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توسعه در اصل از موضوعات علوم اجتماعی است که در دورههای مختلف و از دید رشتتههتای وواتاووای
مورد مطالعه قرار ورفته است و ابعاد ووااووای ازجمله بعد سیاسی و اقتصادی دارد .توسعه در هتر جاتاو و
کشوری مراتب متفاوتی داشته است و هرجایی از زاویه متفاوتی به آو توجه کردهااد .در ایت مقالته ستعی
شده است با روش تطبیقی به مقایسه توسعه سیاسی  -اقتصادی دو کشور آسیایی جنوب شرقی متالزی و هنتد
پرداخته شود .ما به دابال پاسخ دادو به ای

سؤال هستیم که توسعه سیاسی  -اقتصادی در دو کشور مالزی و

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

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

سیاسی و دموکراسی هنوز جایگاهی ادارد ولی در هند ای

رواد بالعکس بوده است .هند از زماو استتقالل

خود با توجه به اقش بریتاایا در آو از هماو آغاز اظام سیاسی بر پایه دموکراسی استوار بوده است و توستعه
اقتصادی با توجه به اصول لیبرالیسم و سیاست خارجی توسعه ورا رقم خورده است .در مالزی ابتتدا توستعه
اقتصادی و سپس سیاسی و در هند ابتدا توسعه سیاسی و در مرحله بعد توسعه اقتصادی مورد توجه بوده است.
واژواو کلیدی :توسعهز ساختار اظام سیاسیز توسعه سیاسی  -اقتصادیز مالزیز هند
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 .1مقدمه

اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و کشوری در مسائل بینالمللی جایگاه ویژهای پیدا کرده است (فراریز،،
.)1997
دستیابی به توسعه فرآیندی است پیچیده ،دشزوار ،زمزانبزر کزه از یزط فزری نیازمنزد تز

و

ممارست فراوان ،ثبات قدم ،ع،م راسخ و بسیج تمام منابع در جهت دستیابی به آن اسزت و از فزری
دیگر نیازمند بستر سیاسی اجتماعی آرام و باثبات به عنوان شرط اولیه تحقق آن است .اصوالً «دولت
توسعهخواه» یکی از اب،ارهای مهم دستیابی به توسعه است که مقزدمات هزر نزو توسزعه را فزراهم
میکند (هانتینگتون .)5:1375 ،توسعه به آرامشی نیازمند است تا افراد و مجموعههای انسانی بزه فکزر
ابدا و خ قیت باشند .فراز و نشیبهای سیاسی و ب تکلیفزی در میزدان مشزروعیت سیاسزی ،تحقزق
توسعه را به تأخیر میاندازد و شاید نهایتاً ناممکن سازد .ناآرامی سیاسی ،افمینان و امیزد بزه آینزده را
که زمینه ساز توسعه است مختل میسازد و فضای تصمیمگیزری و سیاسزتگزااری جامعزه را آلزوده
میکند و درمجمو به کاهش کارایی و مطلوبیت میانجامد (سریعالقلم.)93:1375 ،
تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم توسزعه صزورت گرفتزه اسزت کزه بزه برخزی از آنهزا اشزاره
میکنیم:
توسعه مجموعه نظام اجتماعی ،هماهنگ با نیازهای متنو اساسی و گروههزای اجتمزاعی داخزل
سیستم (جامعه) و تعدیل وضعیت نامطلوب گاشته به سوی وضع مطلوب ازنظر مادی و معنوی است
(زینلزاده و همکاران)1391 ،؛
توسعه به مثابه یط آرمان و هدی انسانی ،داللت بر وضعیتی دارد که در آن ت

میشزود بزر

مبنای پتانسیلها و ظرفیتهای موجود و یا ایجاد زمینههای مساعد بزه بهبزود وضزعیت و ایجزاد ت ییزر
مثبت پرداخته شود (نصرتی)1389 ،؛
توسعه نتیجه بسیج نیروهای مادی و انسانی بزرای اهزدای مترقزی توسزعهیزافتگی اسزت و از ایزن
رهگار است که فقر ،بیسوادی ،وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه و آزادی و قدرت میدهزد
(سامتی و دیگران.)1390 ،
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در تعاریف قدیمیتر از مفهوم توسعه معموالً توسعه را مترادی با رشد اقتصادی دانسته و این دو
را الزم و مل،وم یکدیگر میپنداشتند .درواقع کشوری را توسعهیافتهتر میدانستند که رشد اقتصزادی
انسان و توسعه انسانی در کانون توجه قرار گرفت .درواقع توسزعه مفهزوم واالتزر از رشزد اقتصزادی،
یعنززی درآمززد سززرانه دارد و کشززورهایی کززه از درآمززد سززرانه بززاالتری برخوردارنززد ال،ام زاً ازجملززه
کشورهای توسعهیافته تلقی نمیشوند (بخشوده .)1385 ،به این ترتیب مزیتزوان گفزت انسزان هزدی
توسعه و در عین حال محور توسعه است؛ بنابراین هدی توسعه ،پرور

قابلیتهای انسان و گستر

امکانات اوست .برخورداری انسان از زندگی فوالنی ،سالم و اخ قزی در محزی ننزی و در جامعزه
مدنی دموکراتیط هدی نهایی توسعه است( علیخانی.)1391 ،
 .2توسعه سیاسی
مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه  1950و اوایل دهه  1960در چارچوب مطالعه سیاستهای تطبیقی
مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است .قبل از دوران جنگ بهویژه در دهههای 13920
و  1930محققین و ف سزفه سیاسزی سزعی کردنزد ایزن مقولزه را بزر اسزا

دگرگزونیهزا و ت ییزرات

اجتماعی مورد تج،یهوتحلیل قرار دهند .دیدگاه دانشمندان در دهههای م،بور بسزیار بدبینانزه بزود بزه
گونهای که آنان نهایت هر تمدنی ازجمله تمدن نرب را در زوال و نابودی دانسزته و بزر ایزن اعتقزاد
بودند که تحوالتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی به وقو پیوسته باعث بروز سلسله بحرانهایی
ازجمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی شده است (مهدی خانی.)179:1384 ،
از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسزی و ت ییزرات اجتمزاعی برخزورد
خو بینانهتری شده و محققین تحت تأثیر موفقیتها و رونق اقتصادی نرب و بهویژه آمریکا بودند.
در آن زمان مطالعه توسعه سیاسی بیشتر رنگ ایدئولوژیط داشته است (مهدی خانی.)179:1384 ،
بررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان میدهد که اکثر پژوهشگران عم ً میز،ان دموکراسزی
(مردمساالری) را معادل سطح توسعه سیاسی میدانند .از توسعه سیاسی فرصت برابر بزرای دسترسزی
به مواضع سیاسی و اداری باال و شامل حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی استفاده میشود.
توسززعه در اقتصززاد ،سیاسززت و اجتمززا در نززرب بیشززتر بززه صززورت واکنشززی در برابززر خطززر
سیاستهای رادیکال بود؛ علیرنم اینکه تئوریسنهای نربی میدانستند دولزتهزای جهزان سزوم بزه
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هیچ وجه راههایی را که آنها در فرآیند تاریخی فی کردهاند ،نگارانیدهاند .در نزرب ابتزدا توسزعه
اقتصادی در چارچوب سیستم سرمایهداری به وقو پیوست و سپس تدریجاً پس از برفزری سزاختن
محققین زیادی در مورد توسعه سیاسی نوشتهاند .به فور کلی هانتیگتن مفهوم توسزعه سیاسزی را
بر اسا

