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پیش
به جلو

ارتش هند برای استفاده از هوش مصنوعی 
)AI( برنامه ریزی می کند

برای مقابله با تهدید تروریسم، ارتش هند این گونه برنامه ریزی کرده که 
جهت شناسایی چارچوب تروریسم و ردیابی اطالعات محرمانه، از هوش 

مصنوعی )AI( بهره ببرد. ارتش همچنین با استفاده از این تکنولوژی 
می تواند شرایط زندگی و کارکرد تجهیزات جنگی مورد استفاده نیروهای 

مسلح را تفسیر کند. همچنین، هوش مصنوعی می تواند در دستیابی 
به بخش های مهم اطالعات برگرفته از صحبت های انجام شده توسط 

رهبران تروریستی کمک کننده باشد. پس از توصیه ی نیروی ملی هوش 
مصنوعی به خدمات دفاعی مبنی بر فعالیت بر روی 10 پروژه هوش 
مصنوعی بود که، کار توسعه ی فناوری هوش مصنوعی آغاز شد. این 

پروژ ها بر روی تجزیه و تحلیل تصویری، متنی، گفت و گو و نیز آنالیز 
پیش بینی تمرکز دارند. 

عجب داد و ستد با شکوهی!
هر روز هند در حدود 26,000 تن زائدات پالستیکی 

تولید می کند و برای حل کردن این مشکل، یک مدرسه 
در پاموهی واقع در آسام یک فکر بکر کرده است. 

مدرسه بنیاد آکشار، از والدین دانش آموزان درخواست 
کرده که شهریه فرزندان خود را توسط ساک های 

پالستیکی مصرف شده بپردازند. این مدرسه دارای 
100 دانش آموز است و هر دانش آموز باید در هفته حد 
اقل 25 ساک پالستیکی تحویل دهد. مفهوم نوآورانه این 
فعالیت نه تنها به بهتر شدن شرایط محیط زیست کمک 

می کند، بلکه توسط جلوگیری از مشکل کودکان کار، به 
خانواده های بومی منطقه نیز یاری می رساند. 

پست های توییتری سواراج، وزیر 
امور خارجه

هندی ها برای تشکر از وزیر امور خارجه ی برون گرای 
هند، ساشما سواراج، به توییتر مراجعه کرده اند. این رهبر 
به عنوان وزیر امور خارجه ای که به راحتی قابل دسترس 

است شناخته شده و برای کمک از طریق پاسخ سریع در 
توییتر به درخواست های کمک هندی هایی که در خارج 

از کشور ساکن هستند، مورد ستایش قرار گرفته است.

“خانم، شما کارهای نیک بسیاری انجام 
داده اید. کسانی که از کمک های شما 
بهره برده اند، هرگز شما را فراموش 

نمی کنند. آن هایی که با تحسین درباره 
اعمال خوب شما مطالعه کرده اند، همیشه 
شما را ستایش خواهند کرد. خداوند پشت 
و پناهتان باشد. )شیوه نگارش عمدی(” 

سونی رازدان
بازیگر هندی

“کار او با شکوه بود، 
وزیر امور خارجه 

یکی از اعضای گروه 
دولت سابق است 
که مسلما بهترین 

بازده را داشته است. 
متشکرم خانم” 

سانام آرورا 
کاربر توییتر

در  که  مثبتی  تحوالت  درباره 
هستند،  وقوع  حال  در  کشور 

به روز رسانی شوید
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ای بین 1-3 میلیون روپیه هند، کلید موفقیت و 
دستی  نظافت  مشکل  رفع  خطر  بدون  حل  راه 
اولیه  نمونه  این  است.  کرده  حفظ  خود  در  را 
از  که  یافت  توسعه  ماهری  دانشجویان  توسط 
برش دهنده های سریعی برای برش مواد زائد 
ضخیم در مخازن فالضالب استفاده کرده اند که 
کادر  اعضای  اما  کنند.  می  تمیز  را  ها  کانال 
ترویج  برای  که  هستند  امیدوار  ناظر  آموزشی 
اصالحیه  چند  با  اب��زار،  این  گسترده  کارکرد 
به شکل چشم  این پروژه  بیشتر، هزینه ساخت 

گیری کاهش یابد.
دیوانشو کومار دانشجویی که نقش کلیدی در 
توسعه روبات مخزن فاضالب اس ای پوی داشته 
می گوید که چالش نظافت دستی هم اجتماعی و 
هم فنی است. “هدف نهایی ما این است که برای 
توسعه یک راه حل فنی تالش کنیم که بتوانیم با 
کسب اطمینان از این که محصول اس ای پوی 
واقعا مورد کاربرد همان افرادی قرار می گیرد 
که در ابتدا به عنوان نظافت چیان دستی کار می 

کردند، بر موانع اجتماعی غلبه کنیم.”

گنجینه ی مهارت
وقتی صحبت از راه حل های نوآورانه و فنی 
بر  چالش  بسیار  مشکالت  رف��ع  ب��رای  جامع 
با زیر ساخت ها و توسعه وسیع  انگیز مرتبط 
می شود، هند به عنوان نیرویی که بشود روی 
این  اعتبار  ش��ود.  می  ظاهر  ک��رد،  حساب  آن 
پرورش  و  آموزش  قوی  سیستم  به  باید  پروژه 
سطح باالتر در کشور و روحیه جوانان کشور 

برای یافتن راه حل های نوآورانه اما ساده برای 
و  توسعه  راه  سر  بر  موانع  ترین  بزرگ  رفع 
پیشرفت، نسبت داده شود. موسسات آموزشی، 
به ویژه موسسات تکنولوژی هندی )IIT( توجه 
ها را به سوی دنیای واقعی و کاربردهای عملی 
تئوری های مختلفی جلب می کنند که به عنوان 
این  عملکرد اصول متفاوت شناخته می شوند. 
ترویج  را  مغزی”  “طوفان  تکنیک  ها  پروژه 
دانشجویان  بین  تعامل  آزادی  احساس  و  داده 
ها  پروژه  این  پذیری  امکان  در  پروفسورها  و 
با  که  این  به  توجه  با  ع��الوه،  به  دارد.  وجود 
حضور شرکت های بی شمار چند ملیتی، هند 
تبدیل به یک مرکز تولید شده و در طی یک دهه 
کاهش  شاهد  دانشجویان  مهاجرت  آمار  اخیر، 

چشم گیری بوده است. 
آب  ت��وزی��ع  ب��ه  ق��ادر  ک��ه  هایی  دستگاه  از 
بازیافتی  قابل  م��ورد  هر  از  سالم  آشامیدنی 
هستند، و فناوری اسمارت کین برای اشخاص 
انرژی  تا سرد خانه های  بینایی،  دچار ضعف 
خورشیدی، نو آوران جوان فارغ التحصیل از 
موسسات مختلف تعهد خلق هند بهتر را به قلب 
نو  تا  ساده  نوجوانان  از  اند.  سپرده  خود  های 
هند،  جوانان  همه  شک  بدون  برجسته،  آوران 

بزرگ ترین ناجیان این کشور هستند. 

وینایاک سوریا سوامی یک روزنامه نگار 
ساکن دهلی است. او فارغ التحصیل رشته ی 

مهندسی مکانیک بوده و با نیروی دریایی هند 
همکاری می کند. 

باال )چپ به راست(: پروفسور 
پرابو راجاگوپال و دیوانشو کومار با 
روبات مخزن فاضالب اس ای پوی 
؛ دیوانشو کومار و اعضای تیم او با 
روبات مخزن فاضالب اس ای پوی

صفحه رو به رو: دانشجویان 
موسسه تکنولوژی هند در حال 

تنظیم یک پیشینه جهت راه اندازی 
بیشترین شمار روبات ها برای 

نظافت یک منطقه
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ابتكارات
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نیازها برای رفع خطر از زندگی  میان بردن 
آموزشی  کادر  و  دانشجویان  ارزشمند.  های 
این پروژه، برای گرد هم  به کار در  مشغول 
آوری یک ربات با قدرت کنترل از راه دور 
تالش می کرده اند که قادر به خرد کردن مواد 
زائد جامد شده و هم زمان پودر کردن آن ها 
سیستم  ترین  متراکم  حتی  سازی  پاک  برای 
های فاضالب مقدور می باشد. پروفسور پرابو 
راجاگوپال از مرکز ارزیابی غیر مخرب در 
موسسه تکنولوژی هند )IIT( مادراس توضیح 
می دهد “راندن یک روبات در چنین فضایی 
با سه  به شمار می رود.”  یک چالش بزرگ 
پروژه پس از آن، این تیم قادر به ساخت یک 
پره   – پروانه ی شش  یک  برای  اولیه  نمونه 
ای مستقل، توسعه یافته توسط سریالنت، یک 

دانشجوی کارشناسی ارشد شد. 
یکی از بزرگ ترین چالش های پیش رو در 
طی توسعه ی این نمونه اولیه، امکان پذیری 
برای  کمبودی  هیچ  هم،  امروز  حتی  بود.  آن 

گزینه های مکانیزه ی پاک سازی و حل مشکل 
مواد زائد نیست، به هر حال، با وجود هزینه های 
کنونی، که چیزی در حدود 2-5 میلیون روپیه هند 
است، کاربرد وسیع آن در سراسر کشور مشکل 
ایجاد می کند. در این فرایند به عنوان اولین قدم، 
این تیم قادر به توسعه یک ابزار تراش شد که می 
تواند زائدات را خرد و همگن سازد، که پس از آن 
با استفاده از یک دستگاه خالء، به بیرون کشیده 
ساده  مدل  یک  با  ابتدا  در  که  ها  آن  شد.  خواهد 
شده ابزار برش کار می کردند، هم اکنون قادر به 
توسعه یک ابزار برش چتر مانند شده اند. در یک 
اندوالن  کارامچاری  صافای  با  نزدیک  مشاوره 
)SKA(، سازمانی که در زمینه ی نظافت دستی 
در سر تا سر کشور فعالیت می کند، این گروه از 
محققان در موسسه تکنولوژی )IIT( مادراس در 
آستانه ی تحویل یک محصول هستند که می تواند 
نظافت چیان را از تماس نزدیک با مواد زائد حین 

