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چکیـده
هند از بدو استقالل تحتتأثیر عوامل مختلف دستخوش تحوالت بسیاری
شده است .ز مان ،شدت و نحوه اثرگذاری این عوامل در طول زمان متفاوت بوده
است .از جمله این عوامل که در فرآیند تحول توسعه هند نقش داشته ،رهبران و
تصمیم گیران آن هستند .تا جایی که هند به موقعیت کنونی دست یافت .از این منظر،
نقش هند به لحاظ تأثیرگذاری و نیز از نظر اهمیتِ بررسی همانند بازیگران اصلی
این عرصه بسیار مهم است .این نگارش ضمن بررسی وضعیت اقتصادی هند قبل و
در زمان استقالل ،برنامهها و سیاستها ،مؤلفهها و البته نقش افراد که هند پس از
استقالل را به جایگاه کنونی رساند؛ به نقش تصمیمگیری و مبانی تصمیمگیری در
توسعه هند میپردازد و از این منظر به پاسخ این سئوال که "چه عواملی و چگونه در
توسعه هند مؤثر بوده اند؟" تمرکز دارد که در پاسخ به آن "تغییر تصمیمگیران ،نگاه،
باورها یا مدل تصمیمگیری آنها عامل اصلی تحول هند محسوب میشود" را به
آزمون میگذارد .این نگارش با دیدی توصیفی-تحلیلی با روش کتابخانهای و بر
اساس اسناد و کتب موجود ،ضمن معرفی عوامل و منابع اثرگذار بر اهداف و
جهت گیری هند در مسائل توسعه ،با بکارگیری نظریه جیمز روزنا در تأکید بر اهمیت
"فرد" و "نقش" در ساختار تصمیمگیری هند به تحلیل جریان توسعه این کشور
میپردازد.
▪ واژگان کلیدی:
تصمیمگیری ،رهبران و تصمیمگیران ،توسعه ،هند ،گاندی ،هندوها.
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مقدمه
موقعیت و جغرافیای هند همواره این کشور را در کانون توجهات قرار داده است.
پهناوری ،حاصلخیزی خاک و قیمت پایین کاال و محصوالت در هند؛ تجار سراسر دنیا را به
این کشور کشانده است .از دیرباز که هند و سایر کشورهای شبهقاره به دلیل محصوالت
کشاورزی خوراکی مانند ادویه ،چای و غیرخوراکی مانند پارچه و پنبه مورد توجه بودند این
کشور آبستن تحوالت بسیاری شد .هند مانند بسیاری از کشورهای با سابقه جهان سومی و
با تجربه استعمار بریتانیا به چالشی عظیم کشیده شد که توان این کشور را به مدت طوالنی
به هدر میداد .تالش هند مدتها برای تأمین صِرف امیال و منافع استعمارگران بود.
بسیاری از صنایع و فعالیتهای اقتصادی هرچند بومی اما پر رونق هند در مدت استعمار به
نابودی کشیده شد و از ساختار و نمادهای هند کمتر چیزی باقی ماند .اما این پایان کار
نبود و هند عالوه بر عوامل بیرونی از درون هم به گرفتاری کشیده شد .در این بخش باید به
سیاستهای نادرستی که مدیران و تصمیمگیران این کشور دنبال میکردند اشاره کرد .هند
بالغ بر چهار دهه پس از استقالل خود درگیر مسائل اصلی خود بود و فرصتی برای تفکر و
اجراییکردن سیاستهای کالن در روابط بینالملل پیدا نکرد .در این مدت هند حتی
فرصت بازبینی اصول و بلکه بازخوانی آنها را نیز نیافت .عرصه روابط بینالملل در پارهای از
زمان دچار تحوالت شگرفی شده است .این تحوالت بر داخل کشورها اثر گذار بوده و حتی
از آن نشأت گرفتهاند .هند از جمله کشورهایی است که ظرفیت تبدیلشدن به عنصر
تغییردهنده روابط بینالملل را دارد .در این تحوالت مخصوصاً در دوران قبلتر نقش افراد
بسیار چشم گیر بوده است .امروزه هرچند از میزان آن کاسته شده است اما نباید نقش افراد
را در موفقیت یا نافرجامی کشورها نادیده گرفت .ظهور و نفوذ شخصیتهای بزرگ در
شبه قاره بر روند توسعه هند بسیار تأثیرگذار بوده که از زمان استقالل و تجزیه باید مدنظر
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قرار بگیرند .گاندی و جناح ،رهبران استقالل و تجزیه هند و پس از آن تا  1990که
منهومان سینگ روی کار آمد میتوان تأثیر و نفوذ افراد و نقشها را در تحوالت هند دید .از
این منظر نگاه و باورها ،نقش و جایگاه و نیز سیاستهایی که در توسعه هند بکار گرفته
شدند تا امروزه هند بتواند در جایگاه یک قدرت برتر اقتصادی ،سیاسی و حتی نظامی
نقشآفرینی کند اهمیت مییابد .هند توانست پس از کسب تجارب در عرصه روابط
بین الملل به شکلی کامالً جدی ،خود و محیط بازی خود را مورد بررسی قرار دهد و با
بازبینی سیاست های خود به مسیر رشد و توسعه قدم بگذارد .مسأله ساختار-کارگزار در
نظام سیاسی هند بسیار جدی و مورد توجه است .تغییرات بسیار در عالیترین سند رسمی
این کشور می تواند این معنی را بدهد که در تعامل یا تقابل دوگانه ساختار-کارگزار اولویت
به سمت کارگزار سنگینی می کند .به عبارت دیگر ،همواره ساختار مطابق خواست کارگزار
دستخوش تغییر شده است .از این منظر میتوان به نقش رهبران و افراد در توسعه هند
اشا ره کرد .این نوشته پس از بررسی و توصیف وضعیت اقتصادی هند پس از استقالل ،به
سیاستها ،افراد و اهمیت نقش آنها؛ در توسعه این کشور میپردازد و از این منظر به این
سئوال پرداخته میشود که چه عواملی و چگونه در توسعه هند مؤثر بودهاند؟ استقالل
پاکستان و تجزیه هند هر دو کشور و البته پاکستان را با مشکالتی بسیار بزرگ که حتی
امروزه با آن دست به گریبان هستند روبرو کرد .شاید در این دوره رهبران هندی پس از
آزمون و خطای بسیار دریافتند باید جدیتر به توسعه کشور خود بپردازند و این مهم را با
بازنگری بسیاری از اصول ،آموزهها و طرحهای پیشین آغاز کردند .هر آنچه که هند را از
دستیابی به توسعه باز میداشت به شرط اجماع ملی بر آن ،تغییر دادند.
پیشینه تحقیق
پیرامون توسعه ،اقتصاد و اقتصاد سیاسی هند مطالب ارزندهای نگاشته شده که قبل
از هرچیز جذابیت و اهمیت موضوع برای پژوهشگران را نشان میدهد .در عین حال نباید
فراموش کرد که عملکرد هند در شکلگیری این جذابیت بیتأثیر نبوده است .در بسیاری از
این آثار ،تا جایی که نگارنده موفق به بررسی آنها شد؛ به توسعه اقتصادی هند و فرصتها و
امتیازات توسعه برای این کشور پرداخته شده است.
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فیل و اژدها ،نوشته مردیت ()2008؛ به ظهور چین و هند به عنوان دو غول
اقتصادی و تأثیر آن بر دیگر کشورها ،روند تحولی این دو کشور ،و نحوه تغییر سرنوشتشان
میپردازد.مردیت هشدار میدهد که دنیا این دو بازیگر را دست کم گرفته است.
گانگویلی ( )2003در کتاب هند به مثابه یک قدرت نوظهور به بررسی روابط
استراتژیک روسیه و هند ،هند و آمریکا از کلینتون تا بوش ،و روابط چین و هند و البته
موضوعات دیگر؛ و در فصل آخر به اصالحات نسل دوم اقتصاد سیاسی هند میپردازد .وی
در نوشته خود دهه  90به عنوان دهه اصالحات ،تالشهای راجیو گاندی برای اصالحات،
خصوصیسازی و بخش عمومی را بررسی میکند.
بارناباس و کلیفورد ( )2012در "مهاتما گاندی ،یک الگوی هندی از رهبری
خدمتگزار" به بررسی ویژگیهای رهبری از دیدگاه مهاتما گاندی میپردازد .در این پژوهش
ویژگیهای شخصیتی گاندی را با مؤلفههای رهبر خدمتگزار میسنجد و گاندی را نمونه
عالی از این مدل میخواند.