می،ان صنعتی شدن تحرک و تجهی،ات اجتماعی ،رشد اقتصادی و مشارکت سیاسزی مزورد

ارزیابی قرار داده و بر این اعتقاد است که از آنجا کزه در فرآینزد توسزعه سیاسزی تقاضزاهای جدیزد
بهصورت مشارکت و ایفای نقشهزای جدیزدتر ظهزور مزیکننزد ،لزاا نظزام سیاسزی بایزد ظرفیزت و
تواناییهای الزم برای ت ییر وضعیت را داشته باشند .در نیر اینصورت سیستم با بیثباتی ،هرجومرج،
اقتدارگرایی و زوال سیاسی مواجه خواهد شد و امکان دارد پاسخ جامعه به این نابسامانیها به شزکل
انق ب تجلی کند.
گابریل آلموند و سیدنی و وربا در بررسزیهزای خزود در مزورد پزنج کشزور انگلسزتان ،آلمزان،
آمریکا ،ایتالیا و مک،یط به این نتیجه رسیدهاند که علت عمده توسعهنیزافتگی در کشزورهای جهزان
سوم مربوط به مسائل روانی ،تاریخی و فرهنگی است .الزم به توضیح است کزه هزر نظزامی تجزارب
خاصی در فرآیند توسعه سیاسی دارد؛ زیرا این فرآیند با نظام اقتصادی ،سیاسزی ،فرهنگزی و عوامزل
فبیعی هر جامعهای ارتباط دارد و تحت تأثیر این مت ییرها شکل میگیرد.
محققین ابتدا از یط سو الگوهای نربی را برای توسعه سیاسی به جهان سوم تجوی ،میکردند و
از فرفی تحوالت تاریخی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی نرب را که کشزورهای جهزان سزوم از آن
عبور نکردهاند ،نادیده میگرفتند .با وجود ایزن تئزوریهزای توسزعه سیاسزی همیشزه بزا همزه جوامزع
همخززوانی نداشززته اسززت؛ زیززرا اوالً بززرخ ی معیارهززای توسززعه و عقززبمانززدگی اقتصززادی کززه
کمیتپایرند و از فریق شاخصهایی چون تولید ناخالص ملزی ،درآمزد سزرانه ،افز،ایش یزا کزاهش
قدرت خرید میتوان می،ان توسعه و عقبماندگی اقتصادی را در چارچوبهزای آمزاری و از فریزق
محاسبات دقیق مورد ارزیابی و سنجش قرار داد .درباره توسعه و عقبمانزدگی سیاسزی محقزق قزادر
به انجام چنین کاری نیست ،زیرا به علزت کمیزتناپزایری عناصزر کیفزی توسزعه سیاسزی نمزیتزوان
پارامترهای توسعه و عقبماندگی سیاسی را به فور دقیق محاسبه و اندازهگیری کرد (مهزدی خزانی،
.)1384:191

Downloaded from ejip.ir at 14:27 +0430 on Tuesday June 16th 2020

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

مقایسه توسعه سیاسی  -اقتصادی در کشورهای مالزی و هند

125

 .3توسعه اقتصادی

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه به وقو میپیوندد .توسعه اقتصادی پدیدهای است که
هم جنبه عینی و مادی و هم جنبه ذهنی زندگی افراد را دربرمیگیرد و از فریق ترکیب فرآینزدهای
مختلف اقتصادی و اجتماعی امکان زندگی بهتر را برای افراد جامعه فراهم میکند .درواقزع فرآینزد
توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با اف،ایش ظرفیزتهزای تولیزدی ،اعزم از ظرفیزتهزای
فی،یکی ،انسانی و اجتماعی .این فرآیند را میتوان گستر

قابلیتهای افراد دانست .تا پیش از دهزه

 1970درآمد سرانه به عنوان مبنای سنجش توسعهیافتگی کشورها در نظر گرفته میشد .اگرچه رشد
درآمد سرانه برای ارتقای سطح رفاه الزم است،اما نمیتواند بسیاری از جنبزههزای مهزم زنزدگی را
منعکس کند .به این منظور از شاخص توسعه انسانی به عنوان مقیا

انزدازهگیزری توسزعه اسزتفاده

میشود که ابعاد اجتماعی و فرهنگی را در کنار بعد اقتصادی توسعه مد نظر قرار میدهد (کریمزی
موناری و عباسپور.)1390 ،
در بررسی های دیگر توسعه اقتصادی شاخص سزرانه تولیزد ناخزالص داخلزی ) (GDPبزر اسزا
«تعدیل قدرت خرید»  PPPبه عنوان معری توسعه منظور شد و برای سنجش آن از دادههای گ،ار
بانط جهانی ( )2003استفاده شد .نکته مهم این اسزت کزه رشزد اقتصزادی بزدون بهبزود در توسزعه
انسانی استمرار نمییابد و توسعه انسانی پیشنیاز رشد پایدار بلندمدت است.،هرکشور برای حرکت
در مسیر رشد اقتصادی به یط آستانه توسعه انسانی نیاز دارد .بر این اسا

رابطههای بسیار قوی بین

رشد اقتصادی و توسعه انسانی وجود دارد .از یط سو رشد اقتصادی منابع الزم در جهت بهبود در
توسعه انسانی پایدار را فراهم میکند و از سوی دیگزر ،افز،ایش در توسزعه انسزانی و بهبزود در آن
عامل مهمی در رشد اقتصادی است .درواقع قابلیتهای انسانی نقش مهمزی در خزروج از رکزود و
رفتن به سمت رشد اقتصادی ایفا میکند .گ،ار

توسعه انسانی برنامه عمزران سزازمان ملزل متحزد

استدالل میکند که اگر اعمال عمومی به سوی بهبود مشک ت رشزد و هزدایت م،ایزای آن سزوق
داده شود ،رشد اقتصادی میتواند توسعه انسانی را ترقی دهد (راوالیون.)1997 ،
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 .4ساختار اظام سیاسی مالزی

