مجلس دارد. یط مجلس نمایندگانمال،ی 

تط عضزوی مزوک ن بزرای     های هیئتعضو دارد که از فریق  219. مجلس نمایندگان است «کشور

عضو دارد که برای مدت سه سال متصدی امزور   70. مجلس سنا شوند میانتخاب  ساله پنجیط دوره 

فززدرال  نفززر از بززه نماینززدگی از منززافق  2از سززوی مجززامع ایززالتی،   هززا آننفززر  26وکالززت هسززتند. 

دیگر توس  پادشاه انتخزاب  نفر  40البوران و بوتواجایا و  ، یعنی یط نفر از حوزه فدرالکواالالمپور

 .شوند می

 پادشزاه  و تصزویب  وزیزر  نخسزت  پیشزنهاد  بزه  عالی های دادگاه و فدرال دادگاه انتصاب قضات

 را افتخزاری  امضزای عنزاوین   حزق  او اسزت.  وی بزا  نی، مسلح قوای کل فرماندهی .گیرد می صورت

 حق پادشاه همچنین .برخورداراست بخشش و عفو حق از نی، و پایرد می را خارجی سفرای و داشته

 و بزوده  دولزت  رئزیس  نیز،  وزیزر  نخسزت  .دارد وزیزر  نخسزت  پیشزنهاد  بزدون  حتی را پارلمان انح ل

                                                             
1. dewan Rakyat 
2  . dewan Negara 
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 او .دارد عهزده  بزه  را نیزره  اجتمزاعی و  اقتصزادی،  سیاسزی،  امزور  از اعم کشور کلی امور مسئولیت

 بایزد  اساسزی  قزانون  فبزق  وزیزر  نخسزت  .است کشوری تشکی ت و پادشاه بین ارتباط ایجاد مسئول

 وزرای تمزام  و باشزد  مجلزس برخزوردار   اکثریزت  رأی از و نماینزدگان  مجلس عضو و مال،ی متولد

 و عالی قضات انتصاب پیشنهاد کند.انتخاب  سنا مجلس یا نمایندگان مجلس اعضای بین از را کابینه

 مقننه قوه مال،ی، اساسی قانون فبق گیرد. میصورت  پادشاه به وی فری از نی، کشور عالیه مقامات

 . پارلمزان اسزت  سزنا(  مجلزس  و نمایندگان )مجلس گااری قانون مجلس دو شامل فدرال پارلمان یا

 .(188 -190:1375 ،)مسائلی است گااری قانون مرجع باالترین فدرال

 سیاسی مالزی -توسعه اقتصادی. 4-1

 و مستقیم فور به دوم جهانی جنگ پایان تا آسیا شرقی جنوب ممالط دیگر همچون مال،ی سرزمین

 سزرزمین،  ایزن  .اسزت  بزوده ( ژاپزن ) شزرقی  و( انگلسزتان ) نربزی  کشورهای استعمار تحت نیرمستقیم

 کشزور  ایزن  در توسزعه  .کرد آناز 1970 دهه اوایل از توسعه، خصوص در را خود تجربیات نخستین

 صزورت  بیسزتم  قزرن  نیمزه دوم  در المللزی  بین و داخلی شرای  مقتضای به که است تاریخی نیر امری

کشزور   ایزن  مهزم  منابع از. رود می شمار به ننی کشوری فبیعی اولیه منابع ازنظر مال،ی .است پایرفته

 در نیزز، صززنعتی ازنظززر. هسززتند الززوار و کاکززائو قلززع، نخززل، رونززن کززائوچو، فبیعززی، گززاز و نفززت

نخزل،   رونزن  را آن محصزوالت  تزرین  عمزده  کزه  آیزد  مزی  شمار به شده صنعتی تازه شمارکشورهای

 دهنززد مززی تشززکیل مطبززو  تهویززه دسززتگاه و خززودرو الکترونیکززی، تولیززدات فبیعززی، کززائوچوی

 آن بزر  را کشزور  ایزن  اقتصادی مال،ی، مدیریت 1970-80دهه  دو موفق تجربه .(97:1375،)مسائلی

 تزا  آن لزوای  در تزا  گمزارد  همت ای ساله 30 اقتصادی توسعه برنامه فرح به 1990 دهه در تا داشت

مزال،ی   2020 برنامزه  بزه  برنامزه  ایزن  .شزود  و پیشزرفته  صزنعتی  کام ً کشور یط به تبدیل 2020 سال

 هزای  سزال  فزی  وزیر نخست (محمد ماهاتیر - پست، این تصدی آناز از ،1981). است شده معروی

 کره و ژاپن دادن قرار الگو و شرق به نگر  سیاست بر تکیه با را کشور اقتصادی های برنامه 2003

 - 1386:20محمزد،   )ماهزاتیر  کزرد  ری،ی پی اقتصادی، پیشرفت از موفقی های نمونه عنوان به جنوبی

15). 

 9در دهه منتهی به این سزال   و میانگین آن درصد 6/9، 1995 سال دررشد تولید ناخالص مال،ی 

درصزد در سزال    5/3 کشزور آمریکا بوده است. نرخ تزورم ایزن    دالر 3530 آنسرانه  درآمدو  درصد
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درصد تولید ناخالص ملی بود که بزا کشزورهای کزره و ژاپزن در      4/3 آنملی  انداز پسو نرخ  1995

رقابت قرار داشت و حجم بدهی این کشور در حال کاهش بود. مال،ی مقام سی،دهم صزادرکنندگان  

کشزور   مینههفزد در ردیزف   درمجمزو  اختصزاص داد.   جهان را بزه خزود   واردکنندگانو دوازدهم 

درصزد از مجمزو     52، 1990 سزال  درتجاری دنیا قرار دارد. صادرات تولیدات صنعتی در حالی که 

سهم بخش کشاورزی در صادرات در  .درصد رسید 80به  1995، در سال داد میصادرات را تشکیل 

 بزا  1995درصزد کزاهش یافزت. مزال،ی در سزال       11بزه   1995درصد بود که در سال  20، 1990سال 

و ضزرورت مزدرنی،ه    رشد سریع اقتصادی خافر بهحساب جاری مواجه شد. البته این کسری  کسری