عمل ناتوان کننده نظافت دستی حفظ کند. 
با هزینه  روبات مخزن فاضالب اس ای پوی 

ما برای توسعه یک 
راه حل فنی تالش 

می کنیم که بتوانیم 
با کسب اطمینان از 

این که محصول اس 
ای پوی واقعا مورد 
کاربرد همان افرادی 
قرار می گیرد که در 

ابتدا به عنوان نظافت 
چیان دستی کار می 

کردند، بر موانع 
اجتماعی غلبه کنیم

بازرسی و نظافت 
مخازن فاضالب از 

مسایل اجتماعی بسیار 
حیاتی به شمار می 

رود، و مکانیزاسیون 
این فرآیند برای 

هزاران نظافت چی 
فاضالب که مشغول 

به این کار بوده و با 
کمبود راه حل های قابل 

استطاعت بسیاری رو 
به رو هستند، منفعت 
بسیاری خواهد داشت

دیوانشو کومار
دانشجو، موسسه تکنولوژی هند، مادراس

دکتر پرابو راجاگوپال
پوفسور، موسسه تکنولوژی هند، مادراس
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یک گروه از محققان موسسه تکنولوژی هند 
در مادراس در آستانه ی تحویل یک محصول 

هستند که می تواند در سر تا سر جهان به 
نظافت دستی خاتمه دهد

های  جهش  دیجیتال  زمینه  در  هند  که  طور  همان 
بلندی داشته است، یکی از بزرگ ترین چالش های 
پیش رو، پیشرفت ابزارهای مورد نیاز برای توسعه 
عمده،  های  پیشرفت  وجود  با  حتی  باشد.  می  جامع 
زیر ساخت های کشور هنوز هم شاهد امکانات عمده 
بیشتر  آوری  فن  های  نامه  تصویب  پذیرش  برای 
است. به هر حال، در طی دهه اخیر، نسل های جوان 
تر دخالت بی سابقه ای در طرح های مرتبط با منافع 
ملی داشته اند. این موج اخیر، از این واقعیت متولد 
تا سال 2020، میانگین سنی کشور هند 29  شد که 
به  تبدیل  را  کشور  این  امر  این  و  بود،  خواهد  سال 
جوان ترین کشور جهان می کند که در آن،64 درصد 
جمعیت در گروه سنی اشتغال قرار داشته و این امر 
است،  شده  تسریع  مشارکت  با  همیشه  پیشرفت  که 

محقق می شود. 
های  انگیزه  که  دول��ت  نوآورانه  های  برنامه  با 
الزم بیشتری را برای استارت آپ های خالق فراهم 
گرفته  قرار  حمایت  تحت  های  ماموریت  و  ساخته، 
ای مانند سواچ بهارات و برنامه هند دیجیتال، خرقه 
جوانان  رشد  به  منجر  حقیقی  زیربنایی  توسعه  ی 
اخیر،  سال  پنج  طی  در  تنها  است.  شده  کشور  این 
کشور  سر  تا  سر  در  بسیاری  نوآورانه  های  پروژه 
هند توسعه یافته اند که با هدف کنترل موانع مختلفی 
پیشرفت جامعه هستند. در  فعالیت می کنند که مانع 
های  سازی  مفهوم  بسیاری،  های  پروژه  که  حالی 
واقع گرایانه ایده ها به شمار می رفته اند، هنوز هم 

امکان پذیری و کاربرد گسترده ایده 
داده  پاسخ  های  سوال  میان  در  ها 
حال،  هر  به  اند.  مانده  باقی  نشده 
پیشرفت های نوآورانه، دانشجویان 
که  ساخته  قادر  را  کشور  سراسر 
از  برخی  برای  را  هایی  حل  راه 
تصویر  که  مشکالتی  ترین  بزرگ 

جهانی هند را خدشه دار می کنند، توسعه دهند. یکی 
از پروژه های این چنینی، متعلق به مراکز موسسه 
جلب  ای  گونه  به  که  است  هند  مادراس  تکنولوژی 
توجه چندین انجمن غیر دولتی را برای از میان بردن 
نظافت  و  فاضالب  سیستم  تخلیه  بهداشت،  مشکل 

دستی مدیریت کرده است. 

روباتیک برای همه
پس از چهار سال تحقیق و مطالعه، باالخره موسسه 
تکنولوژی هند مادراس، با یک نوای تکنولوژی بر 
از  هدف  با  واحد  جایگزین  یک  آمد،  صحنه  روی 

نمونه اولیه روبات مخزن فاضالب اس ای پوی



نوآوری
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نو آوران جوان متعلق موسسات تکنولوژی هند )IIT( مادراس قادر به توسعه 
ی روبات مخازن فاضالب اس ای پوی شدند که هدف آن فراهم سازی یک راه 

حل هوشمندانه برای رفع مشکالت نظافت دستی می باشد

از نوجوانان

گیتی تا ناجیان
نوشته: وینایاک سوریا سوامیسوامي
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را بهبود بخشیده و طراحی را مطابق با مد روز در 
آورده ام اما اولین هدف من، سود آور کردن دوباره 

ی این تجارت برای روستاییان است.”
چالش دیگر در احیای خان این است که چرخ های 
سنتی برای تهیه کردن تکه های پارچه برای دوخت 
بلوز کوچک هستند. در حال حاضر شادانگوله جهت 
نیز  و  گولدگودا  خان  بافندگان  از  چرخه  یک  تولید 
چرخ های بزرگ تر برای تولید متری پارچه تالش 
می کند که بیشتر تجاری بوده و برای خالقیت ها نیز 
خان  سازی  متنوع  برای  همچنین  او  باشند.  مناسب 
برای استفاده در اسباب و اثاثیه منزل و دکور خانه 

عالوه بر خط تولید لباسش برنامه ریزی می کند. 
شادانگوله می گوید که سهم او در احیای این اثر 
هنری بسیار اندک بوده و نیاز است که مردم بیشتری 
او  کنند.  پیدا  آگاهی  جادویی  ی  آرچه  این  به  نسبت 
تالش  و  کوشی  سخت  به  باید  “ما  دارد  می  اظهار 
یک بافنده احترام بگذاریم، کسی که برای تمام کردن 
پارچه ی یک ساری که می تواند حتی تا 4 ماه طول 
تنها  نشیند.  می  بافندگی  پای چرخ  ها  بکشد، ساعت 

وقتی این زحمت برای بافنده و خانواده او درآمد زا 
بوده و احترام در بر داشته باشد، نسل آینده نیز این 
که  رسد  می  نظر  به  کرد.”  خواهد  دنبال  را  سنت 
بافندگان  دل  در  را  امید  های  اشعه  او،  های  تالش 
روستای گولدگودا تابانده باشد، همان طور که راجو 
به طور خالصه آن را توضیح می دهد: “من دوست 
دارم باز هم روی چرخ بافندگی دستی کار کنم. وقتی 
لباس های زیبایی را می بینم که از پارچه هایی که 
من تولید کرده ام درست شده اند و در سر تا سر دنیا 
به نمایش در می آیند، به خودم افتخار می کنم. این 
بافندگی  انگیزه می دهد که چرخ های  به من  قضیه 
دستی و این صنایع دستی را حفظ کنم. من این هنر 

را به فرزندانم نیز خواهم آموخت.” 

پریا رانا یک نویسنده پیشکسوت مد است که نشریات 
عمده ای را در هند اداره می کند. رانا به عنوان سردبیر 

اجرایی اوت لوک اسپلرج فعالیت می کند. 

باال: وایشالی شادانگوله 
طراح در حال ارائه رسمی 

مجموعه خود با برجسته 
سازی این پارچه در هفته مد 

لوتوس میک آپ هند

صفحه رو به رو: یک مدل با 
پوشش خان از مجموعه بیسرا 

)فراموش شده( در طی هفته 
مد لوتوس میک آپ هند، بر 
روی صحنه مد راه می رود
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پارچه  قدر  این  کار می کرده، می گوید  “خان 
ی زیبا و هنر مندانه ای است و بافت آن تنها در 
این یک سنت است، و  این روستا مقدور است. 
نه تنها یک شی ء بی جان. این اثر هنری تحت 
نفوذ آب و هوا، نقش و نگار ها، زندگی روزانه 
و حتی محیط زیست روستا قرار گرفته است.” 

در سال های 2012 و 2014، او در نمایشگاه 
دو  نمایش  به  اق��دام  هند،  در  شده  برگزار  مد 
مجموعه طراحی بر پایه پارچه های خان کرد. 
مجموعه  خلق  برای  را  او  مثبت،  های  واکنش 
که  تشویق کرد  لباس های معاصر  از  دیگر  ای 
در سال 2018 در هفته مد هند واقع در دهلی، 
طراحی  نمایشگاه  معتبرترین  و  مشهورترین 
احیای  ی  “ای��ده  آمد.  در  نمایش  به  کشور،  مد 
پارچه  کیفیت  و  روح  حفظ  شامل  من،  مجدد 
تنها طراحی است که  و  بوده  بدون دست کاری 
تغییر می کند. مردم  با مخاطب معاصر  مناسب 
پوست  روی  پارچه  این  راحتی  احساس  عاشق 
شان و درخشش آن در چشم هستند.” در آخرین 
کردن  هماهنگ  با  شاندوگله  خ��ود،  مجموعه 
با  بومی  های  صورتی  و  سبزها،  ها،  نارنجی 
های  رنگ  پالت  خاکستری،  و  طالیی  برنزی، 
سنتی را گسترش داد. این طراح، در ماه ژوئن 
سال جاری، اقدام به برگزاری نمایشگاهی شامل 
نو خواهد  پارچه در دهلی  یک مجموعه ی 40 
در هفته  باز هم در محدوده ی جهانی،  و  کرد، 
 40 ی  مجموعه  یک  نمایش  نیویورک،  مد  ی 
پارچه شامل لباس و کت نوید داده شده است. او 
همچنین برای اولین بار در زندگی هنری خود، 
در جوالی سال جاری در هند، نمایشگاه طراحی 
بافت  این  از  استفاده  با  را  هندی  عروس  لباس 
زیبا برگزار خواهد کرد. “ من فقط سعی می کنم 
از آن چه بافندگان خلق می کنند، نهایت بهره را 
ببرم و به آن ها اطمینان دهم که هر ماه یک مبلغ 
معین دریافت خواهند کرد. من کیفیت این پارچه 

شاندوگله 50 چرخ بافندگی دستی که در روستا موجود بوده اند را 
پذیرفته و با تالش های صادقانه خود سعی در حفظ آن ها دارد
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پذیرفتن 50 چرخ  احیا و   بود روی  او مجبور 
برنامه ریزی  ایجاد یک  برای  و  کار کرده  دستی 
احیا و محبوب ساختن این هنر در میان مخاطبان 
شاندوگله  بگذارد.  جلسه  بافندگان  با  جهانی،  شهر 
های  نقش  با  پارچه  یک  پارچه،  “این  گوید  می 
برجسته ی پیچیده و بسیار سبک است،” او اضافه 
که  گونه  همان  را  خان  داشته  تمایل  که  کند  می 
هست ارائه دهد و بنابراین، از رنگ های مدرنی 
که بافندگان روی چرخ بافندگی می گذارند استفاده 
کرده است. او می گوید “در صورتی که پا به هر 
روستایی بگذارید، می بینید که مردم به قدری به 
نمی  دنبال  را  خاصی  سبک  هیچ  که  هستند  روز 
کنند اما همچنان با طبیعت ارتباط دارند. بنابراین، 
شرابی،  ترکیب  براق،  های  سایه  سبزها،  انواع 
خردلی و سبز فسفری را می توانید مشاهده کنید.” 