پارلمانتاریستی دارد .حاکم عالی که از آن با عنوان پادشاه یاد میشود مال،ی را اداره میکند .پادشاه
برای یط دوره پنجساله توس شورای پادشاهان که متشکل از نه سلطان موروثی ایالتهزای مزاالیی
است انتخاب میشود .پادشاه و س فین ایالتی ،مقاماتی تشریفاتی و دارای اختیارات بسیار محدود و
مشخص هستند؛ بنابراین حکومت فدراسیون مال،ی پادشاهی مشروفه انتخابی است .عنوان رؤسزای
سایر ایاال ،سلطان است .هرسلطان در ایالت خود رئیس ایالت محسزوب مزیشزود و البتزه قزدرت او
محدود است .مال،ی در کل  13ایالت دارد کزه چهارتزای دیگزر آن اسزماً دارای حزاکم اسزت ولزی
نقشی ندارنزد .سزلطان رئزیس تشزریفاتی ایالزت و رئزیس مزاهب اسز م در داخزل ایالزت و نگهبزان
سنتهای ماالیو است .قدرت سلطان و خانواده او از حق کنترل دولتی بر زمین سرچشمه میگیزرد؛
زیرا در هر ایالت بخش ب،رگی از زمینها تحت مالکیت و کنترل سلطان است .پادشاه مال،ی رئیس
کشور است و فبق قانون اساسی نخستوزیر را با تصویب پارلمان منصوب میکند .قدرت اجرایزی
در مال،ی در اختیار کابینه دولت به ریاست نخستوزیر است.
مال،ی دو مجلس دارد .یط مجلس نمایندگان 1یعنی «خانه ملت» و یط مجلس سنا 2یعنی «خانه
کشور» است .مجلس نمایندگان  219عضو دارد که از فریق هیئتهای تط عضزوی مزوک ن بزرای
یط دوره پنجساله انتخاب میشوند .مجلس سنا  70عضو دارد که برای مدت سه سال متصدی امزور
وکالززت هسززتند 26 .نفززر آنهززا از سززوی مجززامع ایززالتی 2 ،نفززر از بززه نماینززدگی از منززافق فززدرال
کواالالمپور ،یعنی یط نفر از حوزه فدرال البوران و بوتواجایا و  40نفر دیگر توس پادشاه انتخزاب
میشوند.
انتصاب قضات دادگاه فدرال و دادگاههای عالی بزه پیشزنهاد نخسزتوزیزر و تصزویب پادشزاه
صورت میگیرد .فرماندهی کل قوای مسلح نی ،بزا وی اسزت .او حزق امضزای عنزاوین افتخزاری را
داشته و سفرای خارجی را میپایرد و نی ،از حق عفو و بخشش برخورداراست .همچنین پادشاه حق
انح ل پارلمان را حتی بزدون پیشزنهاد نخسزتوزیزر دارد .نخسزتوزیزر نیز ،رئزیس دولزت بزوده و
1. dewan Rakyat
2. dewan Negara
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مسئولیت امور کلی کشور اعم از امزور سیاسزی ،اقتصزادی ،اجتمزاعی و نیزره را بزه عهزده دارد .او
مسئول ایجاد ارتباط بین پادشاه و تشکی ت کشوری است .نخسزتوزیزر فبزق قزانون اساسزی بایزد
کابینه را از بین اعضای مجلس نمایندگان یا مجلس سنا انتخاب کند .پیشنهاد انتصاب قضات عالی و
مقامات عالیه کشور نی ،از فری وی به پادشاه صورت میگیرد .فبق قانون اساسی مال،ی ،قوه مقننه
یا پارلمان فدرال شامل دو مجلس قانونگااری (مجلس نمایندگان و مجلزس سزنا) اسزت .پارلمزان
فدرال باالترین مرجع قانونگااری است (مسائلی.)188 -190:1375 ،
 .1-4توسعه اقتصادی  -سیاسی مالزی

سرزمین مال،ی همچون دیگر ممالط جنوب شرقی آسیا تا پایان جنگ جهانی دوم به فور مستقیم و
نیرمستقیم تحت استعمار کشورهای نربزی (انگلسزتان) و شزرقی (ژاپزن) بزوده اسزت .ایزن سزرزمین،
نخستین تجربیات خود را در خصوص توسعه ،از اوایل دهه  1970آناز کرد .توسزعه در ایزن کشزور
امری نیر تاریخی است که به مقتضای شرای داخلی و بینالمللزی در نیمزه دوم قزرن بیسزتم صزورت
پایرفته است .مال،ی ازنظر منابع اولیه فبیعی کشوری ننی به شمار می رود .از منابع مهزم ایزن کشزور
نفززت و گززاز فبیعززی ،کززائوچو ،رونززن نخززل ،قلززع ،کاکززائو و الززوار هسززتند .ازنظززر صززنعتی نیزز ،در
شمارکشورهای تازه صنعتی شده به شمار مزی آیزد کزه عمزده تزرین محصزوالت آن را رونزن نخزل،
کززائوچوی فبیعززی ،تولیززدات الکترونیکززی ،خززودرو و دسززتگاه تهویززه مطبززو تشززکیل مززیدهنززد
(مسائلی .)97:1375،تجربه موفق دو دهه  1970-80مال،ی ،مدیریت اقتصادی ایزن کشزور را بزر آن
داشت تا در دهه  1990به فرح برنامه توسعه اقتصادی  30سالهای همت گمزارد تزا در لزوای آن تزا
سال  2020تبدیل به یط کشور کام ً صزنعتی و پیشزرفته شزود .ایزن برنامزه بزه برنامزه  2020مزال،ی
معروی شده است ،1981( .از آناز تصدی این پست - ،ماهاتیر محمد) نخستوزیر فزی سزالهزای
 2003برنامههای اقتصادی کشور را با تکیه بر سیاست نگر

به شرق و الگو قرار دادن ژاپن و کره

جنوبی به عنوان نمونههای موفقی از پیشرفت اقتصادی ،پیری،ی کزرد (ماهزاتیر محمزد- 1386:20 ،
.)15
رشد تولید ناخالص مال،ی در سال  9/6 ،1995درصد و میانگین آن در دهه منتهی به این سزال 9
درصد و درآمد سرانه آن  3530دالر آمریکا بوده است .نرخ تزورم ایزن کشزور  3/5درصزد در سزال
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 1995و نرخ پسانداز ملی آن  3/4درصد تولید ناخالص ملی بود که بزا کشزورهای کزره و ژاپزن در
رقابت قرار داشت و حجم بدهی این کشور در حال کاهش بود .مال،ی مقام سی،دهم صزادرکنندگان
تجاری دنیا قرار دارد .صادرات تولیدات صنعتی در حالی که در سزال  52 ،1990درصزد از مجمزو
صادرات را تشکیل میداد ،در سال  1995به  80درصد رسید .سهم بخش کشاورزی در صادرات در
سال  20 ،1990درصد بود که در سال  1995بزه  11درصزد کزاهش یافزت .مزال،ی در سزال  1995بزا
کسری حساب جاری مواجه شد .البته این کسری به خافر رشد سریع اقتصادی و ضزرورت مزدرنی،ه
کردن و توسعه بیشتر تسهی ت زیربنایی واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای بزود کزه درمجمزو
 86درصد از کل واردات را شامل میشد(World Development report, 2010:378) .