 درمجمزو  بزود کزه    ای اسطهوو  ای سرمایهبنایی واردات کاالهای  کردن و توسعه بیشتر تسهی ت زیر

 (World Development report, 2010:378). شد میدرصد از کل واردات را شامل  86

خزارجی،   گزااری  سرمایه، سازی خصوصیتوسعه،  های برنامهدرکل تحوالت اقتصادی مال،ی با 

 رازنظز مزال،ی   دولزت و ... همزراه بزود.    هزای  گیزری  تصمیمصنعتی شدن، توسعه صادرات، مدیریت و 

جمعیت آن  2020در سال  شود می بینی پیش. استباال دارا  ای رتبهرا به عنوان  66توسعه انسانی رتبه 

 .(human Development Report, 2009)درصزد آن شهرنشزین هسزتند     72میلیون نفر باشد کزه   32

فبقزه  گفت مال،ی با توسعه اقتصادی حاصل شده و نیز، رشزد    توان میتوسعه سیاسی مال،ی  در مورد

توسزعه   بخزش  تزداوم توسزعه سیاسزی و دموکراسزی بزه عنزوان عامزل        فرآینزد متوس  در این کشزور،  

تنهزا   2004دارد. در سزال   باسواددرصد  90. مال،ی بیش از استاقتصادی، در حال تعمیق و گستر  

. رشد اقتصادی باالی ایزن کشزور در   استدرصدی ساالنه  2درصد مردم زیر خ  فقر با نرخ تورم  4

است و در حال حاضر به عنوان اولزین   شدهو فرهنگی  تکنولوژیاخیر باعث پیشرفت سریع  های الس

-173 :1388 ،شزرکا ) بزرادران  اسزت  کشور پیشرفته جهان مطرح  مینههفدو  کشور پیشرفته اس می

172.) 

جوان و تربیزت آنزان    های نیرویمتکی بر  2020مال،ی جوان است و افق توسعه  جمعیتیترکیب 

ملزی و ...   هزای  سزنت  ورسزوم،  آدابتوسعه ملی مبتنی بر اخ ق، شزامل مزاهب،    های ارز بر مبنای 

و احترام به  جویی صرفه، داری امانت، کوشی سختاجتماعی همچون  های ارز است. در این راستا، 

 دینی خواهد بود. های ارز شدن  پررنگدر جهت  پشتکارتوسعه و  پشتوانهقوانین و حقوق دیگران 
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مزال،ی بزه دنبزال تربیزت شزهروندان فرهیختزه،        مزردان  دولزت اسزت.   وپزرور   آمزوز  بستر این کار 

 .(172همان، )برای جامعه هستند  مفید و، قانونمند، درستکار، اخ قی باور دین

که  از زمان استق ل مال،ی ایجاد هماهنگی نژادی همواره یکی از مسائل مهم در این کشور بوده

رهبران یط کشور، ایجاد ائت ی و تشکیل جبهه ملی، پاسخی به این امر بوده است )جعفزری،   ازنظر

410:1384). 

فعال بوده و تحت رهبزری ماهزاتیر محمزد، ایزن      المللی بین های ارگانمال،ی همواره در برخی از 

 خزافر  بزه ماهزاتیر  مواضزع بسزیار صزریحی اختیزار کزرد.       المللزی  بینکشور در مورد شماری از مسائل 

 ا  آمزادگی و  شزد  مزی دولتش در زمینزه حقزوق بشزر     پیشینهکه از  انتقادهایینسبت به  ا  اعتنایی بی

بازتر دموکراتیط کزه در آمریکزا و اروپزا     های شیوهبرای انتقاد ازپیامدهای آزادی مطبوعات و سایر 

 از تزوانیم  مزی  مزا »بزود:   معتقزد  ا  وزیزری  نخسزت  دوران در محمد مورد توجه بود. ماهاتیر ،رایج بود

ولزی  . یزابیم  دسزت  ای م حظزه  قابل مادی های پیشرفت به اجتماعی و اقتصادی های ری،ی برنامه فریق

 بزه  ممکن است ،ایم انباشته ما که مادی های ثروت تمام که است این موجود خشن و حقیقت خشط

 کزه  میان مردمزی  به را اخ قی و معنوی های ارز  از ای مجموعه نتوانیم اگر. برود دست از باره یط

 )نی،بیزت، « سزازیم  منتقزل  هزا  آن رفتارهزای  و فکر و ذهن به و بکشانیم کنند اداره را ها ثروت این باید

100:1385). 

 کشورهای بوده از یکی کشور این .است زده مهمی ای منطقه ابتکارات به دست همچنین مال،ی

 عضزو فیلیپزین،   و گاار بنیان« آسیا شرقی جنوب ملل انجمن» یا« آن سه آ» اندون،ی، اکنون که است

 بزرای  ابز،ار مهمزی   صورت به را نهاد این و گیرد برمی در را مال،ی و برونئی، ویتنام تایلند، سنگاپور،

 درون بازرگانی و اف،ایش اخت فات وفصل حل برای المللی بین مسائل مورد در ای منطقه گیری جهت

 آپط است. تر گسترده هاتحادی عضو همچنین مال،ی .است درآورده توسعه و ای منطقه

آسزیا   در قزدرت  تعزادل  حفز   بزرای  را آمریکا سرد،آمادگی جنگ گرفتن پایان آنکه وجود با

در سزال  مزال،ی   عمرانیه برنام ششمین فی .است اف،ایش حال در مال،ی دفاعی هبودج داده، کاهش

 هبودجز  دولت .گردید بالغ مال،ی دالرمیلیارد  4 به و شد برابر چهار دفاعی اق مه توسع هه،ین 1995

 درصزد  6 به ملی ناخالص تولید درصد 2سوم  ه،اره نخست دهه پایانی های سال تا را دفاعی هساالن

 برابر چهار معادل اف،ایش حداقل به رقم این /  5 از، اقتصادی رشد دورنمای به توجه با .داد اف،ایش
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 نظامی نیروهای ساله، 15 راهبردی هبرنام یط شد. بالغ 1993 سال سطوح به نسبت واقعی صورت به