تابلی ( )1392در اثر خود بر مهاتما گاندی ،جواهرلعلنهرو و ایندیرا گاندی تمرکز
کرده است" .شیوههای رهبری نخبگان هند" بیش از هرچیز به وضعیت سیاسی هندوستان
و البته تأثیر افراد برجسته و رهبران هند بر آن میپردازد؛ و در آن به ویژگیهای شخصیتی
که در قالب هنجارهای اجتماعی درآمده اند نیز توجه شده است.
"اقتصاد دانشی هند :الگویی برای توسعه پایدار در ایران" نوشته ناظمان و اسالمیفر
( ،) 1389به نقش دانش در توسعه هند پرداخته و تناسب این الگو با دنیای اقتصاد
درهمتنیده فعلی را بررسی کرده است .او مزایای الگوی اقتصاد دانشی را برای هند بدلیل
جمعیت باال ،ناکارآمدی برخی زیرساختها ،و هزینه باال در تأمین همه آنها؛ ارزشمند
میداند.
ار.وی.رائو ( )1372نیز در صنایع کوچک و اقتصاد در حال توسعه هندوستان به
نقشی که صنایع کوچک در توسعه و حتی توسعه صنایع سنگین هند داشته پرداخته است.
او یکی از سیاستهای مهم و موفق هند را ایجاد تعاونیهای روستایی میداند .او صنعتی-
کردن روستاها را مخصوصاً برای هندِ با جمعیتِ با رشدِ فزایندهِ بسیار ،راهکاری کارامد
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میداند .رائو در آیندهپژوهی توسعه هند بر آن است که حتی پس از آغاز فرآیند صنعتی
شدن ،یا توسعهیافتگی باز هم به صنایع کوچک توجه ویژه خواهد داشت.
کوالیی و واعظی ( )1391در "تحول سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در
هندوستان" به تأثیر سیاست خارجی بر توسعه اقتصادی اشاره و چنین استدالل میکنند،
اگر پیوند سیاست خارجی و اقتصاد برقرار و سیاست خارجی بستر تأمین منافع اقتصادی
باشد؛ آنگاه توسعه یک کشور بهتر و پایدارتر حاصل شده و دوام خواهد آورد.
طاعتی ( )1372در "خصوصیسازی در هندوستان" فرآیند خصوصیسازی ،کاهش
نقش دولت در اقتصاد ،روند مردمی شدن اقتصاد و تغییر به اقتصاد آزاد و لیبرالیسم
ا قتصادی و الگوگیری از اقتصاد بازار را در هند بررسی کرده است .به الگوها و عملکرد دولت
در این حوزه توجه خاصی شده و آن را به عنوان عنصر رهاییبخش هند از اقتصاد ناکارآمد و
آغاز کننده رشد و توسعه این کشور ذکر کرده است.
نوآوری
پژوهشگران حوزه توسعه بیشتر به وضع هند مخصوصاً از زمان آغاز فرآیند تغییر و
توسعه تمرکز یا نتایج و نمودهای آن را بررسی کردهاند .شناسایی بستر این تغییرات چیزی
است که میتوان ادعا کرد مغفول مانده است.
آنچه که این پژوهش را از دیگر پژوهشها متمایز میکند پرداختن به نقش
"تصمیمگیران در توسعه" کشورهاست .در بسیاری از تحلیلها به تأثیر گذاری افراد اشاره
شده ولی بطور متمرکز و دقیق به آن پرداخته نشده است .به این ترتیب که هر اقدام و
برنامه اقتصادی نیز بدنبال نگاه تصمیمگیران تغییر کرده است.
چارچوب نظری
هر نظریهای از منظری خاص در تالش برای تحلیل پدیده مورد نظر خود است.
نظریه روزنا جزو نظریههای تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی و از آنجا که این نگارش
به گونهای متوجه تقابل یا تعامل ساختار-کارگزار است ،با تأکید بر نقش و اختیارات ناشی از
نقش و نیز ساختار و فرآیند تصمیم گیری آن هم در سطح فرد؛ تصمیمات رهبران در عرصه
کشورداری نیز میتواند با این نظریه تحلیل شود .نظریهپردازان تصمیمگیری به فرآیندهای
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داخلی یک کشور ،چگونگی شکلگیری افکار و اندیشههای افراد و بهویژه افراد تصمیمگیرنده
توجه دارند .زمانی که در بررسی یک سیاست خارجی به سطح فرد به عنوان سطح تحلیل
توجه میشود ،چگونگی روی کار آمدن افراد هم مهم میشود .نظامی که حتی صرفاً بدنبال
حاکم کردن اشخاص بر نظام سیاسی است ،ولی این مهم را با بکارگیری یک نظام تربیتی
انجام می دهد؛ تمایز آشکاری با نظامی دارد که اشخاص بر اساس شانس ،فرصت ،اتفاق،
انتساب و  ...در این نقشها قرار می گیرند .اگر افرادی در کوران تحوالت اجتماعی و در
توزیع سمتها و نقشها ،بصورت تصادفی سر از موقعیتهای تصمیمگیری در سیاست
خارجی و دولتمردی در آورند ،لطمات فراوانی به ساختارها ،فرآیندها ،و منافع میزنند که در
میانمدت هم قابل جبران نیست(سریعالقلم.)8 :1379 ،
روزنا در مدل نظری خود پنج شاخص یا مؤلفه را به عنوان عوامل مؤثر بر
تصمیمگیری معرفی می کند .این عوامل در کشورها و یا حتی در یک کشور در طول زمان
متفاوت خواهد بود.
 . 1متغیّر شخصیت؛ یکی از مواردی که موجب تفاوت افراد از یکدیگر میشود روانشناسی
آنها ،ویژگی های رفتاری و ذهنی آنها است .درحالیکه تفاوت افراد از هم آشکار است ،تأثیر
این تفاوتها بر عرصه سیاست خارجی (یا هر عرصه تصمیمگیری دیگری) خیلی آشکار
نیست(& et all, 2011: 112

.)Walkerشخصیت ،تربیت و خصوصیات فردی ،عناصر سازنده

شخصیت ،طبقه اجتماعی ،گرایشات مذهب ی و دینی ،تمایالت اخالقی و رفتاری ،خودباوری،
قطعیت در تصمیم و ...مواردی هستند که باید سنجش و بررسی شوند .یعنی برای مطالعه
سیاست خارجی یک کشور میتوان با مطالعه خصوصیات فرد تصمیمگیرنده یا رهبر ،به
ویژگیهای سیاست خارجی آن کشور پی برد(بخشایشی.)77 :1379 ،
"روانشناسی رهبری" به تصورات و عناصر روانشناسانه مختلف که هر رهبر در فرآیند
تصمیمگیری با خود دارد بر میگردد.
یکی از عناصر مهم در تصمیمگیری سیاسی ،و آنچه که باعث بدتر شدن "معضل
تصمیمگیری اساسی" میشود؛ عنصر پایدار استرس است .استرس میتواند به عنوان یک
رشته تقاضاهای اضافی و فراتر از ظرفیت درک شود .استرس میتواند از طریق این متغیرها
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بصورت مستقل و بصورت ترکیبی تحریک شود :تهدید نسبت به ارزشهای مهم ،بیخوابی،
نگرانی ،یا دوره فشاری شدید و بحران ،این عوامل ممکن است بسیار مؤثر و به تصمیمهای
سطح پایین و نامناسب منجر شود

).(Renshon&Renshon, 2008: 510,511

چگونگی آموزش ،تجربهاندوزی اجتماعی و سیاسی نخبگان و شرایط زمانی رشد آنها
در نحوه نگرش آنها نسبت به پدیدههای مربوط به سیاست خارجی مؤثر بوده و در عین حال
همه ابعاد فوق متحولاند(سجادپور .)50 :1386 ،در این متغیر توجه خاصی به فرآیند
اجتماعیشدن و عناصر هویتساز افراد میشود.