درکل تحوالت اقتصادی مال،ی با برنامههای توسعه ،خصوصیسازی ،سرمایهگزااری خزارجی،
صنعتی شدن ،توسعه صادرات ،مدیریت و تصمیمگیزریهزای دولزت و  ...همزراه بزود .مزال،ی ازنظزر
توسعه انسانی رتبه  66را به عنوان رتبهای باال دارا است .پیشبینی میشود در سال  2020جمعیت آن
 32میلیون نفر باشد کزه  72درصزد آن شهرنشزین هسزتند ).(human Development Report, 2009
در مورد توسعه سیاسی مال،ی میتوان گفت مال،ی با توسعه اقتصادی حاصل شده و نیز ،رشزد فبقزه
متوس در این کشزور ،فرآینزد توسزعه سیاسزی و دموکراسزی بزه عنزوان عامزل تزداومبخزش توسزعه
اقتصادی ،در حال تعمیق و گستر

است .مال،ی بیش از  90درصد باسواد دارد .در سزال  2004تنهزا

 4درصد مردم زیر خ فقر با نرخ تورم  2درصدی ساالنه است .رشد اقتصادی باالی ایزن کشزور در
سالهای اخیر باعث پیشرفت سریع تکنولوژی و فرهنگی شده است و در حال حاضر به عنوان اولزین
کشور پیشرفته اس می و هفدهمین کشور پیشرفته جهان مطرح اسزت ( بزرادران شزرکا-173 :1388 ،
.)172
ترکیب جمعیتی مال،ی جوان است و افق توسعه  2020متکی بر نیرویهای جوان و تربیزت آنزان
بر مبنای ارز های توسعه ملی مبتنی بر اخ ق ،شزامل مزاهب ،آدابورسزوم ،سزنتهزای ملزی و ...
است .در این راستا ،ارز های اجتماعی همچون سختکوشی ،امانتداری ،صرفهجویی و احترام به
قوانین و حقوق دیگران پشتوانه توسعه و پشتکار در جهت پررنگ شدن ارز های دینی خواهد بود.
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اسزت .دولزتمزردان مزال،ی بزه دنبزال تربیزت شزهروندان فرهیختزه،

دینباور ،قانونمند ،درستکار ،اخ قی و مفید برای جامعه هستند (همان.)172 ،
ازنظر رهبران یط کشور ،ایجاد ائت ی و تشکیل جبهه ملی ،پاسخی به این امر بوده است (جعفزری،
.)410:1384
مال،ی همواره در برخی از ارگانهای بینالمللی فعال بوده و تحت رهبزری ماهزاتیر محمزد ،ایزن
کشور در مورد شماری از مسائل بینالمللزی مواضزع بسزیار صزریحی اختیزار کزرد .ماهزاتیر بزه خزافر
بیاعتناییا

نسبت به انتقادهایی که از پیشینه دولتش در زمینزه حقزوق بشزر مزیشزد و آمزادگیا

برای انتقاد ازپیامدهای آزادی مطبوعات و سایر شیوههای بازتر دموکراتیط کزه در آمریکزا و اروپزا
رایج بود ،مورد توجه بود .ماهاتیر محمد در دوران نخسزتوزیزریا

معتقزد بزود« :مزا مزیتزوانیم از

فریق برنامهری،یهای اقتصادی و اجتماعی به پیشرفتهای مادی قابل م حظزهای دسزت یزابیم .ولزی
حقیقت خشط و خشن موجود این است که تمام ثروت های مادی که ما انباشته ایم ،ممکن است بزه
یط باره از دست برود .اگر نتوانیم مجموعه ای از ارز های معنوی و اخ قی را به میان مردمزی کزه
باید این ثروت ها را اداره کنند بکشانیم و به ذهن و فکر و رفتارهزای آن هزا منتقزل سزازیم» (نی،بیزت،
.)100:1385
مال،ی همچنین دست به ابتکارات منطقهای مهمی زده است .این کشور یکی از کشورهای بوده
است که اکنون اندون،ی« ،آ سه آن» یا «انجمن ملل جنوب شرقی آسیا» بنیانگاار و عضزو فیلیپزین،
سنگاپور ،تایلند ،برونئی ،ویتنام و مال،ی را در برمیگیرد و این نهاد را بهصورت ابز،ار مهمزی بزرای
جهتگیری منطقهای در مورد مسائل بینالمللی برای حلوفصل اخت فات و اف،ایش بازرگانی درون
منطقهای و توسعه درآورده است .مال،ی همچنین عضو اتحادیه گستردهتر آپط است.
با وجود آنکه پایان گرفتن جنگ سرد،آمادگی آمریکا را بزرای حفز تعزادل قزدرت در آسزیا
کاهش داده ،بودجه دفاعی مال،ی در حال اف،ایش است .فی ششمین برنامه عمرانی مزال،ی در سزال
 1995ه،ینه توسعه اق م دفاعی چهار برابر شد و به  4میلیارد دالر مال،ی بالغ گردید .دولت بودجزه
ساالنه دفاعی را تا سالهای پایانی دهه نخست ه،اره سوم  2درصد تولید ناخالص ملی به  6درصزد
اف،ایش داد .با توجه به دورنمای رشد اقتصادی ،از  / 5این رقم به حداقل اف،ایش معادل چهار برابر
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بهصورت واقعی نسبت به سطوح سال  1993بالغ شد .یط برنامه راهبردی  15ساله ،نیروهای نظامی
مال،ی را که در حال حاضر عمدتاً محدود به ایفزای نقزش ضزد شزور

هسزتند ،بزه نیرویزی دارای

نظامی صرفاً برای مقاصد دفاعی به کار خواهد رفت اما این اف،ایش قزدرت نظزامی بزرای مقابلزه بزا
خطرات ناشی از اخت فات سرزمینی که اکنون نقاط عمده خطرآفرین در منطقه به شمار مزیآینزد،
ضروری است.
همچنان که ساختار نظام سیاسی مال،ی مطرح شزد ،نظزام پادشزاهی مشزروفه و تکثزر و توزیزع
قدرت سیاسی در مال،ی یط گام به سوی دموکراسی است .از سوی دیگر ساختار قومی و ماهبی
این کشور نی ،بیانگر مصالحه و کنش مسالمتآمی ،بزین اقزوام و مزااهب گوناگون،بزدون درگیزری
خشونتآمی ،است .مال،ی کشوری چند نژادی است .در مرک،یت تصمیمگیری سیاسی این کشزور،
رقابتی میان ماالیاییها و دیگر اقوام از جهت مطالبه حقوق سیاسی برابر و حزق خودمختزاری بزرای
زبان بومی و فرهنگشان به چشم میخورد .همچنان که م حظه شد ،جمعیت بومی مال،ی مشتمل بر
ماالیاییها و نی ،مهاجران چینی و هندی است که معری نژادهای آسیای جنوبی و شرقی هستند ولی
فرهنگ و زبان مال،یایی از زمان سزلطه انگلیسزیهزا در آن کشزور ،در جهزت گزرایشهزای نزژادی
سامانیافته است .دوره سلطه بریتانیا بر مال،ی هرگ ،نشانگر ایجاد مستعمره نبود ،بلکه اسا