بافندگی  فرایند  شرح  با  شاندوگله 
رنگ  :وقتی  گوید  می  زحمت  پر 
را  پارچه  از  تکه  یک  تنها  حتی 
مجبور  بافندگان  دهید،  می  تغییر 
می شوند که 4000 نخ روی چرخ 
و  کنند،  مرتبط  دست  با  را  بافندگی 
کل روز طول می کشد تا این روند 

اندازه  اتمام برسد.  زمان صرف شده به همان  به 
باقی مانده، اما دست مزد به کمتر از نصف کاهش 
 400 تنها  بافنده  هر  که  این  به  توجه  با  یابد؛  می 

روپیه در روز درآمد دارد!
اخیر  س��ال   51 طی  در  که  ساله   40 راج��وی 
این طراح  بافندگی  استاد  بوده،  بافت خان  مشغول 
است. او می گوید که در زمان شکوفایی این هنر، 
50,000 نفر در این روستا با چرخ های بافندگی 
کار می کردند. “آن ها بر رنگ رزی و بافندگی، 
واحد های اختصاص یافته برای مواد خام و دوختن 
پارچه ها به یک دیگر کار می کردند.” امروزه، 
او می گوید، خانواده های معدودی که این صنایع 
دستی را دنبال می کنند، از روی عالقه و اشتیاق 
این طراح  درآمد!  کسب  برای  نه  و  کنند  می  کار 
پایتانی  و  چاندری  های  پارچه  با  این  از  پیش  که 

خان پارچه ای است که پتانسیل بسیار 
زیادی دارد. هم اکنون، طرحهای دوتایی 

سنتی برای شامل شدن رنگ های معاصر 
تر دوباره خلق شده اند

باال: رنگرزان سنتی در 
روستای گولدگودا در حال 
رنگرزی نخ در یک دیگ 

پر از رنگ

صفحه رو به رو: )در 
جهت عقربه های ساعت از 

چپ(: یک بافنده خان در 
حال کار در روستای گولد 

گودا؛ یک نمای نزدیک 
از بافت دستی؛ بافندگان 

خان در حال کار با دستگاه 
بافندگی خود در روستای 
گولد گودا؛ یک فروشنده 

در حال نمایش ساری خان 
در فروشگاه خود واقع در 

روستای گولد گودا )عکاس: 
پریا کریشنان داس(



روش

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n   |      |   2019 2019  |      | 82دور نماي هند 

بیشتر  که  طور  همان  امروزه،  متاسفانه، 
این سنت های باستانی در حال از بین رفتن 
هستند، خان نیز دچار همین سر نوشت شده 
رفته  بین  از  تقریبا  سنتی  های  طرح  است. 
ناپدید  تقریبا  نیز  معتبر  بافندگان  نسل  و  اند، 
باقی  که  بافندگانی  از  معدودی  تعداد  و  شده 
ریسندگ  چرخ  از  استفاده  به  نیز  اند  مانده 
برقی روی آورده اند. “وقتی حدود پنج سال 
بازدید  روستا  این  از  بار  اولین  برای  پیش 
کردم، حدود 500 چرخ بافندگی دستی وجود 
داشت،” یک افت عظیم از 4000 ماشین در 

چند دهه ی پیش. 
او ادامه می دهد “من در نیویورک بودم و 
برگشتم،  هند  به  وقتی  مدتی طوالنی  از  پس 
بی  مورد  هم  هنوز  پارچه  این  شدم  متوجه 
ی  درب���اره  همه  گیرد.  می  ق��رار  توجهی 
می  صحبت  ماهشواری  بنارسی،  چ��ادری، 
را  خان  حتی  کس  هیچ  بنابراین  و  کردند 
نمی شناخت”. او، یک دنده برای احیای این 
نا  اوج  در  و  بازگشته  گولدگودا  به  پارچه، 
امیدی، تنها یک چرخ در شرایط مناسب کار 

کردن پیدا کرد. 
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در طی هفته مد 
لوتوس میک آپ هند، 
یک مدل برای نمایش 

مجموعه وایشالی 
طراح بر روی صحنه 

مد راه می رود
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وقتی وایشالی شادانگوله ی طراح، شانس خود را بر جادوی خان، یک پارچه 
دست بافت با قدمتی 4000 ساله آزمود، این پارچه تقریبا منقرض شده بود. ما رد 

پای سفر او و تجدید حیات این هنر را دنبال می کنیم

بافت فراموش شده
نوشته: پریا کوماری رانا

این پارچه آن قدر سبک است که تخمین زدن 
وزن آن تنها با نگه داشتن در دست، دشوار است

و  خان  هند،  بافت  دست  های  پارچه  برای  کاوش 
مقدس”  “جام  برای  جو  و  جست  به  شبیه  خانا،  یا 
پارچه  حتی  یا  و  سبک  نخی  ی  پارچه  این  است. 
های دست ساز پنبه ای ابریشمی که به طور سنتی 
از  برخی  و  کارناتاکا  شمال  زنان  ی  عالقه  مورد 
بخش های مارات وادا و مناطق ویدهاربها واقع در 
ایالت ماهاراشترا بوده اند، برای دوخت راویک یا 
ساری  با  همراه  که  شود  می  استفاده  )بلوز(  چولی 
با  شود.  می  دوخته  مناطق  همان  به  متعلق  ایلکال 
پیچیده که دارای قدمتی  الگوی گل برجسته ی  یک 
ظریفی  نگار  و  نقش  با  خان  اس��ت،  ساله   4000
تحت  و  ها  قرن  طی  در  ب��اری،  است.  شده  تزیین 
یورش چرخ ریسندگی برقی، قالب زنان روستایی 
متعلق به منطقه، و این پارچه ی دست بافت اصیل 
تقریبا از بین رفت: مورد بی توجهی واقع شده و در 
آستانه ی مرگی آرام قرار گرفت. این هنگامی بود 
شادانگوله  وایشالی  بمبئی،  به  متعلق  مد  طراح  که 
شانس خود را روی این بافت امتحان کرده و سوار 
بر کشتی سفر برای کشفی مجدد شد. شادانگوله می 
به  پونا  یا  و  بمبئی  بازارهای  در  کس  “هیچ  گوید 

که  بود  نکرده  توجه  پارچه  این 
برجسته  نقش  الگوی  یک  دارای 
الگوهای  مانند  بیشتر  متمایز،  ی 
نظر می رسید  به  است.  بنارسی 
شده  منقرض  پ��ارچ��ه  ای��ن  ک��ه 

باشد.” پس از مدتی تحقیق و تجسس در سال 2012، 
او به گولدگودا، یک روستای کوچک بی نام در بخش 

باگالکوت واقع در کارناتاکا، خانه ی خان رسید.  
گولدگودا زمانی مرکز با شکوه این پارچه ی دست 
کارگاه  دارای  خانه  هر  که  رفت  می  شمار  به  بافت 
بافت  در  خانواده  اعضای  همه  و  بوده  خود  بافندگی 
شاهد  هیچ  که  حالی  در  کردند.  می  شرکت  پارچه 
وجود  پارچه  این  خاستگاه  برای  آشکاری  تاریخی 
هشتم  قرن  در  هنر  این  که  گویند  می  بومیان  ندارد، 
)8( و زمان سلطنت سلسله ی چالوکیا در این منطقه 
آغاز شده است. گفته می شود که بافندگان ساکن در 
این روستا برای هماهنگ کردن این پارچه با ساری 
می  گفته  همچین  اند.  کرده  آن  بافت  به  آغاز  ایلکال 
این  از  هایی  قطعه  مذهبی،  مراسم  در طی  که  شود 
پارچه به شکل مثلثی تا شده، و برای هدیه داده شدن 
به الهه ها در ساری قرار می گرفته اند. برخی نیز 
می گویند که به خاطر الگوی تا شدن پارچه به شکل 
مربع های کوچک بوده که نام آن را خان و یا خانا 
گذاشته اند. طبیعت و اساطیر الهام بخش نقش و نگار 

بی همتای این پارچه بوده اند. 
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آیورودا  و  فصلی  غذاهای  اصول  اساس  بر 
هستند نیز باز شده است؛ و توسکر در بمبئی 
کرده  احیا  را  هندی  سنتی  تالی  سالمتی  که 

است.
جوایز  برنده  رستوران  یک  بمبئی،  آرت 
بدون  آشپزخانه  یک  از  استفاده  با  گوناگون، 
با  و  برده  فراتر  گام  را یک  مفهوم  این  گاز، 
داشتن غذاهایی در منوی خود که به شیوه های 
به  تبدیل  نوع خود  در  پخته می شوند،  سنتی 
پان – هند شده است. واکنش مشتریان  اولین 
شهری به این جریان های در حال تکامل، در 
سراسرشهرهای بزرگ هند بسیار قوی ظاهر 
شده است. با پیوستن هر چه بیشتر سر آشپزان 
و رستوران ها به این گروه، شکموهای هندی 
انگیز  انتظار شگفتی های وسوسه  توانند  می 
بیشتری را در روز های پیش رو داشته باشند. 

مادهولیکا داش، یک نویسنده مشهور در زمینه 
غذا و میزبانی و مقاله نویس متخصص غذا 

است. او با نشریات زیادی شامل یاهو، سیفی، 
سواراجیا، هتلیر ایندیا، وی دو هتل، ایندین اکسپرس و فوربز الیف 

همکاری کرده است.