 دارای نیرویزی  بزه  ،هسزتند  شزور   ضزد  نقزش  به ایفزای  محدود عمدتاً حاضر حال در که را مال،ی

 قزدرت  عمزده  کزه  دارد اصرار کرد. دولت خواهد خارجی تبدیل تهدیدات دفع برای کامل قابلیت

 بزا  مقابلزه  بزرای  نظزامی  قزدرت  این اف،ایش اما رفت خواهد کار به دفاعی مقاصد برای صرفاً نظامی

 ،آینزد  مزی  شمار به منطقه در خطرآفرین عمده نقاط اکنون که سرزمینی اخت فات از ناشی خطرات

 است. ضروری

 توزیزع  و تکثزر  و مشزروفه  پادشزاهی  نظزام  شزد،  مطرح مال،یساختار نظام سیاسی  که همچنان

 ماهبی و قومی ساختار دیگر سوی از .است دموکراسی سوی به گام یط مال،یدر  سیاسی قدرت

 درگیزری  گوناگون،بزدون  مزااهب  و اقزوام  بزین  آمی، مسالمت کنش و مصالحه نی، بیانگر کشور این

 کشزور،  این سیاسی گیری تصمیم مرک،یت در .است نژادی چند کشوری مال،ی .است آمی، خشونت

 خودمختزاری بزرای   حزق  و برابر سیاسی حقوق مطالبه جهت از اقوام دیگر و ها ماالیایی رقابتی میان

 مشتمل بر مال،ی بومی جمعیت شد، م حظه که همچنان خورد. می چشم به فرهنگشان و زبان بومی

 ولی شرقی هستند و جنوبی آسیای نژادهای معری که است هندی و چینی مهاجران نی، و ها ماالیایی

 نزژادی  هزای  گزرایش جهزت   در کشزور،  آن در هزا  انگلیسزی  سزلطه  زمان از مال،یایی زبان و فرهنگ

 کنتزرل  اسا  بلکه مستعمره نبود، ایجاد نشانگر هرگ، مال،ی بر بریتانیا سلطه دوره .است یافته سامان

 اسا  بر که بود ماالیایی با حاکمان هایی نامه موافقت و معاهدات ایجاد بریتانیا، توس  سرزمین این

 حمایتی نظام و کرد می نظارت سنت ماالیایی و ماهب از نیر به امور همه در انگلیسی افسر یط آن

 رسزمیت  بزه  را ماالیزایی  حاکمزان  آن حکومزت  از حاصزل  ترتیبزات  که شد ایجاد رو  همین فبق

 کشزور  حکمروایزی  ایاالت، این کل که مجمو  دانست می کشور را آنان حکومت قلمرو و شناخته

 تلقزی  بیگانگزان  عنوان به ،بردند می سر به حکومت تحت که ها نیرماالیایی داد. می تشکیل را ماالیا

 ر؛کشزو  یزط  تزا  شد می تلقی تجاری جااب منطقه عنوان بیشتر به ماالیا استعمار، دوره در شدند. می

 همزه  یعنزی  ،شزدند  می محسوب تاجر و صنعتگر کارگر، عنوان نی، به ماالیایی نیر مهاجران بنابراین

 کزه  زمزانی  تزا  و بزود  ضروری تجاری منافع و نربی داری سرمایه برای پیشبرد وجودشان که افرادی

 ،کردنزد  نمزی  مداخلزه  ماالیزا  قلمزرو  به مربوط امور در یا و نداشتند حاکمیت انگلیس برای تهدیدی

 و نداشزت  هزا  آن قبزال  در ای ویزژه  مسئولیت هیچ انگلیس .دهند ادامه زندگی خود به داشتند اجازه
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 سیاسزی  بافزت  ایزن  نتیجه .نداشتند اجتماعی وضعیت و سیاسی حقوق به ای ع قهنی،  ها آن ،درنتیجه

 دولزت  و شزد  مزی  اداره خودشان توس  ها ماالیایی سرزمین دوم، جهانی جنگ از تا قبل که بود آن

در  .بزود  کرده منظور ها آن برای خاص موقعیتی و شناخت می رسمیت به را ماالیایی بریتانیا حاکمان

 بزا کشزورهای   ن،دیکزی  روابز   نداشتند، سیاسی حقوق گونه هیچ که مال،ی مهاجران شرایطی چنین

 ایزن  از و گااشت میتأثیر  ها آن بر هند و چین کشور های سیاست فبیعتاً و کرده برقرار خود اصلی

 .داشزت  ماالیزا  در شزماری  بزی  اعضزای  و فرفزداران  هنزد  ملزی  کنگره و چین کمونیست ح،ب رو،

 کزه  زمزانی  یعنزی  ؛است دوم جهانی جنگ از بعد دوره به مربوط مال،ی در سیاسی اح،اب پیدایش

 .(190-188:1375مسائلی، ) دارد را ماالیایی اتحادیه ایجاد قصد کرد اع م انگلیس

 مزال،ی،  توسز   اسزتق ل  از پزس  دوره در انگلیسزی  حکومزت  الگزوی  پزایر   کلزی،  فزور  به

انتخابزاتی   رقابت شامل الگو این .شد کشور این در دموکراسی های مؤلفه سوی به حرکت ساز زمینه

 گ،ینش شایان این .بود مدنی های آزادی و نیرنظامیان برتری قوا، تفکیط نمایندگی، پارلمان منظم،

 دموکراسی اختیزار  از شده بندی قالب دیدگاهی تا دارد می آن بر را مال،ی نخبگان زیرا؛ است توجه

 امنیزت  و نمونه ثبزات  برای ری،د. فرومی ،تر عمیق و افتاده جا های ارز  با رویارویی هنگام که کنند

 توسزعه  و ثبزات سیاسزی   دموکراسزی،  به دستیابی ازلحاظ مال،ی اند. دموکراتیط های ارز  بر مقدم

 دمکراسی برای شکوفایی ضروری شرای  .است شرقی جنوب آسیای کشور ترین کامیاب اقتصادی

 ایزن  تزاریخ  در بزار  حتزی یزط   .هسزتند  موجود زیادی مقدار به نظران صاحببرخی  ازنظر مال،ی در

 پیش همسایه در کشورهای که فور آن پلیس یا ارتش که است نیامده پیش استق ل زمان از کشور