کنتزرل

این سرزمین توس بریتانیا ،ایجاد معاهدات و موافقتنامههایی با حاکمان ماالیایی بود که بر اسا
آن یط افسر انگلیسی در همه امور به نیر از ماهب و سنت ماالیایی نظارت میکرد و نظام حمایتی
فبق همین رو

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

شناخته و قلمرو حکومت آنان را کشور میدانست که مجمو کل این ایاالت ،حکمروایزی کشزور
ماالیا را تشکیل میداد .نیرماالیاییها که تحت حکومت به سر میبردند ،به عنوان بیگانگزان تلقزی
میشدند .در دوره استعمار ،ماالیا بیشتر به عنوان منطقه جااب تجاری تلقی میشد تزا یزط کشزور؛
بنابراین مهاجران نیر ماالیایی نی ،به عنوان کارگر ،صنعتگر و تاجر محسوب میشزدند ،یعنزی همزه
افرادی که وجودشان برای پیشبرد سرمایهداری نربی و منافع تجاری ضروری بزود و تزا زمزانی کزه
تهدیدی برای حاکمیت انگلیس نداشتند و یا در امور مربوط به قلمزرو ماالیزا مداخلزه نمزیکردنزد،
اجازه داشتند به زندگی خود ادامه دهند .انگلیس هیچ مسئولیت ویزژهای در قبزال آنهزا نداشزت و
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درنتیجه ،آنها نی ،ع قهای به حقوق سیاسی و وضعیت اجتماعی نداشتند .نتیجه ایزن بافزت سیاسزی
آن بود که تا قبل از جنگ جهانی دوم ،سرزمین ماالیاییها توس خودشان اداره مزیشزد و دولزت
چنین شرایطی مهاجران مال،ی که هیچگونه حقوق سیاسی نداشتند ،روابز ن،دیکزی بزا کشزورهای
اصلی خود برقرار کرده و فبیعتاً سیاستهای کشور چین و هند بر آنها تأثیر میگااشت و از ایزن
رو ،ح،ب کمونیست چین و کنگره ملزی هنزد فرفزداران و اعضزای بزیشزماری در ماالیزا داشزت.
پیدایش اح،اب سیاسی در مال،ی مربوط به دوره بعد از جنگ جهانی دوم است؛ یعنزی زمزانی کزه
انگلیس اع م کرد قصد ایجاد اتحادیه ماالیایی را دارد (مسائلی.)190-188:1375 ،
به فزور کلزی ،پزایر

الگزوی حکومزت انگلیسزی در دوره پزس از اسزتق ل توسز مزال،ی،

زمینهساز حرکت به سوی مؤلفههای دموکراسی در این کشور شد .این الگو شامل رقابت انتخابزاتی
منظم ،پارلمان نمایندگی ،تفکیط قوا ،برتری نیرنظامیان و آزادیهای مدنی بود .این گ،ینش شایان
توجه است؛ زیرا نخبگان مال،ی را بر آن میدارد تا دیدگاهی قالببندی شده از دموکراسی اختیزار
کنند که هنگام رویارویی با ارز های جا افتاده و عمیقتر ،فرومیری،د .برای نمونه ثبزات و امنیزت
مقدم بر ارز های دموکراتیطاند .مال،ی ازلحاظ دستیابی به دموکراسزی ،ثبزات سیاسزی و توسزعه
اقتصادی کامیابترین کشور آسیای جنوب شرقی است .شرای ضروری برای شکوفایی دمکراسی
در مال،ی ازنظر برخی صاحبنظران به مقدار زیادی موجود هسزتند .حتزی یزط بزار در تزاریخ ایزن
کشور از زمان استق ل پیش نیامده است که ارتش یا پلیس آن فور که در کشورهای همسایه پیش
میآمزده ،در امزور سیاسزی دخالزت کننزد .از ایزن نظزر ،دمکراسزی در مزال،ی ریشزههزای عمیزق و
مستحکمی دوانده است .آشکارا م ک دیگری برای موفقیت سازمانهای دمکراتیط -یعنزی عزدم
وجزود کنتزرل خزارجی -موجزود اسزت .شزرای مطلزوب بزرای دمکراسزی در مزال،ی شزامل رشزد
حیرتانگی ،اقتصاد مال،ی در چند دهه اخیر است و همچنین باز شدن پنجرههزای جامعزه مزال،ی بزه
روی دنیا در زمینههای مسافرت ،تحصیل ،تجارت و ارتبافات .البته بر فراز کل مسئله سزازمانهزای
دمکراتیط ،مبارزهفلبی اقوام مال،ی و تنشهایی که بر رواب آن با ماالیا ،چین ،هندوستان و مردم
بومی نلبه داشت ،قابل ذکراست .شرای قبلی به نفع سازمانهای دمکراتیط هسزتند ،شزرای اخیزر
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برای سازمانهای استبدادی مناسباند ،رژیم سیاسی در مال،ی نه کام ً دمکراتیط اسزت نزه کزام ً
استبدادی اما عناصری از هر دو را در خود دارد( .وود.)124-123: 1384 ،
پایرفته شده است؛ به عبارت دیگر هرچند اس م به عنوان دین رسمی اع م شده اسزت ،امزا سزایر
ادیان نی ،پایرفته و موقعیت تثبیت شده دارند .به گونهای که اماکن عرضه مواد ناایی خاص ،معابد
عمومی و خصوصی برای عبادت و مدار

هر یط از آنها مطابق با آدابورسزوم مزاهبی وجزود

دارند و احترام متقابل ماهبی وجود دارد .در زمینه اقوام نی ،این مسئله قابل توجه است؛ چرا که این
کشور با داشتن تنو قومی بسیار زیاد،در حال حاضر دارای بحران هویت ملی و قومی نیست .همزه
از ماالییها گرفته تا چینیها ،هندیها و سایر مهاجرین به هویت مال،یزایی خزود افتخزار مزیکننزد.
بیتردید تسامح و تساهل سیاسی و اعتقادی در این زمینه نقش مؤثر داشتهاند و همچنزان کزه اشزاره
شد ،تثبیت موقعیت سیاسی و اجتماعی مال،ی عامل مهمزی در توسزعه اقتصزادی ایزن کشزور بزوده و
انتظار میرود تا این کشور را در رده قدرتهای اقتصادی جهانی قرار دهد.