 .2متغیّر نقش؛ این عامل ناظر به الگوی روند سازمانی در موقعیت بحرانی و در سیاست
خارجی است .هر دولتی و از جمله نظام جمهوری اسالمی ایران دارای سازمانها و تشکیالت
وسیعی است که برای انجام وظایفی به وجود آمدهاند و باید رفتار مردم را هماهنگ کنند .بر
اساس این عامل رفتار یک کشور در عرصه سیاست خارجی معطوف به گونه شخصیتی رهبر
یا تصمیمگیران آن نیست .بلکه شکل هماهنگشده رفتارهای سازمانها و محیط داخلی آن
کشور است .یعنی باید دید چه سازمانهایی و با چه کار ویژهای و آن هم در چه سطح از
اثرگذاری در فرآیند رفتاری و تصمیم خارجی کشورها حضور دارند .همچنانکه عرصه
تصمیمگیری و نیز نفوذ تصمیمات نخستوزیر از مدیران محلی بیشتر است .بدیهی است
تصمیمات یک کاردار به مراتب کم اثرتر نسبت به یک وزیر خارجه میباشد .افراد بسته به
نقشی که دارند اثر میگذارند .سطوح پایین معموالً مجری تصمیمات هستند تا
تصمیمگیرنده.
 . 3متغیر اداری و بوروکراتی؛ ساختار حاکم و بافت مسلط بر سیستم تصمیمگیری در یک
کشور کانون توجه این متغیّر است .این متغیّر بدنبال کشف روش و مکانیسم تصمیمگیری
در یک کشور است و با توجه به این مقوله سیاست خارجی همان کشور را بررسی میکند.
ساختار تصمیم به روش هایی اشاره دارد که در آن یک مقام اجرایی فرآیند تصمیمگیری را
شکل میدهد و چارچوبهای کاری و مکانیسم هایی که فرآیند مناظره داخلی بر سر تصمیم
است را شامل میشود.
چه نهادها یا افرادی ممکن است در فرآیند تصمیمگیری داخل شوند؟ آیا افراد در اعمال نظر
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خود میتوانند خیلی مؤثر و مستقل باشند ،یا نقش از پیش تعریف شده دارند؟
 .4متغیّرهای ملی ،در این متغیّر به عناصر قدرتساز موجود در همه کشورها توجه میشود.
نکته بسیار مهم ،توجه به کیفیت این عناصر است .مثالً عنصر جمعیت؛ هر کشور در نظام
بین الملل این عنصر را در خود داشته و دارد .اینکه کشوری جمعیت ،یا حتی جمعیتی
فراوان هم داشته باشد زمینه قدرتمند شدن یا عامل این مهم محسوب نمیشود .بافت سنی،
سطح تخصص و سواد ،ترکیب جنسیتی و سنی این جمعیت مهم است .اگر جمعیتی با
ترکیب سنی جوان ،متخصص و باسواد ،با تعادل نسبی جنسیتی و ...وجود داشته باشد؛
می توان گفت که این عنصر در قدرتمند شدن جامعه و افراد هم اثر دارد .سایر عناصر قدرت
اعم از ملموس مانند جمعیت ،سرزمین ،تواناییهای اقتصادی ،نظامی ،کشاورزی ،موقعیت
استر اتژیک و ژئوپلتیک ،و غیر ملموس که بیشتر معطوف به مشروعیت نظام و شخصیت
کاریزمایی رهبر و بهرهوری و کارآیی نظام است نیز جزو همین دسته قرار میگیرند.
 .5متغیرهای سیستماتیک؛ در این متغیر بیش از هر چیز به اینکه سیستم نظام بینالملل
چیست و چگونه این سیستم بر دادهها و نهایتاً تصمیمگیری یک کشور تأثیر میگذارد توجه
میشود .رفتار دولتها بسته به نظامها فرق میکند .نظام تک ،دو و چندقطبی و سایر
نظامها هرکدام به شکل خاصی بر سیاست خارجی و حتی داخلی دولتها اثر میگذارند.
اینکه دوره ،دوره جنگ سرد است یا دوره تشنجزدایی بسیار تفاوت دارد .میزان
درهم تنیدگی اقتصادی ،نهادینگی قدرت ،جریان و تقسیم قدرت ،و منابع تولید قدرت و
تأثیر آنها بر سیاست خارجی و داخلی همگی در این بخش قابل تبییناند.
 .1استقالل و برنامهها
بیکاری و کمکاری از بیماری های عمده اقتصادی اغلب کشورهای آسیایی بوده و
اساساً نتیجه عدم تناسب بین جمعیت و بهرهبرداری از منابع طبیعی و انسانی آنها میباشد.
رشد پیوسته و سریع جمعیت خصوصاً در قرن گذشته وضعیتی را پدید آورده که در آن
جمعیتی کثیر به کار کشاورزی مشغولند .ناکارآمدی زیرساختها ،سیستمهای کهنه
مالکیتی و پایین بودن بهرهوری موجب ضعف اقتصادی بیشتر هند در دوران پس از استقالل
شده بود .مشکل دیگر هند کند بودن روند انباشت سرمایه بود .فقر جمعیت روستایی میزان
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تقاضای مؤثری را که صنعت بزرگ بر اساس آن قادر به رشد و ترقی است محدود میکند.
رهایی هند از استعمار ،تصمیمگیران و رهبران هند را متوجه موضوعات و مسائل
جِدّی جدیدی کرد که تا آن زمان از آن بیخبر بودند .رهبران استقالل مجبور به زورآزمایی
با معضالتی به مراتب قوی تر از استعمار بریتانیا بودند .رقیبانی از جنس اقتصاد که به
سادگی حاضر به خالیکردن میدان نبودند .این معضالت مدتها عرصه را بر تصمیمگیران
هند تنگ کرده بودند .برای رهایی از این وضع تدابیری اندیشیده و به کار گرفته شد که
میتوان گفت مهمترین دغدغه سیاستمداران هندی از زمان استقالل در سال  ،1947یعنی
همان دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بود .کشور هند به تازگی به ضعف و نیازمندیهای
خود آگاهی یافت .این موضوع در رأس اهداف ،سیاستها و برنامهریزیهای دولتمردان
هندی قرار گرفت .بهگونهای که میتوان ادعا کرد هماکنون نیز از جمله اصول مهم و موجود
در اسناد باالدستی محسوب میشود .به همین ترتیب است که برنامههای توسعه در هند
پس از استقالل همواره مهمترین عنصر داخلی محسوب میشده است.
ایدههای پایهای و ابتدایی برنامه دهههای توسعه هند در  14صفحه توسط جواهرلعل
نهرو در  1944-1945در حالی که نهرو به دلیل مشارکت در مبارزات وطنخواهانه در
احمدنگر 3زندانی بود نگارش شده بود(.)Waelbroeck, 1999: 323-352
کانون توجه همهجانبه دولت تازه استقاللیافته هند به بهبود توسعه اقتصاد کشور
بود تا از این طریق بتواند مشروعیت خود و رضایت مردم را افزایش دهد .بدین ترتیب،
دولتمردان هند برنامهریزیهای گستردهای در زمینه توسعه اقتصادی انجام دادند که حاصل
آن  12برنامه توسعه اقتصادی پنج ساله در کشور بود که از سال  1951تا  ،2017از سوی
دولت هند به اجرا در آمد .بر این اساس ،دولت در هر کدام از این برنامهها به بخش خاصی
از حوزههای مختلف اقتصادی توجه داشت .برخی از بخشها نیز به دلیل اهمیت باال در دو
یا بیشتر از دو برنامه مورد توجه قرار گرفتند.
در برنامه اول ( ،)1951-1956کشاورزی ،تالش برای آغاز صنعتیسازی هند و البته

 .3نظام شاهیان احمدنگر ،منطقهای در ایالت مهاراشترای کنونی که در زمان استعمار بریتانیا بهه عنهوان زنهدان اسهتفاده
میشده است.
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با توجه به الگوی مدیریت کالن کشور ،خودکفایی؛ در اولویت قرار گرفت .در این برنامه رشد
اقتصادی به دستآمده ( )3/6از میزان هدف گذاری شده ( )2/1بطور چشمگیری بیشتر بود.
در برنامه دوم توجه به بخش عمومی که از برنامه قبلی آغاز شده بود جدیتر شد .تمرکز بر
صنایع سنگین میان دستی همچون صنایع فوالد ،و آغاز برنامه برای تربیت کادر علمی
هستهای بیشتر شد .نرخ رشد هدفگذاری شده و به دست آمده تقریبا برابر و حدود 4/5
بود.
در برنامه سوم توسعه ( )1956-1966صنایع سنگین و زیربنایی و البته تمرکز بر
آموزش در سطح ابتدایی دارای اولویت شد .اختالف تقریبا  50درصدی نرخ هدف( )5/6و به
دست آمده( ) 2/4مشاهده گشت .در این دوره هند درگیر چند موضوع مهم داخلی و خارجی
ازجمله جنگ  1962با چین و نیز خشکسالی  1965بود که عوامل اصلی این ناکامی لحاظ
میشوند) .)planningcommission.nic.in, 2017شایان ذکر است فاصله زمانی  1966-1969که
هند درگیر جنگ و تنش با پاکستان بود به "تعطیالت برنامه" 4معروف شد.