 و عمیزق  هزای  ریشزه مزال،ی   در دمکراسزی  نظزر،  ایزن  از .کننزد  دخالزت  سیاسزی  امزور  در ،آمزده  می

 عزدم  یعنزی  -دمکراتیط های سازمان موفقیت برای دیگری م ک آشکارا .است دوانده مستحکمی

 رشزد  شزامل  در مزال،ی  دمکراسزی  بزرای  مطلزوب  شزرای   .اسزت  موجزود  -خزارجی  کنتزرل  وجزود 

 بزه  مزال،ی  جامعزه  هزای  پنجرهشدن  باز همچنین و است اخیر دهه چند در مال،ی اقتصاد انگی، حیرت

 هزای  سزازمان  مسئله کل فراز برالبته  .ارتبافات و تجارت تحصیل، مسافرت، های زمینه در دنیا روی

 مردم و هندوستان چین، ماالیا، با رواب  آن بر که هایی تنش و مال،ی اقوام فلبی مبارزه دمکراتیط،

 اخیزر  شزرای   هسزتند،  دمکراتیط های سازماننفع  به قبلی شرای  .ذکراست قابل داشت، نلبه بومی
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 8 و 7 های شمارهاوزدهم  سال اقتصادی مجله 132

 

 کزام ً  نزه  اسزت  دمکراتیط کام ً نه مال،ی در رژیم سیاسی ،اند مناسب استبدادی های سازمان برای

 .(124-123: 1384 وود،) .خود دارد در را دو هر از عناصری اما استبدادی

 سوی مزردم  از و نهادینه مال،ی در قومی و ماهبی تنو  و ترکیب رسد می نظر به حال، عین در

 امزا سزایر   اسزت،  شده اع م رسمی دین عنوان به اس م هرچند دیگر عبارت به ؛است شده پایرفته

 معابد ناایی خاص، مواد عرضه اماکن که ای به گونه .دارند شده تثبیت موقعیت و پایرفته نی، ادیان

 وجزود  مزاهبی  ورسزوم  آداب با مطابق ها آن از یط هر مدار  و عبادت برای خصوصی و عمومی

 این که چرا ؛است قابل توجه مسئله این نی، اقوام زمینه در .دارد وجود ماهبی متقابل احترام و دارند

 همزه  .نیست قومی و ملی بحران هویت دارای حاضر حال زیاد،در بسیار قومی تنو  داشتن با کشور

 کننزد.  مزی  افتخزار  خزود  مال،یزایی  به هویت مهاجرین سایر و ها هندی ،ها چینی تا گرفته ها ماالیی از

 اشزاره  کزه  همچنزان  و اند داشته مؤثر نقش این زمینه در اعتقادی و سیاسی تساهل و تسامح تردید بی

 و بزوده  کشزور  ایزن  اقتصزادی  توسزعه  در مهمزی  مال،ی عامل اجتماعی و سیاسی موقعیت تثبیت شد،

 .دهد قرار جهانی اقتصادی های قدرت  رده در را کشور این تا رود می انتظار

 ساختار اظام سیاسی هند. 5

 پاکسزتان،  هنگزام  آن در کزه ) هنزد  اسزتق ل . نامند می جهان دموکراسی ترین ب،رگ را هند حکومت

 «پانزدیت » که نهرو لعل جواهر. شد اع م 1947 اوت 15 در.( گرفت دربر می هم را نپال و بنگ د 

 هنزد  ملزی  کنگره از هند استق ل جنبش رهبران ترین ب،رگ از یکی و شد می خوانده «معلم» معنی به

 و رسید تصویب به 1949 سال در هند اساسی قانون شد. انتخاب هند وزیر نخست اولین عنوان به بود

 اجزرا  موفقیزت  بزا  اساسزی  ت ییزر  بزدون  تزاکنون  هنگزام  آن از کزه  درآمزد  اجزرا  به 1950 ژانویه 26 از

 هنزد،  سیاسی نظام در. است کرده اعطا ای گسترده اختیارات ایالتی های دولت به قانون این. است شده

 از معمزوالً  کزه  است تشریفاتی مقامی جمهور رئیس  و است کشور اجرایی مقام باالترین وزیر نخست

 را آرا اکثریزت  که ح،بی شود. می انتخاب کشور سراسر در گسترده محبوبیت دارای های چهره میان

 تشزکیل  را دولت هیئت ائت فی اح،اب با و کند می تعیین را وزیر نخست آورد، دست به انتخابات در

 کاندیزداهای  میزان  از ایالتی و مرک،ی مجالس نمایندگان یآرا بندی جمع از جمهور رئیس دهد. می

 کامزل  اختیزار  کزه  است دولتی مستقل نهاد یط کشور این انتخابات کمیسیون. شود می تعیین اح،اب
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 قزانونی  سزن  حزداقل . دارد را انتخابزات  برگز،اری  بزر  کامزل  نظزارت  و برگ،اری شرای  تشخیص در

 .است سال 18 دهندگان رأی

 مجلزس ) راجیزا سزابا   و( عوام مجلس) سابا لوک های نام با مجلس دو دربرگیرنده هند مقننه قوه

 مجزالس  نماینزدگان  را بقیه و جمهور رئیس را تن 12 که نفرند 250 سابا راجیا نمایندگان. ستا( سنا

. باشزند  متخصزص  اجتمزاعی  مسزائل  و هنزر  علزم،  ادبیزات،  زمینه در باید سناتورها. دنگ،ین برمی ایالتی

 کزه  دارد نماینزده  545 سزابا  لوک. است جمهور رئیس معاون با مجلس این جلسات ریاست همچنین

 رئزیس  نی، را نفر 2 شوند، می انتخاب کل فرمانداری 7 از تن 13 و شهروندان مستقیم رأی با تن 530

 مجلزس  در حزاکم  حز،ب  سزوی  از وزیر نخست. گ،یند برمی تبار هندی های بریتانیایی میان از جمهور

 سزال  تزا  زمزان  آن از برگ،ارشزد.  1952 در هنزد  سراسزری  انتخابزات  اولین شود. می معرفی سابا لوک