 .5ساختار اظام سیاسی هند
حکومت هند را ب،رگترین دموکراسی جهان مینامند .اسزتق ل هنزد (کزه در آن هنگزام پاکسزتان،
بنگ د

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

به معنی «معلم» خوانده میشد و یکی از ب،رگترین رهبران جنبش استق ل هند از کنگره ملزی هنزد
بود به عنوان اولین نخستوزیر هند انتخاب شد .قانون اساسی هند در سال  1949به تصویب رسید و
از  26ژانویه  1950به اجزرا درآمزد کزه از آن هنگزام تزاکنون بزدون ت ییزر اساسزی بزا موفقیزت اجزرا
شدهاست .این قانون به دولتهای ایالتی اختیارات گستردهای اعطا کرده است .در نظام سیاسی هنزد،
نخستوزیر باالترین مقام اجرایی کشور است و رئیس جمهور مقامی تشریفاتی است کزه معمزوالً از
میان چهرههای دارای محبوبیت گسترده در سراسر کشور انتخاب میشود .ح،بی که اکثریزت آرا را
در انتخابات به دست آورد ،نخستوزیر را تعیین میکند و با اح،اب ائت فی هیئت دولت را تشزکیل
میدهد .رئیس جمهور از جمعبندی آرای نمایندگان مجالس مرک،ی و ایالتی از میزان کاندیزداهای
اح،اب تعیین میشود .کمیسیون انتخابات این کشور یط نهاد مستقل دولتی است کزه اختیزار کامزل

Downloaded from ejip.ir at 14:27 +0430 on Tuesday June 16th 2020

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

مقایسه توسعه سیاسی  -اقتصادی در کشورهای مالزی و هند

133

در تشخیص شرای برگ،اری و نظزارت کامزل بزر برگز،اری انتخابزات را دارد .حزداقل سزن قزانونی
رأیدهندگان  18سال است.

سنا) است .نمایندگان راجیا سابا  250نفرند که  12تن را رئیس جمهور و بقیه را نماینزدگان مجزالس
ایالتی برمیگ،ینند .سناتورها باید در زمینه ادبیزات ،علزم ،هنزر و مسزائل اجتمزاعی متخصزص باشزند.
همچنین ریاست جلسات این مجلس با معاون رئیس جمهور است .لوک سزابا  545نماینزده دارد کزه
 530تن با رأی مستقیم شهروندان و  13تن از  7فرمانداری کل انتخاب میشوند 2 ،نفر را نی ،رئزیس
جمهور از میان بریتانیاییهای هندیتبار برمیگ،یند .نخستوزیر از سزوی حز،ب حزاکم در مجلزس
لوک سابا معرفی میشود .اولین انتخابزات سراسزری هنزد در  1952برگ،ارشزد .از آن زمزان تزا سزال
 1967ح،ب کنگره پیوسته بیش از  73درصد کرسیهای لوک سابا را در اختیار داشت ،امزا پزس از
آن اح،اب دیگر بهویژه ح،ب ناسیونالیست بهاراتیزا جاناتزا و احز،اب ایزالتی رشزد چشزمگیری را در
محبوبیت خود شاهد بودهاند .تنها یط بار وقفهای در روند دموکراسی این کشور ایجاد شد ،آن هزم
در اواخر دهه  1970که درگیریهای داخلی منجر به اع م حالت فوقالعاده از سوی ایندیرا گانزدی
و درنهایت موجب سرنگونی دولت وی توس ارتش شد .گفتنزی اسزت یکزی از مهزمتزرین عوامزل
نارضایتی از ایندیرا گاندی برنامههای او برای ترویج تنظیم خانواده به منظور کاهش رشد سرسامآور
جمعیت بود.

نظام قضایی هند به تبعیت از حقوق انگلستان از نظام حقوقی کامن ال پیروی میکند .تشزکی ت
قضایی این کشور نی ،با وجود پایر

فدرالیسم در قانون اساسی بسیار منسجم است و تمایزل زیزادی

به یکپارچگی دارد .سلسلهمراتب دادگاهها در این کشور به این صورت است :دیوان عالی ،1دادگزاه
عالی ایالتی ،2دادگاه تالی .3دادگاههای تالی دارای شعب کیفری و حقوقی هستند و در سطح شزهرها
فعالیت میکنند البته در روستاها خانههای انصای (پنجایات) نی ،وجود دارد کزه معتمزدین محلزی بزه
حل اخت ی از فریق کدخدامنشی مبادرت میکنند .دیزوان عزالی هنزد از یزط رئزیس و  25قاضزی
عضو تشکیل میشود که توسز رئزیس جمهزور پزس از مشزورت بزا رئزیس دیزوان و وزرای کابینزه
1. Supreme Court of India
2. The High court
3. Subordinate court
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انتخاب میشوند ،رئیس دیوان نی ،از سوی رئیس جمهور با مشورت قضات دیوان ودادگاههای عالی
ایالتی تعیین میشود .دیوان عالی این کشور ازلحاظ گستردگی اختیارات در موقعیت کمنظیری قزرار
ایالتی را داراست و در موارد اخت ی میان دولت فدرال و دولتهای ایالتی رأی دیوان حزری آخزر
را میزند .این دیوان به مانند مجلس لردان انگلزیس بزاالترین مرجزع پزژوهش در کشزور اسزت و در
مواردی که حکم اعدام صادر شده ،استینای از دیوان به شکل یط حق پایرفته شدهاست.

ع وه بر این قوه قضاییه از قوه مقننه کام ً مستقل است ،حقوق و م،ایای قضات و مخارج نظزام
قضایی از ردیف بودجه مج،ایی تأمین میشود که مستل،م رأیگیری در پارلمان نیست ،مجلس حتی
از بحث درباره اختیارات و تصمیمات قضات دیوان عالی و دادگاههای عالی ممنو است مگر زمانی
که پیشنهاد برکناری قاضی توس رئیس جمهور مطرح شود و مجلس با دو سوم آرا آن را تصزویب
کند.

 .1-5توسعه سیاسی  -اقتصادی هند

هند ازجمله کشورهایی است که با ایجزاد ت ییزرات در حزوزه سیاسزی و اعمزال دگرگزونیهزایی در
سیاستهای داخلی و خارجی خویش توانسته است به رشد و توسعه اقتصادی چشمگیری دست پیدا
کند و در رده قدرت برتر منطقهای قرار گرفته و در جهزت تبزدیل بزه یزط قزدرت جهزانی حرکزت
میکند.
توسعه انسانی در کنار تقویت بخش خصوصی از یط فری و ت ییر در سیاست «عزدم تعهزد» و
اتخاذ استراتژی واقعگرایی در سیاست خارجی به منظور ارتقای منافع ملی از سوی دیگر ،زمینزهسزاز
تحقق جهشهای اقتصادی این کشور و تبدیل آن به یزط قزدرت عمزده جهزانی شزده اسزت .نتزایج
پژوهشهای محققان نشان میدهد که هند در کمتر از دو دهه با محوریزت دولزت توانسزته اسزت در
زمینه کشاورزی ،صنعت و فناوری اف عات به رشزد و پیشزرفت چشزمگیری دسزت یابزد و بزه یزط
قدرت منطقهای تأثیرگاار تبدیل شود.
مهمترین دندنه سیاستمداران هندی از زمان استق ل هند در سال  1957چگونگی دستیزابی
به رشد و توسعه اقتصادی بود و لاا این مسئله در رأ