سمت چپ: دانه جک 
فروت سرخ شده در روغن 

حیوانی توسط سر آشپز 
سابیاساچی گورای

پایین: دئومالی در تاالر و 
رستوران آرت
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کرده اند، در طرف دیگر، سر آشپزانی مانند 
شده  شناخته  کمتر  سبک  گورای،  سابیاساچی 
زیر  غذاهای  بر  مبتنی  ه��ای  رس��ت��وران  ی 
در  س��اب��ی”  ب��ای  “الواش  در  را  مجموعه 
که  است  رستورانی  که  کرد،  احیا  نو  دهلی 
شده  شناخته  کمتر  های  شیوه  روی  بر  عمدتا 
امروزه،  کند.  تمر کز می  ارمنی  ی غذاهای 
این رستوران به عنوان مقصد کاوش فرهنگ 
سناریوی  کند.  می  خدمت  ارمنستان  غذای  و 
سالیان،  طی  در  گرفته،  الهام  غ��ذاخ��وری 
چشیدن چندین غذای دیگر در رستوران های 
مبتنی بر فرهنگ های مختلف مانند مینئوریتی 
بای سابی را که غذاهای متعلق به جامعه ی 
که  باز  بابز  و  کند  می  سرو  را  چیان  معدن 
را  کند  می  ارئه  را  کارناتاکایی  سنتی  غذای 
بار  اولین  برای  چه  است.اگر  کرده  مشاهده 
غذاهای  بر  مبتنی  های  رستوران  که  نبود 
فرهنگ های مختلف خلق می شدند. هم اکنون، 

چور بیزاره واقع در دهلی نو، که 
غذاهای خوشمزه ی کشمیری را 
را  دهه  کند، حدود سه  می  سرو 
کامل کرده است. رستوران هایی 
سرو  به  مشهور  پوتبلی،  مانند 
و  پایتخت  در  بیهاری  غذاهای 

میراکی، که غذاهای گیاهی را ارائه می کند، 
از طریق آمیزش عالی محیط مناسب و تزیین 
میراث  به  را  مدرنی  ارتباط  مرتب،  بشقاب 
خوراک افزوده است. این رسانه ها به حرکت 
آشپزی دیگری نیز منجر شده اند؛ غذا خوری 
خلق  برای  آشپزان  سر  که  جایی  محلی،  فرا 
استفاده  محلی  از محصوالت  جالب،  غذاهای 
غذاها،  این  برای  عالی  مثال  یک  کنند.  می 
بمبئی  در شهر  کنتین”  “بومبی  کنونی  منوی 
زکریاس  توماس  آشپز  سر  که  جایی  است، 
برای تهیه ی غذاهای خوشمزه از مواد غذایی 
مانند پونک )میان وعده ی گوجراتی( و ماهی 

بمبلی بهره می برد.
و  محلی  محصوالت  که  ای��ن  به  توجه  با 
قرار  عموم  محبوبیت  مورد  بومی  غذاهای 
اکنون  هم  که  مفاهیمی  برای  راه  اند،  گرفته 
نشان دهنده ی نه تنها غذا، بلکه اصول بنیادین 
و تکنیک هایی مانند رویال وگا در چنای که 

باال: اخیرا “داهی که 
کباب” در میان مشتریانی 

که به دنبال میان وعده 
های سنتی هستند، موفقیت 

بزرگی کسب کرده است

پایین )چپ به راست(: 
کالی گاجر کا حلوا در 

رستوران و تاالر آرت؛ 
ساالد چغندر و پنیر گوسفند 

متعلق به بمبی کنتین

سر آشپزان نه تنها با تغییرات جریان های جهانی سازگار 
بوده اند، بلکه برای این که آن ها را با بشقاب های هندی 

هماهنگ کنند، روی آن ها کار کرده اند
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افزایش زیادی در محبویت غذاهای فرا محلی وجود داشته، 
جایی که سر آشپزان برای خلق غذاهای خوشمزه از 

محصوالت محلی بهره می برند

پنج سال گذشته چیزی برای رسیدن به نقطه 
ی عطف سناریوی غذا و شام هندی کم نداشته 
های  رستوران  از  ف��راوان  سپاس  با  اس��ت. 
مبتنی بر مفهوم، به طور میانگین، شام هندی 
تجربه  را  المللی  بین  های  ذائقه  همه  تقریبا 
تا  پیشرفته و مدرن  از غذاهای  ؛  کرده است 
میز های تجربی تا غذاهای گیاهی. و این امر 
نه تنها در بخش غذاهای اصلی اما در دسرها 
گیالس  شود.  می  مشاهده  نیز  ها  نوشیدنی  و 
روی کیک نشان می دهد که نه تنها سر آشپز 
این جریان را پذیرفته، بلکه برای این که این 
نیز  کند  هماهنگ  هندی  بشقاب  با  را  حرکت 
روی آن کار کرده است. یک مثال عالی برای 
این موضوع، رستوران “ایندین اکسنت” در 
دهلی نو است که برنده جوایز بسیاری بوده، 
آغاز  را  بخش  روح  غذاهای  حیات  تجدید  و 
کرده است. این جریان الهام بخش سرآشپزان 
و رستوران های بسیاری برای ادامه این راه 

بوده است.
مدرن  خوری  غذا  دیگر،  شکن  تابو  یک 
که  بوده،  نو  دهلی  در  واقع  پولمان  در  پالک 
پروژه رویایی مدیر سرآشپزان این هتل، آجی 

آناند که اولین باغ مزرعه موجود در هتل را 
غذای  با  پالک  تاسیس  باشد.  می  کرد،  ابداع 
تبدیل  فرانسوی،  سبک  به  شده  ارائ��ه  هندی 
پخت  و  ترکیبی  غذای  برای  خوب  مثالی  به 
و پز مینیمالیستی شد. به هر حال، برای سر 
یک  آمیز  موفقیت  خلق  امر  این  آناند،  آشپز 
“غذاخوری نوین” بود که بدون مرز بوده و 
می توانست از هر گوشه ی کشور الهام گیرد. 
کنندگان  تولید  از  ای  مجموعه  با  که  پالک، 
غذاهای محلی و مزرعه داران دیگر کار می 
کند، عمدا منوی غذا را باز نگه داشته است. 
این، به گفته ی سر آشپز “به خوبی کار می 
هر  در  ما  منوی  که  باشید  داشته  توجه  کند، 
فصل تغییر می کند و می تواند تفسیر مدرنی 
از هر نوع غذایی متعلق به هر نقطه از کشور 

هند داشته باشد.”

با توجه به این که، بیشتر رستوران ها یک 
الگوی تنظیم شده از موفقیت را توسط سرمایه 
امتحان  های  شیوه  و  عذاها  روی  بر  گذاری 
به  نوآوری  این  کنند،  می  دنبال  شده  تست  و 
اما  شد.  شناخته  رادیکال  حرکت  یک  عنوان 
یک  عنوان  به  پالک  که  نبود  دلیلی  تنها  این 
صاحب سبک به شمار آمد. این رستوران به 
شکل موفقیت آمیزی دو مفهوم کامال متمایز را 
دوباره خریداری کرد که در دهه 1990 مورد 
محبوبیت عموم قرار گرفته بودند؛ نمونه ها، 
و یا پرس های لقمه ای از همه ی انواع غذاها 
در یک بشقاب، برای نشان دادن طیف آشپزی 
و سبک های پیچیده و مزین تزیین بشقاب ها 

و هماهنگی منو. 
در حالی که پالک و ایندین اکسنت افزایش 
سوا  طرف  یک  در  را  هندی  مدرن  غذاهای 

راست: گوئاکاموله، یک 
سس با پایه ی آووکادو 

است که می توان آن را 
روی نان نیز مالید

صفحه رو به رو: ساالد 
آمارنات فندقی، ترکیب 

خوشمزه ای از سبزیجات 
و فندق است
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از آشپزخانه هایی که گاز نداشتند و باغ مزرعه های داخل هتل ها تا تجربه 
های مختلف غذا خوری، در اینجا نگاهی می اندازیم به این که چطور 

رستوران های هند بزرگ، تجربیات نوین غذا خوری را می پذیرند

تغییر ذائقه
نوشته: مادهولیکا داش
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خود بوده و می توانند کاری را انجام دهند که 
انجام آن به آن ها الهام شده است. 

نمایش  سه  با  ج��اری  سال  در  اف  وی  تی 
عظیم شامل نا بالغ، فصل دوی )2( ترپلینگ، 
ساکسنا  آمد.  صحنه  روی  بر  کوتا  کارخانه  و 
ها  مجموعه  این  به  “پاسخ  دارد  می  اظهار 
ما  کوتا،  کارخانه  با  بود.  العاده  فوق  کامال 
نمایش  اولین  تاریخ،  در طول  بار  اولین  برای 
ما  که  زیرا  کردیم  تولید  را  هند  سفید  و  سیاه 
خود  های  نمایش  در  جدید  تجربیات  عاشق 
هستیم. یک تالش عمدی برای تولید این نمایش 
بتوانیم  که  داشت  وجود  سفید  و  سیاه  شیوه  به 
به  را  کوتا  در  دانشجویی  زندگی  نواختی  یک 
تولیدات  درباره  که  چه  آن  آوریم.”  در  نمایش 
نمایشی تی وی اف منحصر به فرد است، این 
این  هستند.  قیاس  قابل  ها  آن  که  است  واقعیت 
تمرکز  محور  جوان  محتوای  تولید  بر  شرکت 
ی  “خانواده  مانند  هایی  نمایش  با  اما  کرده، 

و  نهاده  تر  پیش  گام  یک  شرکت  این  مری”  یه 
اعضای خانواده  که همه  تولید کرده  را  نمایشی 

می توانند از آن لذت ببرند. 
به  فضا  دادن  ب��ا  آن��الی��ن  نمایش  سکوهای 
های  رسانه  در  این  از  پیش  که  هایی  داستان 
صدای  عنوان  به  واقع  به  نداشتند،  جایی  رایج 
از  گروهی  ها  آن  اند.  شده  ظاهر  اجتماع  جدید 
مستعد  بازیگران  و  نویسندگان  کارگردانان، 
با  کردند.  معرفی  هندی  مخاطبین  به  را  جدید 
دریافت  ها  رسانه  این  که  ای  گسترده  پذیرش 
به  که  محتوایی  تولید  سرایان  داستان  اند،  کرده 

تغییر جامعه بپردازد را ادامه می دهند. 

کاران کائوشیک، مهندسی است که به روزنامه 
نگاری روی آورده است. او فارغ التحصیل موسسه 

رسانه های جمعی هند بوده و عالقمند به مستند 
سازی سفرهای خود در سر تا سر کشور می باشد.