 از پزس  امزا  داشت، اختیار در را سابا لوک های کرسی درصد 73 از بیش پیوسته کنگره ح،ب 1967

 در را چشزمگیری  رشزد  ایزالتی  احز،اب  و جاناتزا  بهاراتیزا  ناسیونالیست ح،ب ویژه به دیگر اح،اب آن

 هزم  آن شد، ایجاد کشور این دموکراسی روند در ای وقفه بار یط تنها .اند بوده شاهد خود محبوبیت

 گانزدی  ایندیرا سوی از العاده فوق حالت اع م به منجر داخلی های درگیری که 1970 دهه اواخر در

 عوامزل  تزرین  مهزم  از یکزی  اسزت  گفتنزی . شد ارتش توس  وی دولت سرنگونی درنهایت موجب و

 آور سرسام رشد کاهش منظور به خانواده تنظیم ترویج برای او های برنامه گاندی ایندیرا از نارضایتی

 .بود جمعیت

 تشزکی ت . کند می پیروی ال کامن حقوقی نظام از انگلستان حقوق از تبعیت به هند قضایی نظام

 زیزادی  تمایزل  و است منسجم بسیار اساسی قانون در فدرالیسم پایر  وجود با نی، کشور این ییقضا

 ، دادگزاه 1عالی دیوان است: صورت این به کشور این در ها دادگاه مراتب سلسله. دارد یکپارچگی به

 شزهرها  سطح در و هستند حقوقی و کیفری شعب دارای تالی های دادگاه. 3تالی دادگاه ،2ایالتی عالی

 بزه  محلزی  معتمزدین  کزه  دارد وجود نی، پنجایات() انصای های خانه روستاها در البته کنند می فعالیت

 قاضزی  25 و رئزیس  یزط  از هنزد  عزالی  دیزوان  .کنند می مبادرت خدامنشی کد فریق از اخت ی حل

 کابینزه  وزرای و دیزوان  رئزیس  بزا  مشزورت  از پزس  جمهزور  رئزیس  توسز   که شود می تشکیل عضو

                                                             
1. Supreme Court of India 
2. The High court 
3. Subordinate court 
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 8 و 7 های شمارهاوزدهم  سال اقتصادی مجله 134

 

 عالی های ودادگاه دیوان قضات مشورت با جمهور رئیس سوی از نی، دیوان رئیس شوند، انتخاب می

 قزرار  نظیری کم موقعیت در اختیارات گستردگی ازلحاظ کشور این عالی دیوان. شود می تعیین ایالتی

 مجزالس  و فدرال مجلس قوانین ل و توان و کند می ایفا را اساسی قانون نگهبان نقش دیوان این دارد،

 آخزر  حزری  دیوان رأی ایالتی های دولت و فدرال دولت میان اخت ی موارد در و داراست را ایالتی

 در و اسزت  کشزور  در پزژوهش  مرجزع  بزاالترین  انگلزیس  لردان مجلس مانند به دیوان این. زند می را

 .است شده پایرفته حق یط شکل به دیوان از استینای شده، صادر اعدام حکم که مواردی

 نظزام  مخارج و قضات م،ایای و حقوق است، مستقل کام ً مقننه قوه از هقضایی قوه این بر ع وه

 حتی مجلس نیست، پارلمان در گیری رأی مستل،م که شود می تأمین مج،ایی بودجه ردیف از قضایی

 زمانی مگر است ممنو  عالی های دادگاه و عالی دیوان قضات تصمیمات و اختیارات درباره بحث از

 تصزویب  را آن آرا سوم دو با مجلس و شود مطرح جمهور رئیس توس  قاضی برکناری پیشنهاد که

 .کند

 اقتصادی هند -توسعه سیاسی .5-1

در  هزایی  دگرگزونی کشورهایی است که با ایجزاد ت ییزرات در حزوزه سیاسزی و اعمزال       ازجملههند 

داخلی و خارجی خویش توانسته است به رشد و توسعه اقتصادی چشمگیری دست پیدا  های سیاست

قرار گرفته و در جهزت تبزدیل بزه یزط قزدرت جهزانی حرکزت         ای منطقهقدرت برتر   ردهکند و در 

 .کند می

و  «عزدم تعهزد  »توسعه انسانی در کنار تقویت بخش خصوصی از یط فری و ت ییر در سیاست 

 سزاز  زمینزه در سیاست خارجی به منظور ارتقای منافع ملی از سوی دیگر،  گرایی عواقاتخاذ استراتژی 

جهزانی شزده اسزت. نتزایج       عمزده اقتصادی این کشور و تبدیل آن به یزط قزدرت    های جهشتحقق 

که هند در کمتر از دو دهه با محوریزت دولزت توانسزته اسزت در      دهد میمحققان نشان  های پژوهش

فناوری اف عات به رشزد و پیشزرفت چشزمگیری دسزت یابزد و بزه یزط         زمینه کشاورزی، صنعت و

 تبدیل شود. تأثیرگاار ای منطقهقدرت 

 یزابی  دستچگونگی  1957 سال درمداران هندی از زمان استق ل هند  سیاست  دندنه ترین مهم

لتمزردان  دو هزای  برنامزه و  هزا  سیاستاهدای،  رأ اقتصادی بود و لاا این مسئله در   توسعهبه رشد و 

توسزعه اقتصزادی انجزام      زمینهرا در  ای گسترده های ری،ی برنامه ها آن هندی قرار گرفت. بدین منظور
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 135   اقتصادی در کشورهای مالزی و هند -مقایسه توسعه سیاسی

 

توسز    2007تزا   1951ساله در کشور بود کزه از سزال    5اقتصادی   توسعهدادند که حاصل آن برنامه 

عزدم تعهزد بزه     سیاسزت خزارجی هنزد و    دولت هند به اجرا گااشته شد. در ادامه روند دگرگونی در

رئالیسم و توجه جدی به منافع ملی زمینه را بزرای ورود بزه تکنولزوژی و سزرمایه خزارجی بزه هنزد و        

. برای تفهیم بهتر چند سیاست اقتصادی هند را کردتسریع روند رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم 