اهدای ،سیاستهزا و برنامزههزای دولتمزردان

هندی قرار گرفت .بدین منظور آنها برنامهری،یهای گستردهای را در زمینه توسزعه اقتصزادی انجزام
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دادند که حاصل آن برنامه توسعه اقتصادی  5ساله در کشور بود کزه از سزال  1951تزا  2007توسز
دولت هند به اجرا گااشته شد .در ادامه روند دگرگونی در سیاسزت خزارجی هنزد و عزدم تعهزد بزه
تسریع روند رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم کرد .برای تفهیم بهتر چند سیاست اقتصادی هند را
در داخل و خارج از کشور به منظور دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی آوردهایم.
الف -سیاست داخلی تأثیروذار بر رشد و توسعه اقتصادی هند

نو سیستم حکومتی هند یکی از مسائل تأثیرگزاار بزر رشزد و توسزعه اقتصزادی هنزد اسزت .وجزود
ریشههای دموکراسی در تزاریخ و تمزدن کهزن ایزن کشزور باعزث شزده اسزت تزا هنزد بزا تأکیزد بزر
کثرتگرایی ب،رگترین دموکراسی جهان را بزر پایزه فزدرال ایجزاد کنزد .ایزن امزر باعزث گسزتر
روحیه تساهل و مدارا میان مردم و گروههای مختلف قومی ،نژادی ،مزاهبی و سیاسزی در هنزد شزده
اسززت .در قززانون اساسززی هنززد ،در مززورد حقززوق شززهروندان ،قززوانین مربززوط بززه مالکیززت افززراد،
مسئولیتپایری مقامات دولتی در برابر مطالبات اقتصادی و سیاسی مردم ،نحوه مشارکت شزهروندان
در تصمیمات سیاسی اقتصادی ،انضباط در امور اقتصادی و ملی ،گسزتر

امزور زیربنزایی بزه وسزیله

دولت و نحوه عملکرد اح،اب سیاسی در مواجهه با برنامههای اص حی دولزت بسزیار شزفای تنظزیم
شده است .این امر باعث ایجاد و ثبات امنیت حقوقی و سیاسی نسبی در جامعزه هنزد شزده اسزت .از
فری سیستم اداره کشور در هند بهصورت فدراتیو است .این امزر در توسزعه و رشزد اقتصزادی هنزد
نقش مهم ایفا کرده است؛ زیرا برنامهری،یهای دولت مرک،ی ،حکومتهای ایزالتی نقزش مکمزل و
فعالی ایفا میکنند و این باعث میشود که برنامههای توسعه و سیاستهای اقتصادی مرتب بزا آن در
یط ناحیه یا منطقه خاص متمرک ،نشود.
دولززت هنززد پززس از اسززتق ل بززه منظززور بهبززود وضززعیت اقتصززادی مززردم ،تلفیقززی از رویکززرد
سوسیالیستی و اقتصاد بازار آزاد را در رأ

اهدای و سیاستهای اقتصادی خود قزرار داد .هزدی از

اتخاذ چنین سیاستی دستیابی به خودکفایی اقتصادی در همه زمینهها بود .دولت بخش خصوصی را
بهشدت کنترل میکرد و توسعه صنعتی از فریق جایگ،ینی واردات را در رأ

اهدای و برنامههزای

اقتصادی خود قرار داده بود و نسبت به سرمایهگااری مسزتقیم خزارجی سیاسزتهزای سزختگیرانه را
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اعمال میکرد .آوردن ج،ئیات این مباحث در این مقزال نمزیگنجزد و کلیزات را مزورد توجزه قزرار
دادهایم.
تحقیقات کشاورزی هند اصز حاتی را در زمینزه امزور کشزاورزی انجزام داد و در اواخزر دهزه  60و
اوایل  70به موفقیت خوبی دست یافت .ایزن پیشزرفت بزه انقز ب سزب 1،معزروی شزد ).(Jha, 2001
توجه به بخش صنعت از برنامه دوم توسعه آناز شده بود بهویژه به توسزعه صزنعت سزنگین معطزوی
کرد .بدین منظور ابتدا توسعه صنایع اتومبیلسازی ،منزابع تزأمین نیزروی بزرق داخلزی ،ماشزینافز،ار و
برنامههای نوسازی صنعتی قزرار داد .پیشزرفت اقتصزادی هنزد در زمینزه صزنعت

ذوب فل ،را در رأ

باعززث شززد کززه ایززن کشززور در سززال  2007مززی دی بززه رشززد  10درصززدی در صززنعت دسززت یابززد
).(Panagariya, 2008:267
توسعه صنایع کوچط به منظور حمایت از اقشار ضعیف انجام شد .مهمتر از همه اینهزا توسزعه
نیروی انسانی ماهر برای کار بود که با قراردادهایی بزا دانشزگاههزای معتبزر جهزان و بزهخصزوص در
فناوری اف عات انجام شد .توسعه سرمایهگااری خارجی هند بعزد از سزال  1991گسزتر

بافزت و

زمینه و امکانات سرمایهگااری خزارجی را فزراهم کردنزد .امکزان سزرمایهگزااری در اوراق قرضزه،
خرید اوراق بهادر دولتی و فرحهای صندوق تعاونی ،امکان تأسیس شزرکتهزای تجزاری و آزادی
عمل در استخدام نیروی کار آنها از مهمترین اقدامات دولزت هنزد بزود .بزه دنبزال ایزن سیاسزتهزا
کشورهای خارجی بهویژه آمریکا سرمایهگااریهای قابلم حظهای در اقتصاد هند انجام دادنزد کزه
عمده این سرمایهگااریها در بخش بانکداری ،خدمات مالی ،مخابرات و صنعت بود.
مهمترین عاملی که زمینه را بزرای تحزول اقتصزادی گسزترده در هنزد و حضزور گسزترده بخزش
خصوصی در روند اقتصادی این کشور فراهم کرد ،بحران اف،ایش بدهی مزالی  1991در ایزن کشزور
بوده است .وزیر اقتصاد هند ،در سال  1991سیاست آزادسازی اقتصزادی را در ایزن کشزور بزه اجزرا
درآورد .بر اسا

این سیاست ،دولت دیگر کننزده فعالیزت بخزش خصوصزی نبزود؛ بلکزه تقویزت و

توانمندسازی بخش خصوصی را به منظور اف،ایش توان اقتصادی ،ایجاد فرصتهای ش لی و ارتقزای
سطح درآمد ،در رأ

برنامههای خود قرار داد.
1. Green revoltion
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ب -سیاست خارجی تأثیروذار بر رشد و توسعه اقتصادی هند