در برنامه چهارم ( ،)1969-1974کانون تمرکز دولت ارتقا سطح زندگی مردم بود.
این سیاستها ابتدا تحت شعار "فقر را نابود کن و کشور را نجات بده" 5از سوی ایندیرا
گاندی در انتخابات بکار گرفته شد و بعدها دولت هند بر آن بود تا با ملیکردن بانکهای
اصلی هند و تمرکز بر کشاورزی و انقالب سبز این هدف را تأمین کند .هند در این دوره نیز
درگیر سومین نبرد  1971خود با پاکستان شد تا در آخر نتواند به نرخ هدف( )5.6برسد.
یعنی تنها رشد  3/3را توانست کسب کند.
در برنامه پنجم هدف عمده دولت برقراری هرچه بیشتر عدالت اجتماعی بود که بر
این اساس ایجاد شغل و کاهش فقر در دستور کار دولت هند قرار گرفت .در این برنامه نیز
دولت هند بر کشاورزی و سایر طرحهای زیرساختی چون تأسیس بزرگراه تأکید داشت.
علی رغم کسب رشدی بیشتر از نرخ هدف  ،این برنامه در  1978لغو شد .در برنامه ششم
اولین حرکتها به سمت اجرای هرچند محدود الگوی اقتصاد آزاد ،کنترل کمتر قیمتها و
4. Plan Holiday

. Garibi Hotao
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کنترل جمعیت در دستور کار قرارگرفت و هند توانست رشدی  5/7درصدی ،یعنی 0/5
بیش از نرخ هدف گذاریشده را به دست بیاورد (. (.jagranjosh.com, 2016
در برنامه بعدی ( ،)1985-1990کشاورزی و توسعه روستاییِ تکنولوژیمحور،
کنترل تورم ،و زیرساخت برای رشد پایدار در  2000اصلیترین مسأله دولت در برنامهها و
اولویتهای اقتصادی بود .در این برنامه دولت هند با رشدی بیش از  6درصد ،یک درصد
بیشتر از نرخ هدف گذاریشده را به دست آورد .نکته مهم این برنامه توجه و اولویت بیشتر
بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی بود.
در برنامه هشتم ،در اوایل سال  1991بود که همزمان با فروپاشی شوروی ،به عنوان
اصلی ترین شریک هند ،دولت دچار بحرانی جدی در اقتصاد خود شد .ذخایر ارزی هند به
شدت محدود گشت و کمکم شکل بیثباتی در اقتصاد به خود گرفت .این برنامهها بعدها نیز
موجب تغییراتی در هند شد که بسیاری از پژوهشگران وضعیت امروزی هند را منتج از آن
میدانند .هند در  1995به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد .در این دوره هم هند
رشدی قریب به  7درصد و باالتر از نرخ هدف را تجربه کرد .در برنامه نهم ،هند به طور
جدی به بخش خدمات ،و البته فضای بیشتر به بخش خصوصی توجه داشت تا بتواند خیلی
سریع رشد اقتصادی باال را تجربه کند و از این طریق کیفیت زندگی مردم را بهبود ببخشد.
رشد با عدالت و برابری شعار این برنامه بود .این برنامه در تأمین رشد  7درصدی ناکام بود.
در برنامه دهم ( )2002-2007تقریبا همان برنامههای قبلی مورد توجه بود .کاهش فقر،
تأمین شغل مناسب با درآمد باال و پایدار .در این دوره هم دولت هند تقریبا رشد هدف
گذاری شده ( )8/1را به دست آورد (.(jagranjosh.com, 2016
دولت هند در برنامه یازدهم خود به توسعه زیرساختها مخصوصا در ابعاد اجتماعی،
آموزشی ،بهداشتی توجه کرد .تغییرات در این حوزه به قدری جدی بود که برای اولین بار
در این دوره به مقوله حکمرانی خوب به عنوان یک هدف کالن ملی پرداخته شد .نکته دیگر
این برنامه تمرکز بر توان زنان کشور بود که در نوع خود بیسابقه محسوب می شد  .هند در
این دوره با تجربه رشد  8درصدی تعجب و تحسین همگان را برانگیخت؛ هرچند نرخ رشد
هدف  9درصد بود.
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در آخرین برنامه  ،دولت هند به دنبال تجربه رشد  8/2درصدی برای خود است .این
برنامه بطور جدی بر روی کاهش فقر ،ایجاد شغل ،عمدتا در بخش غیرکشاورزی و مخصوصا
در بخش فناوری اطالعات ( ،)ITو خدمات است .در این دوره هند بر جذب سرمایه خارجی
تأکید ویژه دارد (.)Planning Commission. 2013
 .2توسعه و افراد
در بسیاری از کشورهای جهان سوم مخصوصاً آنهایی که تحول بزرگی را تجربه
میکنند نقش افراد بسیار پررنگ میشود .این موضوع قبل از هرچیز به آن دلیل است که
در این جوامع میتوان برتری فرد بر ساختار را دید .چرا که ساختار تحول یافته و تا تأمین و
فراگیرشدن ساختار جدید افراد فضای تأثیرگذاری بسیاری دارند .به عبارت دیگر ،وزنه
کارگزار بر ساختار ،در رابطه ساختار-کارگزار بیشتر است .در این جوامع بهدلیل عدم تکوین
و تأسیس نطامهای کارآمدِ تصمیمگیری میتوان تکیه بر افراد را؛ حتی طبیعی و الزم
دانست که هند نمونه بارز این مسأله است .به واقع ،هندوستان توسعه خود را در عرصههای
مختلف بیشتر مدیون جامعه هند و رهبران بلندقامتی است که هدایت کشتی طوفانزده آن
را پس از استقالل به دست گرفتند (تیشهیار.)9 :1395 ،
موضوع دیگر ،موضوع سلبیبودن خواستههای جوامع خواهان انقالب یا استقالل
است .بدین معنا که این جوامع در نفی و نخواستن یک یا چند موضوع توافق دارند اما در
بسیاری از موارد نه تنها بر سر خواستهها و جایگزینها توافق ندارند بلکه حتی نمیدانند چه
میخواهند .به همین دلیل ،در موارد زیادی دچار توهمات غیرقابلاجرایی میشوند که فقط
باعث اتالف توان آنها می شود .این توهمات و مطالبات غیرمنطقی به دلیل عدم شناخت و
آگاهی از مقدورات و محذورات کشور است .بسیاری از کشورهای جهان حتی چین و هند
که از قدرتمندترین اقتصادهای امروز دنیا هستند چنین دورانی را تجربه کردهاند تا اینکه
باالخره با اجماع ملی توانستند مسیر خود را اصالح کنند و به سمت پیشرفت و توسعه گام
بردارند .آنچه موجب بدترشدن وضعیت کشورهای جهان سوم میشود مخالفت با تغییر
برنامه های خود است .در این کشورها گروهی به اعتقادات و اصول خود به مثابه منابع
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هویتی مین گرند که در صورت تغییر در آنها احتماالً دچار بحران هویتی یا موجودیتی
خواهند شد.