 .ایم هآوردبه توسعه و رشد اقتصادی  یابی دستدر داخل و خارج از کشور به منظور 

 بر رشد و توسعه اقتصادی هند تأثیروذارسیاست داخلی  -الف

بزر رشزد و توسزعه اقتصزادی هنزد اسزت. وجزود         تأثیرگزاار نو  سیستم حکومتی هند یکی از مسائل 

بزر   تأکیزد دموکراسی در تزاریخ و تمزدن کهزن ایزن کشزور باعزث شزده اسزت تزا هنزد بزا             های ریشه

. ایزن امزر باعزث گسزتر      کنزد فزدرال ایجزاد    پایزه  بزر دموکراسی جهان را  ترین ب،رگ گرایی کثرت

قومی، نژادی، مزاهبی و سیاسزی در هنزد شزده      مختلف های گروهروحیه تساهل و مدارا میان مردم و 

شززهروندان، قززوانین مربززوط بززه مالکیززت افززراد،    حقززوق مززورداسززت. در قززانون اساسززی هنززد، در  

مشارکت شزهروندان   نحوهمردم،  سیاسی ورابر مطالبات اقتصادی مقامات دولتی در ب پایری مسئولیت

در تصمیمات سیاسی اقتصادی، انضباط در امور اقتصادی و ملی، گسزتر  امزور زیربنزایی بزه وسزیله      

اص حی دولزت بسزیار شزفای تنظزیم      های برنامهدولت و نحوه عملکرد اح،اب سیاسی در مواجهه با 

بات امنیت حقوقی و سیاسی نسبی در جامعزه هنزد شزده اسزت. از     شده است. این امر باعث ایجاد و ث

فدراتیو است. این امزر در توسزعه و رشزد اقتصزادی هنزد       صورت بهفری سیستم اداره کشور در هند 

ایزالتی نقزش مکمزل و     های حکومتدولت مرک،ی،  های ری،ی برنامهزیرا  ؛است کردهنقش مهم ایفا 

اقتصادی مرتب  بزا آن در   های سیاستتوسعه و  های برنامهکه  ودش میو این باعث  کنند میفعالی ایفا 

 خاص متمرک، نشود.  منطقهیط ناحیه یا 

منظززور بهبززود وضززعیت اقتصززادی مززردم، تلفیقززی از رویکززرد  بززه دولززت هنززد پززس از اسززتق ل 

 اقتصادی خود قزرار داد. هزدی از   های سیاستاهدای و  رأ سوسیالیستی و اقتصاد بازار آزاد را در 

بود. دولت بخش خصوصی را  ها زمینهدر همه  اقتصادی خودکفاییبه  یابی دستاتخاذ چنین سیاستی 

 هزای  برنامهاهدای و  رأ و توسعه صنعتی از فریق جایگ،ینی واردات را در  کرد میکنترل  شدت به

را سزختگیرانه   هزای  سیاسزت مسزتقیم خزارجی    گااری سرمایهاقتصادی خود قرار داده بود و نسبت به 
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و کلیزات را مزورد توجزه قزرار      گنجزد  نمزی . آوردن ج،ئیات این مباحث در این مقزال  کرد میاعمال 

 .ایم داده

  مؤسسزه توسزعه هنزد بزود. دولزت بزا ایجزاد        هزای  برنامزه  تزرین  مهمبخش کشاورزی و صنعت از 

و  60تحقیقات کشاورزی هند اصز حاتی را در زمینزه امزور کشزاورزی انجزام داد و در اواخزر دهزه        

. (Jha, 2001)معزروی شزد    1یافت. ایزن پیشزرفت بزه انقز ب سزب،      به موفقیت خوبی دست 70اوایل 

به توسزعه صزنعت سزنگین معطزوی      ویژه بهتوجه به بخش صنعت از برنامه دوم توسعه آناز شده بود 

و  افز،ار  ماشزین نیزروی بزرق داخلزی،     تزأمین ، منزابع  سازی اتومبیل صنایع  توسعهبدین منظور ابتدا کرد. 

نوسازی صنعتی قزرار داد. پیشزرفت اقتصزادی هنزد در زمینزه صزنعت        های برنامه رأ فل، را در  ذوب

درصززدی در صززنعت دسززت یابززد  10مززی دی بززه رشززد  2007باعززث شززد کززه ایززن کشززور در سززال  

(Panagariya, 2008:267). 

توسزعه   هزا  ایناز همه  تر مهمتوسعه صنایع کوچط به منظور حمایت از اقشار ضعیف انجام شد. 

خصزوص در   هو بز  جهزان  معتبزر  هزای  دانشزگاه بزا   یینیروی انسانی ماهر برای کار بود که با قراردادها

ر  بافزت و  گسزت  1991خارجی هند بعزد از سزال    گااری سرمایهفناوری اف عات انجام شد. توسعه 

در اوراق قرضزه،   گزااری  سزرمایه خزارجی را فزراهم کردنزد. امکزان      گااری سرمایهزمینه و امکانات 

تجزاری و آزادی   هزای  شزرکت  تأسیسصندوق تعاونی، امکان  های فرحخرید اوراق بهادر دولتی و 

 هزا  یاسزت سایزن   دنبزال  بزه  اقدامات دولزت هنزد بزود.    ترین مهماز  ها آنعمل در استخدام نیروی کار 

در اقتصاد هند انجام دادنزد کزه    ای م حظه قابل های گااری سرمایهآمریکا  ویژه بهکشورهای خارجی 

 و صنعت بود. خدمات مالی، مخابرات در بخش بانکداری، ها گااری سرمایهعمده این 

بخزش    گسزترده عاملی که زمینه را بزرای تحزول اقتصزادی گسزترده در هنزد و حضزور        ترین مهم

در ایزن کشزور    1991بحران اف،ایش بدهی مزالی   کرد،خصوصی در روند اقتصادی این کشور فراهم 

اقتصزادی را در ایزن کشزور بزه اجزرا       آزادسازی سیاست 1991 سال دربوده است. وزیر اقتصاد هند، 

تقویزت و   فعالیزت بخزش خصوصزی نبزود؛ بلکزه       کننزده این سیاست، دولت دیگر  اسا  بر. درآورد

 ارتقزای ش لی و  های فرصتمندسازی بخش خصوصی را به منظور اف،ایش توان اقتصادی، ایجاد توان