هند از زمزان اسزتق ل تزاکنون ،بزر اسزا

سزه نزو اسزتراتژی ،سیاسزت خزارجی خزود را در مقابزل

بیشتر زمینههای رشد وتوسعه اقتصادی کشور را فراهم کند .به فور خ صزه ایزن سزه نزو را مطزرح
میکنیم .نخست نهروئیسم یا نهروگرایی هست که از زمان استق ل هند تا دهه  80رویکرد نالزب در
سیاست خارجی هند بود .سیاسزتمزداران هنزدی از اتحزاد و ائزت ی بزا قزدرتهزای بز،رگ جهزان
خودداری کردند و اتحاد و ائت یهای با کشورهای آسیایی و آفریقزایی را مزورد توجزه قراردادنزد.
همچنین از سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته آن و سازمانهای چندجانبه همکارهای اقتصزادی
به عمل آوردند .دوم نئولیبرالیسم است که پس از سال  1991مورد توجه سیاسزتگزااران هنزد قزرار
گرفت .به اعتقاد آنها اف،ایش نرخ رشد اقتصادی نقش کلیدی در تبدیل هند به یط قدرت بز،رگ
ایفا خواهد کرد؛ بنابراین با سیاست حمایت از بازار آزاد و گشزودن درهزای اقتصزاد کشزور بزر روی
سرمایهگااری خارجی باید زمینه را برای رشد و توسعه هند و تبدیل آن به یط قدرت برتر اقتصادی
را آماده کرد .سوم نئورئالیسم است که پس از پایان جنگ سرد رویکرد نالب سیاست خارجی هنزد
بود .ازنظر آنها قدرت حری اول را میزند و از این رو دهلی باید از هر اب،اری برای اف،ایش قدرت
نظامی خود استفاده کند؛ بنابراین ع وه بر توسعه اقتصادی ،توسعه نظامی و هسزتهای را مزورد توجزه
قرار داد .هند رواب خود را با آمریکزا و شزوروی و کشزورهای آسزیایی و منطقزهای و سزازمانهزای
بینالمللی در هزر مرحلزه بزه نزوعی مزدیریت کزرد کزه باعزث توسزعه اقتصزادی هنزد شزد .در ایجزاد
سازمانهای مانند آسه آن و سارک با کشورهای آسیای شرقی همکاری کرد که برای همکاریهای
اقتصادی منطقه بسیار مفید بود.
 .6اتیجهویری
در ارتباط با سطح توسعه سیاسی (توزیع مکثر قدرت) و وزن تأثیر آن روی نزابرابریهزای اجتمزاعی
میتوان به دو عامل اصلی توجه کرد  :یکزی میز،ان اسزتق ل قزدرت سیاسزی نسزبت بزه سزایر منزابع و
دیگری می،ان تراکم در تمرک ،قدرت است .توسعه سیاسزی و توسزعه اقتصزادی درواقزع مکمزل هزم
هستند ،اما در بسیاری از کشورها تقدم و تأخر دارند .برخی اندیشمندان توسزعه سیاسزی را پزیشنیزاز
توسعه اقتصادی میدانند .آمارتیاسن در نتزایج کارهزای خزود مزیگویزد« :پیشزبرد و تقویزت سیسزتم
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مردمساالر یکی از اج،ای اساسی فرآیند توسعه است .اهمیت توسعه سیاسی و مردمساالری در منظر
متفاوت است اهمیت نهادی و سهم اب،اری و نقش ساختاری آن در خلق ارز ها و هنجارها» .برخی
کردن فرصزت برابزر در مقابزل قزانون و برابزری حقزوقی بزرای دسترسزی بزه فرصزتهزای سیاسزی و
اجتماعی ،موجبات تعدیل نابرابریهای اجتماعی را مهیزا مزیسزازد .در ایزن مقالزه از مقایسزه توسزعه
سیاسی– اقتصادی دو کشور مال،ی و هند به این نتیجه میرسزیم کزه هزردو کشزور راهزی سزریعی را
برای توسعه انتخاب کردند ولی به دلیزل تفزاوتهزای تزاریخی و فرهنگزی ابعزاد توسزعه در هرکزدام
متفاوت بود .کشور هند به دلیل سابقه اندیشههای دموکراسزی و آزادی ،از بعزد توسزعه سیاسزی زود
گار میکند و بر بعزد توسزعه اقتصزادی متمرکز ،مزیشزود .بزه فزوری کزه هنزد پزس از اسزتق ل از
ب،رگترین دموکراسیهای جهان به شمار میآید .برای هند توسعه سیاسزی محزی سیاسزی را بزرای
توسعه اقتصادی و کاهش فساد اداری فراهم کرده و بدین ترتیب به فزور نیرمسزتقیم باعزث کزاهش
نابرابری اجتماعی میشود .برای آنها این اهمیت داشت که توسعه اقتصادی علیالخصزوص توسزعه
صنعتی محتاج شایستهسزاالری اسزت و ایزن دو یکزدیگر را تقویزت مزیکننزد .امزا در کشزور مزال،ی
سرنوشت کمی متفاوت است .آنها باور داشتند که توسعه اقتصادی اثزر بسزیار قزویتزری بزر کنتزرل
فساد دارد تا توسعه سیاسی .توسعه اقتصادی موجب دگرگزونی در سزاختار شز لی ،گسزتر

تقسزیم

کار اجتماعی و اف،ایش پیچیدگی سازمان میشزود .توسزعه اقتصزادی معمزوالً باعزث گسزتر

فبقزه

متوس جدید میشود  .به این ترتیزب ،از ایزن فزری ت ییزر در سزاختارهای شز لی و فبقزاتی جامعزه
بهتدریج سبب کاهش نسبی نابرابریهای اجتمزاعی مزیشزود .بزا توسزعه اقتصزادی شایسزتهسزاالری،
عق نیت سازمانی و عامگرایی در سطح جامعه گستر

مییابزد و ایزنهزا همزه فسزاد اداری را مهزار

میکنند .دولتمردان مال،ی پس از ن،دیط شدن به انتهای برنامههای توسعه  2020شزان رونزد توسزعه
سیاسی را آناز کردند .آنها در ابتدای راه هم ع قه به نظریات توسعه نربییزان نداشزتند و توسزعه و
پیشرفت را در رفاه مردم میدیدند و دولت را موظف به این امر میدانستند .در مورد هند همزانفزور
که گفته شد آنها ازلحاظ توسعه سیاسی خیلی مشکل نداشتند و ایزن نتیجزه میزراس اسزتعمار بریتانیزا
بود .آنها بیشتر بر روی رشد اقتصادی و توسعه آن تمرک ،کردند و از برنامههای سیاست خزارجی و
داخلی مناسب بهره بردند .نتیجه نهزایی جزواب سزؤال اصزلیمزان اسزت کزه توسزعه در مزال،ی ابتزدا
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اقتصادی بوده و سپس به سمت توسعه سیاسی حرکت را آناز کرد؛ اما در هنزد توسزعه اقتصزادی بزا
استفاده از سیاستهای تأثیرگاار خارجی و داخلی خود استفاده شده است.
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