بزرگ ترین چالشی که رو در روی پدران قانون اساسی قرار داشت ،ایجاد انسجام و
یکپارچگی در کشوری بود که بیشتر به یک قاره شباهت داشت؛ کشوری که متشکل از
جماعتهای مختلفی بود که موزائیکوار در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند و به وسیله
تمایزات منطقهای ،کاستی ،نژادی و مذهبی از یکدیگر جدا میشدند (تیشهیار.)13 :1395 ،
شاید بتوان هندوستان جدید را ساخته دست گاندی دانست .حضور و نفوذ گاندی در
هندوستان حتی امروزه نیز به قوت خود باقی است .باورهای فراگیر گاندی ،روشها و منش
شخصی و مبارزاتی او هر هندی و حتی هر انسانی را به خود جلب میکند .از جمله اقدامات
او میتوان اعتراض به "حکم ناحیهای" را ذکر کرد .حکمی که بر اساس آن دولت بریتانیا
نجسها را به عنوان یک جامعه مجزا اعالم میکرد .گاندی پس از اعتراض از طریق اعتصاب
غذا در زندان ،توانست آزاد شود و سپس با مذاکرات زیادی این حکم را لغو کرد .به این
ترتیب ،قوم نجس در جامعه هندو باقی ماندند .گاندی آنها را "هاریجان" نامید و امروزه
همه آنها را به نام هاریجان میشناسند (رائو .)65 :1372 ،رئیس کمیتهای که پیشنویس
قانون اساسی را تهیه کرد ،بی.آر.امبدکار بود که در گذشته به طبقه نجسها (طبقهای بیرون
از نظام کاست یا نظام طبقاتی) تعلق داشت .نام این طبقه عنوانی است که قانون اساسی
جدید انتساب آن را به هر فردی غیر قانونی اعالم کرده است (.)Krieger, 2013: 569
گاندی "نجسها" را به عنوان اعضای "اشرم" خویش پذیرفت و خودش به انجام
کارهای کثیفی پرداخت که فقط مخصوص "نجسها" بود .وقتی در اجتماعات بزرگ
سخنرانی میکرد اگر میدید "نجسها" جدا ایستادهاند به مردم میگفت ادغام شوند .اگر
چنین نمیکردند ،خود میرفت و در میان "نجسها" میایستاد ،و به این ترتیب؛ طبقات
مغرور هندی مجبور میشدند برای شنیدن حرفهایش نزدیکتر بیایند ،و بدین نحو آشکارا
مشاهده میکردند رهبرشان در میان این مردم خارشده چگونه میاندیشد (رنلدز:1384 ،
.)130
گاندی خواستار نهضت یکپارچهای از هندوها و مسلمانان و "نجسها" ،چه مرد و چه
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زن ،بود؛ چه آزادی زنها به تنهایی میتوانست قدرت نهضت را دوبرابر کند! (رنلدز:1384 ،
.)134گاندی توانست اتحاد از دسترفته هندیها را احیا کند .دورنگری و اندیشه بلند
گاندی نوید آیندهای به مراتب درخشانتر به هند میدهد .گاندی مهره اتصال سنتگراها و
نخبگان و روشنفکران جدید هند بود که نیروی این پیوند تحوالت هند را زیر نظر گاندی
ممکن می ساخت .تبلور این پیوند در حزب کنگره نمایان شد .کوشش و نبوغ سیاسی گاندی
سبب شد که اعضای حزب کنگره با عقاید متفاوت به دور طرح گاندی در خصوص استقالل
کامل هند گردآیند(کیا15 :1372 ،و .)16بنابر عقیده پدران قانون اساسی ،تمایزات مرتبط با
کاست و قبایل و عشایر شایسته است از تبعیض مثبت و سهم ویژه نمایندگی در مجلس
برخوردار شوند ،در حالی که آنانی که به لحاظ زبانی و مذهبی از یکدیگر متمایزند ،سزاوارند
که از خودمختاری فرهنگی و آموزشی برخوردار

باشند.

شاید بتوان مشابه شخصیت فردی گاندی نمونههایی یافت که همسطحِ گاندی یا
حداقل در سطح ملی کشور و جامعه خود دارای مقبولیت باشند .اما آنچه گاندی را متفاوت
میکند بسط ویژگیهای شخصیتی به سطح اجتماعی است .تا جایی که علت پرداختن به
سیاست را تنها نمایش دادن و اجرا کردن این ویژگیها میداند".برای من قدرت سیاسی
غایت نیست؛ بلکه یکی از وسایلی است که به انسان امکان میدهد تا شرایط زندگی را در
همه زمینهها بهبود بخشد"(تفضلی.)246 :1367 ،
گاندی میخواست که برای کسب استقالل ،انگلیس را تحت فشار قرار دهد .به همین
دلیل شعار خروج از هند را سر داد .هر اتفاقی که میافتاد ،انگلیس باید از هند خارج میشد.
مردم هند فقط در صورتی می توانستند متحد شوند که بریتانیا از هند خارج شود و تنها
استقالل میتوانست مشکالت آنها را حل کند .گاندی هم وارد عمل شد و مقاالت تندی
نوشت .جواهر لعل نیز به سرانجام این کارها خوشبین بود .در  8اوت  1942مجلس در
بمبئی تشکیل جلسه داد و "الیحه خروج" انگلیس از هند را تصویب کرد (رائو79 :1372 ،
و.)80
میلیونها تَن هندی نمیتوانستند لباس بهتر بخرند وگاندی میل نداشت گرانتر از
دیگران لباس بپوشد .این یکی از جزئیات فراوانی بود که گاندی را نزد مردم فقیر هند بسیار
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عزیز می کرد .برای قریب شش سال چندان با امور سیاسی سروکار نداشت .با مردم  ،بیریا و
تزویر در خصوص مشکالت قصبهها یا روستاهایشان گفتگو میکرد (رنلدز.)127 :1384 ،
احیای ریسندگی با دست ،شیوه آرامی از اعمال فشار بر دولت انگلستان به شمار
میرفت؛ زیرا انگلیسی ها به قصد تجارت به هند آمده بودند و تا آن زمان هم یکی از عالیق
عمده ایشان در هند همان تجارت بود .اکنون انتخاب جالبی در پیش رو داشتند:
میتوانستند به سیطره خود بر هند ادا مه دهند و همه تجارت خود را در این کشور از دست
بدهند ،یا می توانستند بگذارند هند آزاد شود و امید آن را داشته باشند که بعدا با کشوری
مستقل و دوست پیوند تجاری برقرار کنند .خود گاندی این نکته را روشن کرده بود که هند
مستقل ،دوست انگلستان "خواهد ماند" (رنلدز.)128 :1384 ،
در  ،1991رهبران سیاسی هند-نوادگان و بازماندگان مشرب سیاسی نهرو در حزب
کنگره پایگاه محکمی پیدا و تغییری اساسی در اعمال سیاست اعالم کردند :حرکتی به
سمت جلو ،حکومت؛ کاری را شروع میکند که حضور و درگیری خود در اقتصاد را کم کند.
تأثیر سریع پذیرش اصالحات بازار به بحرانهای مالی و تعادل پرداختها برمیگردد که
کشور را به ستوه آورده بود .مشابه بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر که در دهه
های  1980و  1990متوجه اصالحات بودهاند به با ثباتسازی با سرعتهای مختلف
پرداختهاند .در طول این دوران ،کارهای پیچیدهتر دیگری چون حذف موانع برای تجارت و
سرمایه خارجی و آزادسازی رژیم سرمایهگذاری به شکل تدریجی به کار گرفته شدند.