 خود قرار داد. های برنامه، در رأ  درآمدسطح 

                                                             
1. Green revoltion 
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 سیاست خارجی تأثیروذار بر رشد و توسعه اقتصادی هند -ب

سزه نزو  اسزتراتژی، سیاسزت خزارجی خزود را در مقابزل         اسزا   بزر هند از زمزان اسزتق ل تزاکنون،    

اسزت کزه هرچزه     کردهتدوین  ای به گونهجهانی  های سازمان وب،رگ، کشورهای منطقه  های قدرت

خ صزه ایزن سزه نزو  را مطزرح       فور  به. کنداقتصادی کشور را فراهم  هرشد وتوسع های زمینهبیشتر 

 رویکرد نالزب در  80. نخست نهروئیسم یا نهروگرایی هست که از زمان استق ل هند تا دهه کنیم می

بز،رگ جهزان    هزای  قزدرت مزداران هنزدی از اتحزاد و ائزت ی بزا       سیاست خارجی هند بود. سیاسزت 

با کشورهای آسیایی و آفریقزایی را مزورد توجزه قراردادنزد.      های ائت یو اتحاد و  کردندخودداری 

همکارهای اقتصزادی   چندجانبه های سازمانوابسته آن و  های سازمانهمچنین از سازمان ملل متحد و 

اران هنزد قزرار   اگز  مورد توجه سیاسزت  1991به عمل آوردند. دوم نئولیبرالیسم است که پس از سال 

اف،ایش نرخ رشد اقتصادی نقش کلیدی در تبدیل هند به یط قدرت بز،رگ   ها آنگرفت. به اعتقاد 

 روی بزر درهزای اقتصزاد کشزور     بنابراین با سیاست حمایت از بازار آزاد و گشزودن  ؛ایفا خواهد کرد

خارجی باید زمینه را برای رشد و توسعه هند و تبدیل آن به یط قدرت برتر اقتصادی  گااری سرمایه

را آماده کرد. سوم نئورئالیسم است که پس از پایان جنگ سرد رویکرد نالب سیاست خارجی هنزد  

،ایش قدرت و از این رو دهلی باید از هر اب،اری برای اف زند میقدرت حری اول را  ها آن ازنظربود. 

را مزورد توجزه    ای هسزته اقتصادی، توسعه نظامی و   توسعهع وه بر  بنابرایننظامی خود استفاده کند؛ 

 هزای  سزازمان و  ای منطقزه قرار داد. هند رواب  خود را با آمریکزا و شزوروی و کشزورهای آسزیایی و     

شزد. در ایجزاد   در هزر مرحلزه بزه نزوعی مزدیریت کزرد کزه باعزث توسزعه اقتصزادی هنزد             المللی بین

 های همکاریمانند آسه آن و سارک با کشورهای آسیای شرقی همکاری کرد که برای  های سازمان

 .اقتصادی منطقه بسیار مفید بود

 ویری . اتیجه6

اجتمزاعی   هزای  نزابرابری آن روی  تأثیرسطح توسعه سیاسی )توزیع مکثر قدرت( و وزن  با در ارتباط

: یکزی میز،ان اسزتق ل قزدرت سیاسزی نسزبت بزه سزایر منزابع و          کرداصلی توجه  عامل دوبه  توان می

مکمزل هزم    درواقزع . توسعه سیاسزی و توسزعه اقتصزادی    است دیگری می،ان تراکم در تمرک، قدرت

 نیزاز  پزیش برخی اندیشمندان توسزعه سیاسزی را    اما در بسیاری از کشورها تقدم و تأخر دارند. ،هستند

پیشزبرد و تقویزت سیسزتم    » :گویزد  مزی سن در نتزایج کارهزای خزود    . آمارتیادانند میتوسعه اقتصادی 
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در منظر  ساالری مردماهمیت توسعه سیاسی و  توسعه است. فرآیندیکی از اج،ای اساسی  ساالر مردم

برخی  .«و هنجارها ها ارز متفاوت است اهمیت نهادی و سهم اب،اری و نقش ساختاری آن در خلق 

ر اخیزر بزا فزراهم    مت یو  کند میتوسعه اقتصادی زمینه رشد سیاسی را فراهم  دیگر نی، براین باورند که

سیاسزی و   هزای  فرصزت کردن فرصزت برابزر در مقابزل قزانون و برابزری حقزوقی بزرای دسترسزی بزه          

. در ایزن مقالزه از مقایسزه توسزعه     سزازد  مزی اجتماعی را مهیزا   های نابرابریاجتماعی، موجبات تعدیل 

کزه هزردو کشزور راهزی سزریعی را       رسزیم  میمال،ی و هند به این نتیجه  رکشو دواقتصادی  –سیاسی

تزاریخی و فرهنگزی ابعزاد توسزعه در هرکزدام       هزای  تفزاوت دلیزل   به ولیبرای توسعه انتخاب کردند 

از بعزد توسزعه سیاسزی زود     ،دموکراسزی و آزادی  های اندیشه سابقهمتفاوت بود. کشور هند به دلیل 

کزه هنزد پزس از اسزتق ل از      فزوری   بزه . شزود  مزی عه اقتصزادی متمرکز،   و بر بعزد توسز   کند گار می

. برای هند توسعه سیاسزی محزی  سیاسزی را بزرای     آید میشمار ه جهان ب های دموکراسی ترین ب،رگ

نیرمسزتقیم باعزث کزاهش     فزور   به توسعه اقتصادی و کاهش فساد اداری فراهم کرده و بدین ترتیب

توسزعه   الخصزوص  علیاین اهمیت داشت که توسعه اقتصادی  ها آن برای .شود مینابرابری اجتماعی 

مزال،ی   کشزور  درامزا   .کننزد  مزی اسزت و ایزن دو یکزدیگر را تقویزت      سزاالری  شایستهصنعتی محتاج 

 کنتزرل  بزر  تزری  قزوی باور داشتند که توسعه اقتصادی اثزر بسزیار    ها آن .سرنوشت کمی متفاوت است

شز لی، گسزتر  تقسزیم     قتصادی موجب دگرگزونی در سزاختار  فساد دارد تا توسعه سیاسی. توسعه ا