در جهت عقربه های ساعت از 
باال: تاسیس شده در اوتار پرادش، 
میرزاپور بازیگران ستاره دار با 
استعدادی مانند پانکاج تریپاتی و 

ویکرانت مسی را به خدمت گرفته 
است؛ “روز انتخاب” بر اساس کتاب 
آراویند آدیگا، درباره سفر دو برادر 

جوان است که برای رسیدن به رویای 
بازی کردن کریکت برای هند به 

بمبئی سفر می کنند؛ “نفس” یک فیلم 
جنایی بر اساس اهدای عضو و سناره 

ها است آر مادهاوان و آمیت ساد
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به  اینترنتی  های  سریال  بیشتر  سرگرمی،  برای 
اند.  شده  ظاهر  نیز  کشور  جوانان  صدای  عنوان 
جایی  به  جا  بهشت”  “ساخت  نمایش  مثال،  برای 
ویژه  به  شایع،  سینمایی  سیستم  در  ای  هوشمندانه 
گرایی  طبقه  از  جلوگیری  گرایی،  جنسیت  در 

اجتماعی و همجنس گرا ستیزی داشته است.
داستانی خوب، مشغول  ایده های  با  هر شخصی 
به نگارش محتوا شده و منابع مورد نیاز می توانند 
نرم افزارهای موبایل مختص به خود را به عنوان 
کنند.  تاسیس  یافته  تکامل  ب��االی  سطح  سکوی 
مورد  یک   )TVF( مسری”  “تب  موفق  داستان 
یوتیوب  کانال  از  رود.  می  شمار  به  زدنی  مثال 
این  مستقل،  تماشای  تا سکوهای  وسیع،  تماشای  با 
شرکت سرگرمی آنالین، راه درازی را طی کرده 
هم  مانند  آن  موفق  های  نمایش  از  تشکر  با  است؛ 
محتوای  بخش  مدیر  دائمی.  و  نفره  سه  های  اتاقی 
آن  وقتی  که  گوید  می  ساکسنا  سامیر  اف،  وی  تی 
مستقل  آنالین  تماشای  سکوهای  اولین  از  یکی  ها 
هند را آغاز می کردند، این شرکت می دانسته که 

آینده است. رسانه دیجیتال، 
برای  نظیر  بی  نگارش  که  گوید  می  ساکسنا 
“ما  است.  ضروری  امری  تماشاگران  داشتن  نگه 
مردم  اگر  که  بسپاریم  ذهن  در  را  نکته  این  باید 
باشند،  نداشته  دوست  کنند  می  تماشا  که  را  چه  آن 
به تماشای نمایش دیگری روی خواهند آورد.” او 
باور دارد که سکوهای آنالین، راه های جدیدی را 
برای تولید کنندگان محتوا گشوده است. ساکسنا که 
کارگردانی  نوشته،  را  سایت  تولیدات  از  بسیاری 
بسیاری  نقش کرده، می گوید “نویسندگان  ایفای  و 
و  تلوزیون  برای  خواستند  نمی  که  داشتند  وجود 
سایت  محبوبیت  و  بنویسند.  سینمایی  های  فیلم  یا 
های آنالین برای آن ها یک رسانه جایگزین ایجاد 
کرده است. این امر این اطمینان را ایجاد کرده که 
خالقیت  از  وری  بهره  به  قادر  مستعد  نویسندگان 

صنعت نمایش آنالین در هند ارزشی معادل با 35000 میلیون داشته و تخمین 
زده می شود که در طی پنج سال آینده، 10 برابر شده و به رقم سر سام آور 

350000 میلیون برسد

باال: “ساخت بهشت” 
شرح وقایع زندگی دو 

برنامه ریز عروسی در 
دهلی نو می باشد

چپ: تریپلینگ، داستان 
سه خواهر و برادر است 
که پس از این که زندگی 

به آن ها سخت می 
گیرد، به یک سفر جاده 
ای برنامه ریزی نشده 

می روند
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در جهت عقربه های ساعت از 
باال: چهار عکس از داستان زنان 

هندی معاصر و آرمان های آن 
ها می گویند؛ “عدالت کیفری” 

به کارگردانی تیگمانشو دهولیا، 
درباره یک پسر جوان با هوش 

است که خود را برای جرمی 
که مرتکب نشده، پشت میله 

های زندان می بیند؛ راج کومار 
رائوی بازیگر در نقش اصلی، 

فیلم بوسه بر اساس زندگی نتاجی 
سابهاش چاندرا بوسه ساخته 

شده است

متنوعی  مجموعه  به  دسترسی  توانایی  هندی 
بر  کنون  تا  که  چیزی  داده،  را  ها  سریال  از 
نکرده  تماشا  هندی  نمایش  های  صحنه  روی 
هندی  محتوای  گوید “خالقان  می  بودند. روی 
ها  آن  به  که  داشته  دسترسی  سکو  این  به  نیز 
مقدور  را  ها  آن  و  داده  بیشتر  پذیری  انعطاف 
که  کند  می  هایی  داستان  روی  کردن  کار  به 
آن  انجام  به  ق��ادر  معمولی  ه��ای  رسانه  در 
کتاب  نویسنده   چاکرابورتی  نوونیل  نیستند.” 
مورد  اش  داستان  که  آید”  می  تو  به  “مشکی 
پذیرش سریال اینترنتی جدید آلت باالجی قرار 
تقاضای  دیجیتال  فضای  که  گوید  می  گرفته، 
محتوای بیشتر را هم برای تولید کنندگان و هم 

تماشاگران افزایش داده است. 
حال  هر  به  آنالین،  تصویری  های  رسانه 
آن  ب��دون  که  هستند  عالی  محتوای  نیازمند 
صفحه  به  بعدی  قسمت  تماشای  برای  مخاطب 
نویسندگان  به  همچنین،  گشت.  نخواهد  باز 
طور  به  بتوانند  که  شده  داده  سینمایی  استقالل 
یا مجموعه  اساسی و بدون فشار گذر زمان و 
کنند.  فکر  سینماها  در  فروش  حال  در  های 
نظیری  بی  منبع  به عنوان  سوای شناخته شدن 



سینما

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n   |      |   2019 2019  |      |  72دور نماي هند 

گیرد  می  تصمیم  مستاصل  و  امید  نا  پدر  یک 
کنندگان  اه��دا  خ��ود،  پسر  جان  حفظ  ب��رای  که 
قتل برساند؛ یک پسر جوان  به  اعضای بدن را 
با هوش به خاطر جرمی که مرتکب نشده، خود 
برنامه ریز عروسی  دو  یابد؛  زندان می  در  را 
جاه طلب از دهلی همان طور که درگیر ترتیب 
هندی  هزینه  پر  و  بزرگ  های  عروسی  دادن 
های  لکه  و  شخصی  تحوالت  نبرد  در  هستند، 
و  خواهر  سه  کنند؛  می  مبارزه  اجتماعی  ننگ 
برادر پس از این که زندگی به آن ها سخت می 
گیرد به یک سفر جاده ای می روند؛ دو برادر 
به  بخشیدن  تحقق  برای  افتاده  دور  مناطق  از 
رویای پدر خود برای تبدیل شدن شان به بهترین 
کنند؛  می  سفر  بمبئی  به  جهان،  بازان  کریکت 
گرفته  تماس  صادق  پلیس  یک  با  گانگستر  یک 
و به او می گوید که بمبئی تا 25 روز دیگر از 

بین خواهد رفت. این ها تنها برخی از ایده های 
بر  بار  هزاران  که  هستند  دسترسی  در  داستانی 

روی صفحه ی تلفن ها ظاهر شده اند. 
های  سریال  تماشای  حال  در  هندی  مخاطب 
وجود  با  هستند.  دیگری  از  پس  یکی  آنالین 
اجرای  ناب،  محتوای  گیرا،  های  داستان  این 
ستاره وار و گزینه های در حال تماشای آسان، 
باال  سطح  سکوهای  یا  آنالین  نمایش  سکوهای 
ی  آینده  هستند،  مشهور  ها  آن  به  که   )OTT(
ناگهانی  افزایش  هستند.  خانگی  های  سرگرمی 
آنالین را  تجربه شده در صنعت سرگرمی های 
پایین  تحول،  حال  در  تکنولوژی  به  توان  می 
آمدن هزینه های داده ها و اطالعات، و افزایش 

استفاده از تلفن های هوشمند نسبت داد. 
قصه  کند،  می  کار  این سکوها  نفع  به  چه  آن 
داستان  نوع  باشد.  می  کننده  متقاعد  های  گویی 
ناب  و  متنوع  تنها  نه  شوند،  می  ارائه  که  هایی 
و  داشته  وجود  واقعی  دنیای  در  بلکه  هستند، 
به  نسبت  ها  آن  شوند.  می  عنوان  نیز  خوبی  به 
بیشتر  قابل احترام،  باهوی  سریال های ساس – 
تکامل یافته و بهتر درک شده اند. ایده ها اصیل 
بوده،  و چهره های جدید و شخصیت های قابل 
محتوای  از  شوند.  می  گذاشته  نمایش  به  قیاس 
های  فیلم  تا  کوتاه  های  فیلم  و  مستندها  محلی، 
آنالین  نمایش  خدمات  ها،  نمایش  و  المللی  بین 
از  جدید  فرهنگ  کاوش  به  قادر  را  مخاطبین 

طریق محتوای متنوع کرده است. 
عامل  م��دی��ر  و  گ��ذار  بنیان  روی،  ن��ی��راج 
می  اظهار  هانگاما  دیجیتال  گروهی  رسانه 
مخاطبین  به  دیجیتال  خدمات  پذیرش  که  دارد 

تخمین زده می شود که تعداد مصرف کنندگان خدمات محتوای سطح 
باال در هند  تا سال 2020 به 500 میلیون نفر برسد در حالی که تعداد 
سکوهای نمایش آنالین در هند از 9 میلیون نفر در سال 2012 به 32 

میلیون نفر در سال 2018 جهش یافته است
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با داستان های گیرا، اجراهای ستاره وار و تمایل برای 
خلق محتوای ناب و سرگرمی مداوم، سکوهای جاری 

آنالین، آینده ی سرگرمی های خانگی در هند هستند

زیادی روی 
نوشته: کاران کائوشیک
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چپ: رانی رامپال، بازی کن مسابقات جام جهانی هاکی جوانان در سال 2013 با 
مدال برنز خود; راست: رامپال در حال دریافت جایزه آرجونا از رییس جمهور 

سابق هند، پراناب موکرجی در سال 2016

مالیکا باجاج، گزارش گر ورزشی و مفسر 
رسانه های گروهی جهانی، نامی پر آوازه 

در نشریات ورزشی می باشد. باجاج، فارغ 
التحصیل از دانشگاه ملبورن، به انگیزه دادن 

به زنان و توانمند سازی جوانان از طریق رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی دیجیتال مشهور است.