کماکان اصالحات دیگری چون خصوصیسازی ،حذف یارانهها و جهتدادن به اصالحات
کارگری و ملکی بحث شدند اما به کارگرفته نشدند

).(Ganguly, 2003:207

 .3اقدامات و سیاستها
دولت هند پس از استقالل به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مردم ،تلفیقی از رویکرد
سوسیالیستی و اقتصاد بازار آزاد را در رأس اهداف و سیاستهای اقتصادی خود قرار داد .بر
اساس سیاست مذکور ،دولت نقشی محوری و اساسی در اقتصاد ایفا مینمود .هدف از اتخاذ
چنین سیاستی ،دستیابی به خودکفایی اقتصادی در همه زمینهها بود .در واقع و عمال دولت
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هند ،به رهبری جواهر لعل نهرو رویکرد سوسیالیسم را در اقتصاد پیش گرفت .بااینحال،
سوسیالیسم مورد نظر نهرو با سوسیالیسم سرسخت اتحاد جماهیر شوروی از آنرو متفاوت
بود که سوسیالیسم نهرو هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را دربرمیگرفت .در همین
راستا دولت هند به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی و عدالت توزیعی بهتر ،نظام
برنامهریزی اقتصادی مرکزی را درپیش گرفت .بدینترتیب ،نخستین برنامه پنجساله برای
توسعه اقتصاد هند در سال  1952اجرا شد (تیشهیار.)78 :1395 ،
رهبران این کشور با درپیشگرفتن سیاستهای تالش برای جایگزینی واردات،
صنعتیسازی ،تصدی گری دولت در بازار ،توسعه بخش دولتی ،و تنظیم مقررات تجاری
درصدد ایجاد خودکفایی در هند بودند .در این دوران دولت سرمایهگذاری در بخش
خصوصی را به شدت کنترل میکرد .دولت هند همچنین توسعه صنعتی از طریق جایگزینی
واردات را در رأس اهداف و برنامههای اقتصادی خود قرار داده بود و نسبت به سرمایهگذاری
مستقیم خارجی سیاستهای سختگیرانهای را اعمال میکرد .بر اساس سیاستهای مذکور،
رشد اقتصادی این کشور در مدت  20سال بسیار اندک و حدود  3الی  4درصد بود که به
"نرخ رشد هندو" معروف شد (اخوانکاظمی و عزیزی.)16 :1392 ،
جدی ترین تحولی که بافت و زمینه تغییرات دیگر را فراهم کرد تغییر الگوی تصمیم-
گیری از مدل بسته به مدل باز بود .در مدل بسته تصمیمگیریها بر اساس معیارهای از
پیشتعیین شده ،افراد خاص و نیل به اهدافی ویژه طراحی و اتخاذ میشوند .در مدل
تصمیم گیری بسته همه چیز حتی افراد و نقش آنها هم محدود میشود .بعبارت دیگر  ،افراد
در محدوده خاصی فضای اثرگذاری دارند .اما در مدل تصمیمگیری باز اوال افراد بر اساس
توانایی و شایستگی در فرایند تصمیمگیری حضور دارند نه بر اساس روابط و پیوندهای غیر
حرفهای .در مدل تصمیمگیری باز افراد بر اساس منافع ملی رفتار میکنند نه بر اساس
منافع شخصی و حزبی و گروهی .در این مدل افراد نقش و تاثیر گذاری به میزان حرفهای
بودنشان میکنند .در این مدل سیستم از پیشتعیینشده عمل نمیکند ،بلکه حساس به
ورودی و رویدادهای جدید است .تمام این تغییرات مقدمهای شد تا هند بتواند سیاستهای
جدید و اصالحات عمیقی را به کار بگیرد که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
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 .1-3خصوصیسازی
خصوصیسازی در هند درگرو درک "اقتصاد مختلط" معنا مییابد .اقتصاد مختلط به
این معنی است که دو بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد فعال باشند اما مرجع ،اولویتهای
پذیرفتهشده در سطح ملی است؛ که در صورت اختالف با نظر بخش خصوصی این بخش
باید از اولویتها تبعیت کند (طاعتی .)71 :1372 ،اما پس از مدتی بخش عمومی به سراغ
صنایع سنگین رفت و فضای بازیگری بخش خصوصی بیشتر شد .در اوایل سال  1991بود
که دولت دچار بحرانی جدی در اقتصاد خود شد.برنامه هشتم توسعه هند ()1992-1996
به نقطه آغاز افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد هند و بهرهمندی از سرمایههای
خارجی تبدیل شد که در نتیجه آن کشورهای خارجی بویژه آمریکا ،سرمایهگذاریهای قابل
مالحظه ای را در اقتصاد هند انجام دادند و این مسئله باعث شد که رشد اقتصادی این کشور
بین سالهای  1990تا  2002سالیانه به  6/5درصد و بین سالهای  2002تا  2006سالیانه
به  7/5درصد افزایش یابد (اخوانکاظمی و عزیزی.)14 :1392 ،
دهه  1990در هند به منزله یک نقطه عطف تلقی میشود .آزادسازی تجارت،
خصوصیسازی صنایع و کارخانههای دولتی ،تجربه رشد سالیانه حدود  ،%7مردمیشدن
اقتصاد به شکل مستقیم در قالب طرحهای زودبازده و کوتاهمدت و حتی اجرای طرحهای
کالن از این زمان و با حضور "معمار اقتصاد هند" یعنی منموهان سینگ آغاز شد .الزم به
ذکر است که متوسط رشد ساالنه اقتصاد هند از سال  1990تا  2007سالیانه  8/3درصد
بوده است که به معنی دو برابر شدن درآمد سرانه و کاهش سطح فقر در این کشور است.
رشد تولید ناخالص داخلی هند که طی سالهای  1950تا  1970ساالنه  1/2درصد بود ،در
سال  2006به  8/9رسید و این کشور را به دومین اقتصاد جهان تبدیل نمود
(.)worldbank.com, 2013
 .2-3انقالب سبز
نباید فراموش کرد که یکی از عوامل ظهور انقالب صنعتی در اروپا ،انقالب کشاورزیِ
همزمان بود که موجب شد کشاورزی از حالت وسیله امرار معاش بودن به حالت تجاری
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درآمده و موجب تولید انبوه مواد غذایی ارزان برای کارگران صنعتی گردید(رائو27 :1366 ،
و  .)28در اثر "انقالب سبز" در این کشور و تحقیقاتی که در زمینه کشاورزی به عمل آمد،
هند در امر تولید برخی محصوالت غذایی به خودکفایی رسیده و حتی برنج و آرد و گندم را
به تعدادی از کشورهای جهان صادر میکند (باوند و اخوانکاظمی .)54 :1370 ،در برنامه
انقالب سبز ،دولت توانست با بکارگیری مجموعه ابتکارات از جمله سرمایهگذاری در عرصه
پژوهش ،استفاده از تکنولوژی پیشرفته و مناسب ،گسترش بازارها ،اصالح برخی مقررات ،و
تأمین اعتبار و یارانه برای کشاورزان سطح بهرهوری کشاورزی را به نحو قابل توجهی افزایش
دهد و با دستیابی به خودکفایی در حوزه تولید مواد غذایی ،از وابستگی هند به واردات
بکاهد(تیشهیار.)81 :1395 ،
 .3-3اصالحات قانونی و اجرایی
بسته اصالحات اقتصادی شامل باثباتسازی و تعدیل ساختاری میشود در حالی که
سیاست تعدیل بر آن بود تا تعادلهای داخلی و خارجی را از طریق فشردهسازی تقاضای
داخلی از دل کاهش مخارج عمومی و یارانهها برقرار سازد .همچنین ،کاهش ارزش پول ملی
و سیاست انقباضی؛ دیگر ابزار دولت برای تأمین برنامههای اقتصادی بود .سیاست تعدیل
ساختاری از طریق رشد اقتصادی حاصل از خصوصیسازی ،تجارت آزاد ،غیردولتیسازی و
عدم سرمایهگذاری در بخش عمومی به بهبود بازار کمک میکند.
در سیاست صنعتی جدید هند که در  1991تصویب شد تغییرات مهمی به چشم
میخورد" .این قانون تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری صنعتی را از سیاستمداران و
بوروکراتها خارج کرد .در این سیاست تنها  18بخش وجود داشت که نیاز به صدور مجوز
داشت ،آنهم به دلیل مالحظات اجتماعی ،زیستمحیطی و  . ...صنایع بزرگ تحت قانون
( MRTPقانون انحصارات و عملیات تجاری محدود) درهایشان را به روی سرمایه خارجی
گشودند .این همان تعدیل قوانین به نفع بخش خصوصی بود"( ) Kohli, 2006: 1361-1364که
از آن به عنوان اصالحات اقتصادی هم یاد میشود.
نوین سازی اقتصاد و دستیابی به فناوری پیشرفته در جهت حفظ خوداتکایی ،هدفی
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بود که در جریان این اصالحات از طریق کاهش محدودیتهای تجاری ،کاهش کنترل بر
قیمتها و کاهش مالیات بر شرکتها دنبال میشد .درپی این اصالحات ،نرخ رشد در دهه
 1980افزایش یافت و در فاصله سالهای  1980تا  1989براساس درآمد  3/3درصد رشد
کرد .به علت عدم شکلگیری سرمایه ،سیاستهای دوران جنگ سرد ،هزینههای نظامی،
افزایش جمعیت و ناکافی بودن زیربناها ،روند رشد مطلوب نبود ،بهطوریکه از  1951تا
 1979اقتصاد با نرخ میانگین یک درصد درآمد سرانه در سال رشد کرد(تیشهیار:1395 ،
.)78
 .4-3تلفیق طرحهای خرد و کالن
هند در دوران پس از استقالل با اتکا به نیروی جمعیتی خود و ترکیب طرحهای زود
بازده و کالن ،و طرحهای تخصصی با طرحهای کوچک توانست تخصصگرایی مورد نیاز
صنایع سنگین را در جمعیت باالی خود بگنجاند و عملیاتی کند .بدین ترتیب  ،بخشهای
اصلی بسیاری از صنایع با حضور مردم و به شکل غیرکالن اداره میشوند.