باعزث گسزتر  فبقزه     معمزوالً توسزعه اقتصزادی    .شزود  میکار اجتماعی و اف،ایش پیچیدگی سازمان 

. به این ترتیزب، از ایزن فزری ت ییزر در سزاختارهای شز لی و فبقزاتی جامعزه         شود میمتوس  جدید 

، سزاالری  شایسزته بزا توسزعه اقتصزادی     .شزود  مزی اجتمزاعی   های نابرابریسبب کاهش نسبی  تدریج به

همزه فسزاد اداری را مهزار     هزا  ایزن و  یابزد  میدر سطح جامعه گستر   گرایی عامعق نیت سازمانی و 

شزان رونزد توسزعه     2020توسعه  های برنامهدولتمردان مال،ی پس از ن،دیط شدن به انتهای  .کنند می

ع قه به نظریات توسعه نربییزان نداشزتند و توسزعه و     هم تدای راهدر اب ها آن. کردندسیاسی را آناز 

 فزور  همزان . در مورد هند دانستند میو دولت را موظف به این امر  دیدند میپیشرفت را در رفاه مردم 

توسعه سیاسی خیلی مشکل نداشتند و ایزن نتیجزه میزراس اسزتعمار بریتانیزا       ازلحاظ ها آنکه گفته شد 

سیاست خزارجی و   های برنامهبر روی رشد اقتصادی و توسعه آن تمرک، کردند و از  بیشتر ها آنبود. 

کزه توسزعه در مزال،ی ابتزدا      اسزت  مزان  اصزلی  سزؤال داخلی مناسب بهره بردند. نتیجه نهزایی جزواب   
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اما در هنزد توسزعه اقتصزادی بزا      ؛توسعه سیاسی حرکت را آناز کرد اقتصادی بوده و سپس به سمت

 تأثیرگاار خارجی و داخلی خود استفاده شده است. های سیاستاستفاده از 

 

 منابع

: ترجمزه دکتزر رضزا    سوم جهان تطبیقی -تاریخی شناسی جامعه. (1382)اس .ال استاوریااوسز -

 سمت. :فاضل. تهران

 .قومس :تهران .ترجمه دکتر سعید میرترابی .تطبیقی سیاست مبانی. (1391) اوایلز پاتریک -

آزادی اقتصزادی بزر درآمزد سزرانه و رشزد       تزأثیر  . »(1385) شتانازی  مجید و مرتضی سامتیز -

 .6-82صص  .20شماره  .اجتماعی و انسانی علوم  پژوهشنامه «.اقتصادی

 .اف عزات سیاسزی اقتصزادی    «.ثبات سیاسی و توسزعه اقتصزادی  »(. 1378) مظمود القلمز سریع -

 .145-146صص  .3 شماره

 .قومس :تهران .سیاسی دگرگونی و توسعه نوسازی، مدل پان،ده. (1388) حسی  زادهزسیف -

 .سزال سزوم   .سیاسزی  مطالعزات  فصزلنامه  «.دولت و توسزعه در مزال،ی  »(. 1389) رضا شیرزادیز -

 .153-179صص  .9 شماره

 .قزاره  شزبه  مطالعزات  فصزلنامه . «تحلیل اقتصاد سیاسی توسزعه در هنزد  »(. 1392) پروااه عزیزیز -

 .7-32صص .14 شماره .سال پنجم .دانشگاه سیستان و بلوچستان

 مطالعزات  فصزلنامه  «.اجتماعی در هند های نابرابریو  توسعه»(. 1390) مژواو هاشمیز عظیمی -

 .7-48صص  .شماره دوم .دوره اول .جهان

مطالعزات سیاسزی و    دفتزر  .تهزران  .سزوم  وجهزان  شزدن  جهزانی . (1386)عبتدالعلی   سید قوامز -

 المللی. بین

 .قومس: انتشارات تهران .سیاسی توسعه های چالش. (1388)عبدالعلی  سید قوامز -

 هزای  پزژوهش گز،ار   ) 2020 انزداز  (.چشزم 1384) حمیدرضتا  مظبوبته  و آمنته  فترز  کاویاای -

 .مرک، تحقیقات اقتصادی .تهران. مجمع تشخیص مصلحت نظام .اقتصادی(

سیاسزی دو کشزور هنزد و کزره      توسزعه بر  تأثیرگاار املنگاهی به عو»(. 1383) بام  کشاورزز -

 .93-118صص .63شماره  .سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله «.جنوبی
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 تهزران:  .سزوری  محمزد  ترجمزه  :سزلیمان  ملزط  یزا  فقزر  جستجوی در. (1378)ماهاتیر  مظمدز -

 .سیمین

 .المللی بین و سیاسی مطالعات دفتر: تهران .مال،ی(. 1390) مظمود مسائلیز -

 .آروننشر  . تهران:اقتصادی و سیاسی توسعه: بر اجمالی مرور. (1384) علیرضا خاایز مادی -

 تهران.دانشگاه : . تهرانتوسعه و امنیت صلح،. (1394) احمد سید موثقیز -

 فصزلنامه  «.ثبات سیاسی بزر توسزعه   تأثیربررسی »(. 1390) زاده و مسلم کرم احمد سید موثقیز -

 .321-341صص .3شماره  .41مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دوره  .سیاست علم

 یاسیس مشارکت ریثأت یبررس» (.1392) ز بشیری ویویز حسی  و سعید جنتیغنی سید اظریز -

سزال   .مطالعات توسعه اجتمزاعی ایزران  «. (خلخال شهر جوانان: مطالعه مورد) یاسیس توسعه بر

 .138-146صص .شماره اول .ششم

تحززول سیاسززت خززارجی و توسززعه اقتصززادی در  »(. 1391) کتتوییی الاتته و طیبتته واعظتتیز -

 .248-274صص  .شماره اول .سال چهارم .خارجی رواب  فصلنامه «.هندوستان

 پژوهشزکده  هترجمز  :سیاسزی  توسزعه  درک (.1379 ) واینتر  متایروو  اموئل وست  هااتینگتووز -

 .راهبردی مطالعات پژوهشکده :تهران .راهبردی مطالعات
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