رامپال و تیم اش در سال 2017  برای دومین 
بار جام زنان آسیا را در کاکامیگاهارا واقع در 
ژاپن طلب کرده و سال 2018 را با برنده شدن 
مدال نقره برای هند در بازی های آسیایی به 

پایان رساندند. 
از  این کشور  در حالی که در حال حاضر 
روی نام او، محل زاد گاه اش، شاهباد را می 
داند، و بازی کنان بین المللی نیز رقابت قوی 
تیم هند را مورد ستایش قرار می دهند، هنوز 
رامپال راضی نشده است. او خواهان موفقیت 
اطمینان  خود  تیم  به  نسبت  او  است.  بیشتری 
کافی دارد و با این باور به خود و هم گروهان 
اش، او برای دست یابی به دو هدف در آینده 
نزدیک بی وقفه آموزش می دیده است: واجد 
شرایط شدن برای المپیک 2020 و برد مدال 

طال برای هند.  
نه تنها این کاپیتان با مهارت های بی نظیرش 
در زمین بازی سهم عمده ای دارد، بلکه خارج 
هاکی  شدن  بهتر  ب��رای  نیز  هاکی  زمین  از 
بانوان هند تالش می کند. او تا کنون با آموزش، 
بازی  به  خود،  شخصی  نظارت  و  راهنمایی 
کنان مستعد هاکی زن زیادی کمک کرده که در 
تالش شان برای پیوستن به تیم ملی موفق شوند. 
او برای جست و جوی بازی کنان هاکی مستعد 

به سراسر روستاهای هند سفر می کند. 
رامپال در 5 – دقیقه آئور کلگای هند، تابهی 
تو جیتگای هند، یک برنامه به ابتکار وزارت 
این  اس��ت.  داشته  ای  عمده  سهم  نیز  ورزش 
برنامه آغاز شده توسط وزیر اتحادیه ورزش، 
بازی  طی  در  رات��وره  سینگ  راجیاواردهان 
های جوانان کلو ایندیا، با هدف ترویج و توسعه 

ورزش در سطح مدارس فعالیت می کند. 
این ستاره ورزشی خواهان این است که زنان 
او می گوید “زنان  باشند.  اندام و سالم  خوش 
باید ورزش کنند. نه تنها اگر می خواهند تبدیل 
به ورزش کاران حرفه ای شوند، بلکه اگر فقط 
می خواهند خوش اندام باشند نیز باید ورزش 
کنند. من واقعا به این باور دارم که خوش اندام 
و سالم ماندن کلید طالیی زندگی شاد است و 
همه زنان متعلق به این کشور تناسب اندام را به 

خود مدیون هستند.” 

زنان باید ورزش 
کنند. نه تنها اگر 

می خواهند تبدیل به 
ورزش کاران حرفه 
ای شوند، بلکه اگر 

فقط می خواهند 
خوش اندام باشند نیز 

باید ورزش کننند
رانی رامپال
کاپیتان تیم هاکی بانوان هند



ورزش

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n   |      |   2019 2019  |      |  68دور نماي هند 

و زیر ساخت ها و منابع شهری، این بچه ها 
و مربی های متعهد آن ها، از منابعی که در 
دسترس شان هست بهره برده، و زیر ساخت 
هایی را برای خود خلق کرده و برای ارتباط 
بر قرار کردن با دانشگاه ها و حامیان بالقوه، 
ها  آن  اند.  برده  بهره  دیجیتال  های  شبکه  از 
در  به موانع موجود  نسبت  به خوبی  همچنین 
مسیر خود مانند کمبود پوشش های رسانه ای 
آگاهی دارند اما، به نظر نمی رسد هیچ چیزی 
بتواند جلوی رویاهای بزرگ آن ها را بگیرد. 

نخستین  مبارزات  و  ها  تالش  آوری  یاد  با 
اش، رامپال می گوید که بسیاری از مردم به 
او می گفتند که دارد وقت و پول اش را تلف 
می کند. او خودش کمبود یک تعهد و پیگیری 
کامل را در ورزش هند احساس می کرد. به 
هر حال، پدر و مربی اش او را در همه مراحل 
پشتیبانی کردند. رامپال می گوید “آن ها عمال 
به من آموزش می دادند که لباس هاکی پوشیده 
با همه  تمام  با صبوری  بمانم. من  متمرکز  و 
رو  به  رو  گرفتند  قرار  راهم  که سر  موانعی 
شدم. تمام آن چه می خواستم، برنده شدن برای 
هند و تماشای سه رنگ پرچم در صدر بود، و 
این انگیزه به من کمک کرد که خود را برای 

رسیدن به هدف هول دهم،”
این بازی کن با استعداد، روز های تاریخی 
زیادی در زمین داشته است؛ چه در تورنومنت 
 )2009( روسیه  کازان  در  قهرمانان  چالش 
که در آن جارامپال همراه با تیم اش، با کسب 
چهار گل در بازی فینال مسابقات برد هند را 
تیم  یا در برد مدال نقره برای  قطعی کرد، و 
او همچنین  آسیا در سال 2009.  هند در جام 
در مسابقات جام جهانی هاکی جوانان در سال 
عنوان  به  آلمان   گالدباخ  مونچن  در   2013
بازی کن برتر تورنومنت انتخاب شد. اخیرا، 

رانی رامپال در حال جشن گرفتن به 
همراه هم تیمی خود، واندانا کاتاریا پس 
از زدن یک گل در طی مسابقه ای در 

برابر تیم کانادا در مسابقات مقدماتی 
هاکی در المپیک 2012 اف آی اچ لندن

رامپال مجبور بود با تبعیض های جنسیتی و فشارهای اجتماعی رو به رو 
شود، اما او هرگز اجازه نداد که این ها تبدیل به موانعی برای رسیدن به 

هدف نهایی او در بازی برای کشور هند شوند
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تمام آن چه می خواستم این بود که برای 
هند برنده شوم و سه رنگ پرچم را در 
صدر تماشا کنم، و این خواسته به من 

کمک کرد که به راهم ادامه دهم
رانی رامپال
کاپیتان تیم هاکی بانوان هند

باال: رانی رامپال در حال 
آموزش بازی کنان جوان در 

زمین هاکی در طی بازدید خود 
از دانشکده کالسا هاکی در 

آمریستار در سال 2018

صفحه رو به رو: رامپال در 
حال نمایش یک تصویر در طی 
یک مسابقه در مقابل تیم کانادا 
در مسابقات مقدماتی هاکی در 
المپیک2012 اف آی اچ لندن 
در استادیوم ملی ماژور دیان 

چاند واقع در دهلی نو، در فوریه 
سال 2012

با  نه  و  اند  شده  ساخته  شبه  یک  نه  قهرمانان 
یک کتابچه ی راهنمای دستور العمل و یا یک 
مجموعه ژن های ویژه به دنیا آمده اند که به 
آن ها در برنده شدن شان کمک کنند. داستان 
کاپیتان تیم هاکی زنان هند، رانی رامپال، درسی 
است که واقعا برای قهرمان شدن است. تعهد، 
استقامت، تمرکز و نظم، او را تبدیل به یکی از 
برجسته ترین چهره های ورزشی حال حاضر 
هند کرده است. از یک آغاز فروتنانه به عنوان 
دختر یک بار بر در شهر کوچک شاهباد در 
هاریانا تا تبدیل شدن به یکی از برندگان جایزه 
ی آرجونا، داستان رامپال به معنای واقعی کلمه 

الهام بخش بوده است. 
رامپال با به اشتراک گذاشتن داستان خود با 
نشریه ی دورنمای هند، می گوید تنها شش ساله 
بود که برای اولین بار به ورزش معرفی شد. 
او می گوید “من هیچ چیز دیگری به جز هاکی 
بلد نبودم. همه در شهر زادگاه من این ورزش 
را بازی می کردند. وقتی برای بازی در جام 
نمایندگان  از  یکی  عنوان  به   2010 جهانی 
کشور انتخاب شدم، تنها 14 سال داشتم، در آن 
زمان جوان ترین بازی کن در تیم ملی به شمار 

می رفتم،”
با  خ��ود  سفر  طی  در  ب��ود  مجبور  رامپال 
اجتماعی  فشارهای  و  جنسیتی  های  تبعیض 
که  نداد  اجازه  هرگز  او  اما  شود،  رو  به  رو 
این ها تبدیل به موانعی برای رسیدن به هدف 
او  بازی برای کشور هند شوند.  او در  نهایی 
دور از خانواده زندگی کرد و برای پشتیبانی از 
رویای خود، توانست درآمد مستقل داشته باشد. 
با وجود این که قادر نبود مانند هم سن و ساالن 

خود تحصیالت رسمی اش را به اتمام برساند، 
شکستن  در  خود،  نظیر  بی  سفر  با  توانست 

کلیشه های جنسیتی موفق ظاهر شود.
با ابراز سپاس گذاری برای دریافت جایزه 
معتبر و ارزشمند آرجونا، این برنده ی جوان 
به این نکته اشاره می کند که اعتبار این جایزه 
به مربی او، دروناچاریا برنده ی سردار بالدو 
مربی  که  کسی  شود،  می  داده  نسبت  سینگ 
گری و راهنمایی او را برای رسیدن به موفقیت 
بر عهده داشته و در هر یک از پیروزی های 

او، حامی و پشتیبان اش بوده است.
رامپال و یک قبیله کامال نو از قهرمانان جوان 
در حال به ارمغان آوردن رویاها، مهارت ها و 
توانایی های روستاییان هند به پیش رو هستند. 
بسیار دور از تکنولوژی ورزشی سطح باال، 
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پایبندی به موفقیت
از بزرگ شدن در شهر کوچک شاهباد در هاریانا تا رسیدن به کاپیتانی تیم هاکی زنان هند، 

رانی رامپال از هر نقطه قدرتی به دیگری دست یافته است. و این روایت او است
نوشته: مالیکا باجاج
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منطقه را در بر می گیرد. پرسه زدن در خیابان های 
فرعی گوکارنا و کشف کلبه های کوچک و اقامت گاه 
های فریبنده و ساده ی کوچک خیلی خوش می گذرد. 
من یک قطار از ایستگاه راه آهن خوش منظره ی یو 
دوپی سوار شده و در یک اقامت گاه باالی صخره با 
نمای زیبایی از اقیانوس، خط ساحلی ناهموار و – بله 

– ساحل اوم که به شکل اوم نیز هست، ساکن شدم.
اوم یا ائوم، یک هجای مقدس در زبان هندی است 
که قبل یا بعد از دعا، تکرار می شود. همان طور که 

در طی سفر های پیشین یاد گرفتم، مراقبه و ذکر “اوم” 
آرامش  از  یکی  تواند  می  عمیق،  تنفس  هر  با  همراه 
بخش ترین تجربه های زندگی باشد، و همچنین موجب 
قرار  کائنات  با  هماهنگ  نوایی  در  فرد  که  شود  می 
گیرد. با نشستن بر روی این صخره، و گوش دادن به 
آهنگ موج های اقیانوس که به پای صخره ها بر خورد 
می کردند، من نیز خود را در هماهنگی با زیبایی های 
طبیعی و انرژی شفا بخشی احساس کردم که در جنوب 

هند کشف کرده بودم. 
جزیره ی کارناتاکا نیز چیزهای زیادی برای ارائه 
و  طبیعت  جوی  و  در جست  روحانی  گردشگران  به 
شهری  میسور،  یا  میسورو  دارد.  آرام��ش  و  صلح 
کوچک با گذشته ای شکوهمند و بخش های متعلق به 
مانند کاخ میسور عظیم است که در  میراث فرهنگی 
به  یوگا در هند  پیشروی  از مراکز  حال حاضر یکی 

شمار می رود. 
در جنوب هند، من صلح و آرامش، طبیعت و جو شفا 
بخشی را یافته ام. این جا، سرزمینی است که دوباره و 

دوباره من را به سوی خود دعوت می کند. 