در چنین شرایط ی هند با گسترش و مدرنیزه کردن صنایع کوچک و روستایی موجود
و ایجاد صنایعی که قادر به باال بردن سطح تولید و سطح زندگی باشد با کمکاری و بیکاری
مبارزه کرد .در هند ،قطع نظر از کشاورزی ،هنوز صنایع کوچک و روستایی از گستردهترین
اشتغاالت مردم محسوب میشود .در برنامهریزیهای توسعه اقتصادی نمیتوان این بخش
(صنایع کوچک و روستایی) را نادیده گرفت .زیرا از نظر نیروی انسانی این بخش بعد از
کشاورزی از عمدهترین بخشهای اقتصادی میباشد .در این بخش ممکن است شیوههای
تولید ،قدیمی و وسایل و تجهیزات ابتدایی یا غیرمؤثر باشد و کارگران این صنایع ممکن
است از پیشرفتها و تحوالت صنایع خود در سایر کشورها بیخبر باشند اما همه آنها دارای
تجربیات و مهارتهایی هستند که خود سرمایه ارزندهای است .سیاست توسعه هند برخالف
سایر کشورهای با سابقه جهان سومی ،یک هدف عمده را دنبال میکند و آن رسیدن به
خودکفایی از طریق گسترش صنایع داخلی است .یکی از اهداف رهبران هند ،اختالط و
تکمیل تکنولوژی مدرن با تولیدات داخلی هند بوده است .آنها در کشوری که عصر هستهای
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و اتمی با عصر حَجَر همزیستی میکند تالش دارند تا دنیای علوم و تکنولوژی را با
ارزشهای قدیمی هند هماهنگ کنند (باوند و اخوانکاظمی.)54 :1370 ،
 .5-3الگوی اقتصاد دانشی
در الگوی اقتصاد دانشی کمیابی منابع وجود ندارد بلکه اقتصاد فراوانی منابع است .در
الگوی اقتصاد دانشپایه ،دانش به کاال تبدیل میشود و در بازارهای داخلی و بینالمللی به
فروش میرسد .اقتصاد دانش پایه به اقتصاد بدون وزن معروف است .در این اقتصاد کارخانه-
ها و صنایع بسیار بزرگ و فیزیکی وجود ندارد بلکه میکروچیپها و قطعات الکترونیک و
هوشمند اهمیت دارند .در این مدل محدودیت جغرافیایی وجود ندارد (ناظمان ،اسالمیفر؛
.)156-158 :1389
هند توانست با تمرکز بر صنایع نو و "اطالعاتمحور" به موقعیت اقتصادی بسیار
ممتازی دست یابد .همچنین هند با صنعتیکردن بخشهای اقتصادی خود مخصوصاً در
کشاورزی به عنوان اصلیترین پایه اقتصادی این کشور؛ رشد خود را افزایش داد .هند در این
بخش به چند دلیل دارای ظرفیت و وضعیت خاص است .توجه هند به اقتصاد دانشی به
دلیل وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص فراوانی است که در اختیار دارد .هند از
لحاظ تعداد پرسنل آموزش دیده فنی ،سومین کشور جهان پس از آمریکا و روسیه است
(.)Tokas, 1987: 42-58
در عین حال و فارغ از محذورات تأکید هند بر حوزه خدمات و بکارگیری نیروی
متخصص بسیار در این بخش ها ناشی از ناتوانی و ناکامی هند در تأمین زیرساختها است.
به عبارت دیگر  ،هند برای بخشهای دیگر نیاز به تأمین زیرساختهای بسیار هزینهبری
دارد .لذا الگوی تمرکز بر خدمات را برای خود قرار داده است .نکته مهم دیگری که در این
الگو وجود دارد میزان تقاضایی است که بدون محدودیت و البته روزافزون و در بسیاری از
موارد خارج از مرزها در اختیار هند قرار میگیرد.
هند با بکارگیری سیاستهای اقتصاد دانشپایه توانست بسیاری از محدودیتهای
تحمیلی بینالمللی را کنار زده و محصوالت خود را عرضه و در عرصه بینالمللی نقشآفرینی

 / 74فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31تابستان  ،1396شماره 2

کند .هند توانسته خود را به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی حاضر و قدرتهای اقتصادی
نوظهور به دنیا معرفی کند .هند در سال های اخیر از نظر صنعت و کشاورزی به
پیشرفت های قابل توجهی نائل شده و در بهره برداری از انرژی اتمی و خورشیدی
پیشرفتهای قابل توجهی داشته است.
 .6-3کمکهای خارجی
یکی از منابع اصلی کمک های خارجی هند ،اتحاد شوروی (روسیه) بوده است که تا
سال  1983حداقل  1/5میلیارد دالر به هند کمک کرده است .کشورهای اروپای شرقی و
اروپای غربی نیز کمکهای اقتصادی به هند اعطا نمودهاند و به عنوان مثال ،انگلستان و
آلمان (غربی) نیز رویهم رفته بیش از شوروی به هند کمک کردهاند(باوند و اخوانکاظمی،
 .)58 :1370سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند بخش مهمی از منابع مالی برای توسعه
اقتصادی را تشکیل میدهد .شرکتهای خارجی در این کشور سرمایهگذاری میکنند تا از
مزایای آن مانند دستمزدهای کمتر و محیط تجاری رو به رشد هند سود ببرند .لیبرالیسم
اقتصادی در هند که به دنبال بحران اقتصادی سال  1991آغاز گردید ،باعث شد که بتدریج
حجم سرمایهگذاری خارجی در هند افزایش یابد(تیشهیار.)89-88 :1395 ،
نهرو در پاسخ به اهمیت کمکهای خارجی چنین میگوید :این موضوع در واقع
اهمیت زیادی ندارد .آنچه مهم است چگونگی این کمکهاست .من به علت آن هم
نمیپردازم ،بلکه فقط در چگونگی آن حرف دارم .اگر این کمکها خیلی با مالحظات
سیاسی همراه باشد ،در این صورت عکسالعملهایی ایجاد خواهد کرد و سوءِظن به وجود
میآورد .اگر کمک ها فقط به منظور مبارزه با تهدید کمونیسم باشد ،یا از طرف کشورهای
کمونیستی به منظور مبارزه با تهدیدهای غربی داده شود این نوع کمکها رنگین خواهد
بود ،و هرچه بیشتر گرفته شود -با چشمپوشی از اینکه خود کشور چه سیاستی دارد -طبعاً
نوعی مفهوم تابعیت بیشتر نسبت به کشور کمکدهنده پیدا خواهد شد .تابعیت هم چه
سیاسی باشد و چه اقتصادی چیز خوبی نیست(چستربولس و دیگران .)89 :1355 ،تفسیر
یک تصمیمگیر از هر پدیدهای میتواند متفاوت باشد .از سال  1973به بعد تعدادی از
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کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه نیز از نظر کمکهای مالی و بخصوص در زمینه
صدور نفت به هند کمکهایی کردهاند و ایران بیشترین کمکها را در این زمینه به هند
اعطا کرده است .همچنین ،ایران یک میلیارد دالر در مورد پروژه سنگ آهن هند به این
کشور کمک کرده است (باوند و اخوانکاظمی.)58 :1370 ،
بانک جهانی کنسرسیومی مرکب از سیزده کشور عضو بانک جهانی به اضافه کشور
آمریکا برای کمک به اقتصاد هند تشکیل داده است .این کنسرسیوم برای ایجاد هماهنگی
در اعطای کمکهای این کشورها به هند ،و تنظیم اولویتها در این زمینه تشکیل شده
است .در سال  2013هند به لحاظ رتبه جهانی در جذب سرمایه خارجی مقام پانزدهم را
داشت که این رتبه در سال  2014به رتبه نهم و در سال  2015به رتبه نخست ارتقا یافت.
این مسئله تا حد زیادی تحت تأثیر انجام اصالحات در زمینه قوانین جذب سرمایه خارجی
در  25بخش بود که در چهارچوب ابتکارات حکومت در سال  2014صورت گرفت (تیشهیار،
.)89 :1395
اندازه بزرگ بازار ،در دسترس بودن منابع انسانی بسیار ماهر ،سیاست اقتصادی
درست ،منابع طبیعی فراوان و متنوع همگی عواملی هستند که هند را قادر به جذب
سرمایهگذاری خارجی میکند(تیشهیار .)89 :1395 ،اگرچه جریان سرمایهگذاری خارجی
در هند طی سال های پس از آزادسازی اقتصادی رو به افزایش بوده هنوز سهم جهانی از
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند به آن اندازه که همه نیاز خارجی هند را در مقایسه
با دیگر کشورها تأمین کند نبوده است (.)Anitha, 2012: 124
 .7-3سیاست خارجی اقتصادمحور
سیاست خارجی هند پس از طی دورههای آرمانگرایی و واقعگرایی ،تحت تأثیر
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد تغییر مهمی به سمت الگوی اقتصاد آزاد
داشت .در این دوره باتوجه به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حذف یکی از بلوکهای
سیاسی و ایدئولوژیک بینالملل ادامه سیاست عدم تعهد دیگر بیمعنا جلوه مینمود .بنابراین
از یکسو با کنار گذاشتن آیین عدم تعهد در سیاست خارجی ،سیاست خارجی هند از وجود
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یک دیدگاه استراتژیک بی بهره شده بود و از سوی دیگر ،ایجاد شرایط جدید در عرصههای
منطقهای و بینالمللی فشار بر این کشور افزایش پیدا کرد .سیاستمداران هندی به خوبی
دریافته بودند که در دنیای درهمتنیده موجود ،کسب جایگاه منطقهای و فرامنطقهای بدون
توجه به اقتصاد ان هم به شکل همگرایی ممکن نخواهد بود.
در چنین شرایطی ،رهبران هند از راه کاهش نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی،
زمینه تحول در روابط ر ا فراهم کردند .رهبران هند دریافتند برای تبدیل شدن به قدرت
منطقه ای نیاز به حل مشکل با همسایگان دارد .لذا ارتباط خود با چین ،پاکستان ،بنگالدش،
افغانستان و  ...را به طور جدی مورد بازبینی قرار داد .هند حتی در بلندمدت برای تأمین
اهداف خود ،روابط خود با آمریکا مخصوصا در اواخر دوره کلینتون و ابتدای دوره بوش را
مورد بازبینی قرار داد .هند حتی توانست روابط خود با اتحادیه اروپا را نیز بهبود
ببخشد(کوالیی و واعظی؛ .)257-269 :1390
وضعیت اقتصادی هند امروزه بسیار متفاوت شده است .برخی از کارشناسان امور
اقتصادی ،اوضاع اقتصادی هند را به فیلی تشبیه مینمایند که به طور مداوم در حال تحرک
و رشد است .آنها معتقدند برنامههای اقتصادی دهه  90که توسط دولت هند به اجرا گذاشته
شد و توسعه همه جانبه را محور و اساس رشد اقتصادی قرار داد ،باعث افزایش اعتماد به
نفس ملی ،جذب سرمایهگذاری خارجی و پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور گردید .بین
سالهای  1951تا  1973که رشد صادرات جهانی به طور متوسط ساالنه  7/85بود ،رشد
صادرات هند بسیار کمتر از میانگین جهانی و حدود 2/66درصد بود ).)Joshi, 1994:97
نتیجهگیری
مبتنی بر یافتههای پژوهش میتوان به نکاتی اشاره کرد .اهمیت شبهقاره برای تجار و
بازرگانان سراسر دنیا ،جدای از مزایایی که داشته است ،هندوستان را به مشکالت و
پیامدهایی منفی از جمله استعمار و تجزیه مبتال کرد .تجربه استقالل برای هند بسیار
گرانبها بود .تجزیه هند بهای این تجربه بود .هند علیرغم میل و تالش برای پیشرفت،
بالفاصله پس از استقالل به کامیابی نرسید و مدتها به حل مشکالت پایهای خود پرداخت.
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چهار دهه گذشت تا هند به یک بحران رسید که از دل آن اصالحات جدی را اجرا کرد.
شروع برنامه اصالحات هند و پیشرفت این کشور پس از اجماع نخبگان و تبدیل آن به یک
مطالبه ملی اجرایی شد .موضوعی که از خود برنامه اصالحات مهمتر بود .اجماعی که هند را
به پیشرفت رساند.
اقدامات هند برای توسعه قبل از هرچیز تحت تأثیر نگاه  ،باورها ،و الگوی رفتاری و
مدیریتی رهبران این کشور بود .هند توانست پس از چهار دهه اصول سیاست خارجی و
داخلی ،الگوی اقتصادی و مدیریتی خود را مورد بازبینی قرار دهد.
تصمیم گیران هند با شناخت محذورات و مقدورات کشور خود توانستند برنامههای
توسعه کشور خود را بازبینی و اصالح کنند .در تصمیمگیری در سطوح باال در کشوری
مانند هندوستان ،افراد برجسته و رهبران از زمان استقالل تا به امروز ،تأثیر فراوانی
داشتهاند؛ تا جایی که میتوان اندیشههای آنها را در هند امروز در حد زیرساختهای اساسی
نظام سیاسی هند شناسایی کرد .با توجه به سیاسیبودن تصمیمگیریها حتی در حوزه
اقتصاد می توان تأثیر افزونتر افراد را به راحتی تشخیص داد .توسعه هند تحتتأثیر چند
مؤلفه اصلی همچون ،افراد ،برنامههای توسعه ،خصوصیسازی ،انقالب سبز ،الگوی اقتصاد
دانشی و تحول سیاست خارجی به نتیجه نشست .وضعیت فعلی هند در گرو اجرای این
سیاستها در دوره های مختلف است .هند بزودی با ابزار اقتصادی خود به اهداف سیاسی
جدیتری خواهد پ رداخت .در حال حاضر هند در تالش برای کسب عضویت دائم شورای
امنیت است تا بتواند منزلتی به مراتب برتر را کسب کند.
منابع فارسی
 .1اخوانکاظمی ،مسعود و پروانه عزیزی" )1392(.تحلیل اقتصاد سیاسی توسعه در

هند".فصلنامه مطالعات شبهقاره .شماره چهاردهم.7-32 .
 .2باوند ،داوود و مسعود اخوانکاظمی )1370( .هند :یک ابرقدرت منطقهای،
سیاست خارجی و استراتژی نظامی در حوزه اقیانوس هند .پایاننامه
کارشناسیارشد.تهران :دانشگاه امام صادق(ع).
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 .3بخشایشیاردستانی ،احمد )1386(.اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران .چاپ سوم .تهران :آوای نور.
 .4بولس ،چستر و دیگران )1355(.اندیشههای نهرو .چاپ پنجم .ترجمه محمود
تفضلی .تهران انتشارت امیرکبیر.
 .5تابلی ،حمید" )1392(.شیوههای رهبری نخبگان شبهقاره هند" .فصلنامه
مطالعات شبهقاره .شماره هفدهم.27-52 .
 .6تیشهیار ،ماندانا )1395( .سیاست و جامعه در هندوستان .چاپ اول .تهران:
مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران.
 .7جهانبگلو ،رامین )1379(.گاندی و ریشههای فلسفی عدم خشونت .ترجمه
هادی اسماعیلزاده .چاپ اول .تهران :نی.
 .8رائو ،آر.وی )1366(.صنایع کوچک و اقتصاد در حال توسعه هندوستان.
ترجمه صنایع روستایی استان فارس .چاپ اول .تهران :کمیته صنایع روستایی دفتر مرکزی
جهاد سازندگی.
 .9رائو ،م.چلپتو )1372(.زندگی نهرو .ترجمه فریبرز فرهمند .چاپ اول .تهران:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 .10رنلدز ،رجینالد )1384(.زندگینامه مهاتما گاندی .ترجمه محمدحسین آریا .چاپ
سوم .تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 .11سجادپور ،سیدمحمدکاظم )1386(.سیاست خارجی ایران ـ چند گفتار در
عرصه های نظری و عملی .چاپ اول .تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
 .12سریعالقلم ،محمود )1379(.سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بازبینی
نظری و پارادایم ائتالف .چاپ اول .تهران :مرکز تحقیقات استراتژیک.
 .13طاعتی ،آرام" .)1372( .خصوصیسازی در هندوستان" .فصلنامه مطالعات
مدیریت .صص .82-67
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) "تحول سیاست خارجی و توسعه اقتصادی1391( . الهه و طیبه واعظی، کوالیی.14
.274-247  صص. شماره اول. سال چهارم. فصلنامه روابط خارجی."در هندوستان
. چاپ هشتم. ترجمه محمود تفضلی.) همه مردم برادرند1367(. مهاتما، گاندی.15
. سپهر:تهران
. چاپ اول. ترجمه خجسته کیا.) در جستجوی حقیقت1372(. مهاتما، گاندی.16
. مرکز:تهران
)" اقتصاد دانشی هند (الگویی برای توسعه ی پایدار در1389(  ناظمیان و اسالمیفر.17
.169-145  صص. فصلنامه مطالعات شبهقاره هند.")ایران
 نشر: تهران. چاپ اول. ترجمه پرویز علوی.) تاریخ نوین هند1361(. آنتونو، واکی.18
.بینالملل
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