ماریلن وارد یک سفر نامه نویس کانادایی، داستان 
سرای شبک های دیجیتال، و دانشجوی دراز مدت 

یوگا است که سایت گردشگری برنده ی جوایز 
moc.ogmaerdehtaerB را بر اساس سفر های گسترده ی خود به هند، 

منتشر می کند. 

باال: ساحل زیبای اوم 
در گوکارنا، کارناتاکا

پایین: معبد کریشنا در 
یو دوپی، کارناتاکا
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با دیدار از یک مرکز سالمتی در 	 
نزدیکی “ماندرم” در شمال گوا، به 

حواس خود یک درمان شفا بخش 
اهدا کنید. به سوی جنوب و شهر 

پانجیم رهسپار شوید و خود را در 
دلربایی این دنیای باستانی غرق کنید.

گردشی کوتاه در خیابان های 	 
رنگارنگ و سر زنده ی فونتین 
هاس، یکی از معدود بخش های 

التین در هند داشته باشید
یک بعد از  ظهر را با تماشای 	 

غروب شکوهمند سپری کرده و در 
ساحل دلربای آگوندا، با افراد جدید 

مالقات کنید

سفر سالمت و بهبودی خود 	 
را با شهر ساحلی زیبای 

کوواالم آغاز کرده و خود را 
در یک اقامت گاه آیورودا 

شفا دهید
به سوی شمال و به کوچین، 	 

یکی از پر بازدید ترین 
مقاصد گردشگری کشور هند 

رهسپار شوید
در مسیر خود، در آشرام 	 

سیواناندا در نزدیکی نیار 
دم واقع در حومه ی شهر 

تریواندرام توقف کنید

پیش از این که به یک اقامت 	 
گاه سالمتی رهسپار شوید، 
از معبد باستانی کریشنا در 

یو دوپی دیدن کنید
همان طور که اقامت گاه های 	 

فریبنده را کشف می کنید، به 
جست و جوی زیبایی های 

طبیعت به بهترین شکل خود، 
در گوکارنا بپردازید

سفر خود را با دیدن کاخ 	 
عظیم میسور پایان دهید

گوا

کراال

کارناتاکا
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خوش رایحه، به تنهایی در خیابان های سر زنده 
با ساختمان های باستانی ظریف و زیبا به گشت و 
گذار مشغول شدم، و در جو بی نظیر محله هایی 
که به نظر می رسد در زمان معلق هستند، غرق 
شدم. ترکیب دل فریب دنیای قدیم و آب و هوای 
روحم  در  جادویی  کیمیای  یک  مانند  استوایی، 

سرازیر شد. 
تا ساحل آگوندا دنبال کرد که  این جادو من را 
در آن جا، در نگاه اول، تنها عشق مشاهده می شد. 
ای هاللی شکل،  ماسه  باریک  راه  با یک  آگوندا 
کوچک  های  گاه  اقامت  و  ها  کلبه  ی  لبه  در  که 
و  آرام  کامال  فضای  یک  و  داشت،  قرار  ساحلی 
طبیعی، به راستی که منطقه ای بهشتی است. از 
زیادی  خانم  گردشگران  مکان  این  در  که  جا  آن 
کنند، و همه عالقه  تنهایی سفر می  به  هستند که 
دنبال  و  معنویات،  جویی،  ماجرا  به  مشترکی  ی 
فورا  توانستم  دارند،  سالم  زندگی  ی  شیوه  کردن 
و به راحتی دوست پیدا کنم. من برای تمام عمرم 

خاطره ساختم!

تماس با کارناتاکا
کارناتاکا  به  را  من  هند،  جنوب  به  سفر  اخیرا، 
کشانده است. سواحل این ایالت، به شهرت سواحل 
گو-  مانند  اماکنی  وجود  اما  نیستند،  کراال  و  گوا 
کارنا و یو دوپی، به راستی این منطقه ارزش دیدن 
را دارد. یو دوپی، منزل یک معبد باستانی کریشنا 
است، و همچنین به عنوان یک مرکز آیورودا و 
سالمتی آوازه ی خوبی به دست آورده است. من 
برای دریافت درمان آیورودایی، دو بار به یو دوپی 
از  بردن  لذت  برای  همیشه  و  ام،  کرده  مسافرت 
بارهای ماسه ای گسترده در نزدیکی ساحل مالپه 

نیز وقت گذاشته ام. 
به  هم  من  دوم  درمان  ی  دوره  که  این  از  پس 
خوشمزه،  غذاهای  شامل  هفته  سه   – رسید  اتمام 
ماساژ با روغن، و روند پاک سازی درونی – به 
خودم جایزه ی سفر به گوکارنا و همچنین ساحل 
ترین  معروف  اوم،  ساحل  دادم.  را  اوم  مشهور 
این  تمام خط ساحلی  که  باشد  ساحل گوکارنا می 

باال: نمایی از ساحل آگوندا در گوا

سمت چپ: فونتین هاس پانجیم، یکی از 
معدود بخش های التین در آسیا
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بود، جایی که یوگا، آیورودا و سالمتی و بهبودی به هم 
دیگر می پیوستند. همچنین به عنوان خانمی که به تنهایی 
سفر می کردم، کامال احساس امنیت کرده و می دیدم که 
چقدر مردم با مالحظه هستند. امروز، معموال کراال را 
به عنوان “سرزمین لطیف” برای سفر به هند توصیف 

می کنم. 

وقتی گوا شما را شفا می دهد
در سفری دیگر به هند، باری دیگر دوست داشتم که به 
نواحی جنوبی و آفتابی کشور سفر کنم، اما این بار تصمیم 
گرفتم به کاوش گوا بروم. صد البته که این ایالت کوچک 
های  جشن  سواحل،  خاطر  به  عرب،  دریای  ساحل  در 
آفتابی پر جنب و جوش و کلبه های غذاخوری و اقامتی 
سر زنده در کنار آب مشهور است، اما من تصمیم گرفتم 
که چندان شناخته شده  گوا  از  بخشی  به جست و جوی 

نیست در زمینه سالمتی بپردازم.
اقامت  در  و  ایالت  شمال  سمت  به  ورودم  ابتدای  در 

گاه یوگای آشیانا در نزدیکی ساحل ماندرم 
بودم یک مرکز  توانسته  این که  از  رفتم. 
یوگا پیدا کنم که به نظر می رسید همه چیز 
در خود دارد، با احساس خوبی شگفت زده 
به  نزدیک  عالی  موقعیت  یک  بودم؛  شده 
تعداد  با  زیبا  ساختمان  یک ساحل خوب، 

خوشمزه،  گیاهی  غذاهای  ماساژ،  سالن  ات��اق،  زی��ادی 
به صورت کامال  یوگا  تمرین  برای  تعهد واقعی  و یک 
سنتی. در آشیانا، جامعه ای از مردم را کشف کردم که 
به خاطر تاثیر مثبت روی محیط زیست، به سپری کردن 

یک شیوه ی زندگی سالم و مراقب متعهد شده بودند. 
در طی سفرم به گوا، به کشف مردم و اماکنی که این 
به  نسبت  آگاهی  و  بهداشت  به سالمتی،  مربوط  نگرش 
ادامه دادم. در حالی  محیط زیست را نمایش می دادند، 
که در گوا بودم، مرکز آیورودا را در جزیره ی دیوار 
در نزدیکی اولد گوا )منطقه ی قدیمی گوا( نیز دیدم. این 
منطقه ی روستایی درون ایالت جای گرفته و دارای یک 
دلربایی ساده و روستایی است که به خودی خود بسیار 

آرامش بخش و شفا دهنده است.
به آرامی، مسیر خود را با توقفی در پانجیم، پایتخت 
ایالت، به سوی جنوب گوا در پیش گرفتم. در یک مکان 
دوست داشتنی در فونتین هاس، یکی از بخش های معدود 
التین واقع در آسیا اقامت کردم. در شب های مرطوب 

در جنوب هند، من صلح و آرامش، طبیعت و جوی 
شفا بخش را یافته ام. اینجا سرزمینی است که 

دوباره و دوباره من را به سوی خود فرا می خواند

باال: نمایی از منظره ی 
سرسبز جزیره ی دیوار 

در گوا
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Massage at Kovalam
Nothing relaxes the mind, 
body and soul like a soothing 
ayurvedic massage. Head to 
an ayurvedic resort or spa and 
pamper yoursellf with a truly 
rejuvenating experience. 

visit the Divar island
Soak-in the rustic and laid-back 
charm of Goa at Divar island, 
located in the interior of the 
state. When done admiring 
the splendid natural beauty of 
the place, unwind at a nearby 
Ayurveda centre. 

relax at oM Beach
Feel in harmony with the 
natural beauty and healing 
energy of South India at Om 
beach, one of the most popular 
attractions of Karnataka’s 
Gokarna. 

Must-Dos



سفر

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n   |      |   2019 2019  |      | 60دور نماي هند 

و  دهندگان  ماساژ  بخش  شفا  دستان  محلی،  ی 
گاه،  اقامت  در  ساکن  آی��ورودا  متخصص  یک 
و  کراال  چه  آن  تمام  در  را  خود  و  شده  ساکن 
آیورودا برای ارائه داشتند، غوطه ور کردم. این 
تجربه، یک آشنایی بی نظیر با جنوب آفتابی هند 
بود. پس از این که اقامت گاه آیورودا را ترک 
کردم، یک ماشین به همراه راننده کرایه کرده 
آن  یا  به سمت کوچی  ایالت،  به سوی شمال  و 
طور که بیشتر در میان عموم نامیده می شود، 
کوچین سفر کردم. در آشرام با شکوه سیواناندا 
در نزدیکی نیار دم، خارج از تیرووانانتاپورام و 
یا تریواندرام، و همچنین در آشرام آمریتا پوری 
متعلق به ماتا آمریتا ناندا مایی توقف کردم که 
به عنوان “آما ، یا قدیسه ی در آغوش گرفتن” 

مشهور است.
در  کراال  از  که  تصویری  سفرم،  پایان  در 
ذهنم به یادگار مانده بود، مقصدی بسیار ویژه 

آیورودا، یک دانش درمانی شفا بخش باستانی متعلق 
به هند است که با استفاده از شیوه های طبیعی، به باز 

گرداندن و حفظ سالمتی و بهبودی فرد کمک می کند

باال: نویسنده در ساحل 
کوواالم، کراال

سمت راست: اقامت گاه 
باغی در گوا

صفحه رو به رو و 
باال: نمایی از یک 

فانوس دریایی قدیمی در 
کوواالم، کراال

پایین صفحه رو به 
رو: تصویری از تور 

ماهیگیری چینی در 
غروب آفتاب در کوچی، 

کرال

در اولین سفر من به هند در سال 2005 بود که 
زیبایی ها و  دلربایی های مناطق جنوبی کشور 
هند را کشف کردم. من که به تنهایی سفر می 
کردم، در ابتدا وارد دهلی شدم اما با آغاز فصل 
زمستان، در جست و جوی آب و هوایی گرم تر 
به سمت جنوب و کوواالم واقع در کراال رهسپار 
شدم. در اینجا بود که رابطه ی من با جنوب هند، 
های  زدایی  سم  و  آیورودایی  ماساژهای  یوگا، 
سنتی آغاز شد؛ یک رابطه ی پیوسته که از آن 

زمان تا کنون همچنان ادامه داشته است. 

در کشور خود خدا
کراال به عنوان منزل طب سنتی آیورودا مشهور 
باستانی  بخش  شفا  درمانی  دانش  که یک  است 
متعلق به هند است. آیورودا – که گاها به عنوان 
علم زندگی ترجمه می شود – این علم، با استفاده 
از شیوه های طبیعی مانند ماساژ، رژیم غذایی 

و داروهای گیاهی به بازگرداندن و 
حفظ سالمتی و بهبودی فرد کمک 
را  تمام  ی  هفته  دو  من  کند.  می 
در  آیورودا  شینشیوا  گاه  اقامت  در 
ساحل  یک  با  ک���وواالم:  نزدیکی 
آفتابی، نسیم استوایی، غذاهای تازه 
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در جست و جوی

سالمتی
جنوب هند سرزمینی سرسبز با سواحل استوایی، جنگل های بارانی 

انبوه، و کوه های مه آلود است. این مکان، منطقه ای بی نظیر برای آن 
هایی است که در جست و جوی آرامش و سالمتی هستند

نوشته: ماریلن وارد
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نمای دوست داشتنی 
از رودخانه ماندووی 

و جزیره دیوار در 
پانجیم، گوا
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سراسر  ایالتی  های  دولت  و  مرکزی  دولت 
و  ملی  متخصصین  توسط  شده،  ایجاد  کشور 
ترین  توجه  قابل  اند.  شده  مطرح  المللی  بین 
تغییرات در گذشته اخیر، شامل معرفی سیستم 
قانون مالیاتی غیر مستقیم یکپارچه، معرفی کد 
ورشکستگی و ناتوانی از پرداخت دیون برای 
تبدیل دارایی های تحت فشار و بهبود جریان 
طریق  از  اول  درجه  )در  اقتصاد  در  مالی 
انداز  چشم  تثبیت  مالی(،  و  بانکی  موسسات 
سرمایه  برای  مالیات  اعمال  به  نسبت  دولت 
گذاران خارجی، و نیز آزاد سازی چارچوب 
سرمایه گذاری خارجی می شوند. ذهن های 
برتر در سازمان سرمایه گذاری هند به شکل 
فعالیت  منظور  این  برای  ناپذیری  خستگی 
کرده و تالش های انجام گرفته توسط برخی 
دنیا  تا سر  انجمن ها در سر  از محترم ترین 
ی  جایزه  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  نیز 
UNCTAD 2018 )ترویج تجارت و سرمایه 

گذاری توسعه ی کنفرانس سازمان ملل متحد( 
برای ترویج سرمایه گذاری در توسعه پایدار، 
برتری  ب��رای   2016  UNCTAD جایزه 
گذاری،  سرمایه  ترویج  برای  مشارکت  در 
اتحادیه  از   2016 گ��ذاری  سرمایه  جایزه  و 
همکاری های منطقه ای حاشیه اقیانوس هند به 
این سازمان اعطا شده است. با توجه به این که 
ادامه ی اصالحات در محور تمرکز دولت هند 
ابتکار عمل های  قرار دارد، به احتمال زیاد 
گذاری  سرمایه  سازمان  متفاوت  ی  نوآورانه 
در سال  ایجاد سودهای کالنی  به  منجر  هند، 

های آتی خواهند شد. .

نیتین بله رائو، یک روزنامه نگار کار آزموده 
با بیش از 35 سال تجربه هم در هند و هم در 

کشورهای خارجی است. او به طور گسترده ای 
برای روزنامه ها و مجالت ملی و بین المللی نوشته و با انتشارات 

زیادی همکاری کرده است.

سیاست های کنونی 
بسیاری از شرکت 

ها را قادر به احداث 
سرمایه گذاری های 

بزرگ و نیز لذت 
بردن از سودهای 

کالن از طریق فضای 
سرمایه گذاری سالم 

و دعوت کننده در 
هند کرده است

آمیت آگاروال 
رییس کوترا )جنوب غربی آسیا(

از آنجا که اقتصاد هند تحت اصالحات چشمگیری قرار می گیرد، سازمان هایی مانند سرمایه گذاری هند توسط آسان سازی فضای تجارت برای سرمایه گذاران، اقدام به تغییر شرایط 
سرمایه گذاری کرده اند
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های  نیروگاه  و  ها،  بیمارستان  ها،  پل  ها، 
در طی  مثال،  برای  است.  داده  افزایش  برق 
سرمایه  پرادش  آندرا  ایالت  گذشته،  سال  سه 
های  ساخت  زیر  بنای  برای  وسیعی  گذاری 
قبل، دولت  خود کرده است. در طی دو دهه 
هند بیش از 1.5 تریلیون دالر سرمایه را به 
است.  داده  اختصاص  ها  ساخت  زیر  احداث 
همچنین، هند ظرفیت تولید انرژی خورشیدی 
خود را از سال 2014 تا هشت برابر افزایش 
از مدت ذکر شده در  داده و چهار سال پیش 
برنامه ریزی ها، به هدف 20GW توان نیرو 
دست یافته است. هند برای تسریع 300-200 
بخش  در  جدید  گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد 
یافت برای  باز  قابل  انرِژی  زیر ساخت های 

دهه آتی برنامه ریزی می کند. 

تغییرات انقالبی
متوسط  اقتصادی  منطقه  در  ثروت  افزایش 
هند مشهور به کالس متوسط منجر به مزایای 
ترین  بزرگ  از  برخی  برای  رقابتی  بسیار 
حال،  هر  به  است.  شده  جهانی  کنان  بازی 
همه  هند،  تجاری  فضای  که  اس��ت  درس��ت 
با  را  مصرفی  اقتصاد  بر  مبنی  های  شرکت 
چالش هایی رو به رو می کند. با این وجود، 
برخی از شرکت های مصرف گرای جهانی، 
مانند یونیلور، شائومی، سوزوکی، هیوندای، 
هوندا، ال جی، سامسونگ، و کولگیت قادر به 
غلبه بر چالش ها بوده و برای ارائه عملکرد 
شده  محدود  اقتصادی،  هرم  میان  در  خوب 
اند. آشکارا، افزایش سریع در رشد اقتصادی 
توسط  ک��ه  ف��راگ��ی��ری  تغییرات  ب��رای  هند 

در طی تعامالت گسترده شان 
با دولت و رهبران تجاری بین 

مقامات سازمان سرمایه  المللی، 
گذاری هند، شش دلیل برای 

سرمایه گذاری در این کشور 
را عنوان کرده اند. آن ها شامل 

موارد زیر می شوند:

یکی از سریع ترین اقتصاد های 
در حال رشد در جهان: طبق نظر 
صندوق بین المللی پول، در طی 
چند سال آتی، هند به عنوان یکی 

از سریع ترین اقتصاد های در حال 
رشد باقی خواهد ماند

بزرگ ترین جمعیت جوانان در 
جهان: صندوق جمعیت سازمان 

ملل متحد تخمین زده که هند تا سال 
2020 دارای بزرگ ترین جمعیت 

جوان در دنیا خواهد بود

بازار داخلی عظیم: طبق گزارش 
افزایش  گروه مشاورین بوستون، 

ثروت بزرگ ترین محرک افزایش 
مصرف در هند است

افزایش نفوذ اقتصادی: ثبت دریایی 
استراتکالید،  دانشگاه  و  لویید 

گالسگو تخمین زده اند که مرکز 
تجارت دریایی جهانی از اقیانوس 
آرام به سوی مناطق اقیانوس هند 
نقل مکان خواهد کرد، و تا سال 

2030 هند و چین تبدیل به بزرگ 
ترین قطب های تولید کننده در جهان 

خواهند شد

انجمن  افزایش رقابت جهانی: طبق 
جهانی اقتصاد، هند که از سال 

2014 تا 2018، در سهولت انجام 
رتبه بندی کسب و کار بانک جهانی 

از صد و چهل و دومین )142( تا 
هفتاد و هفتمین رتبه، 56 رتبه باالتر 
رفته، در شاخص رقابت جهانی نیز 

دارای چهلمین )40( رتبه می باشد

چرا در هند 
سرمایه گذاری 

کنیم؟ 

مقامات ارشد سازمان سرمایه گذاری به طور گسترده ای 
سفر کرده، و به تعامل با مقامات دولت و رهبران تجاری در 

کشورهای مختلف پرداختند
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بخش  به  نیز  ای  ویژه  توجه  داشتند.  کشورها 
را  وسیعی  طیف  که  شد  تمرکزی  مورد  های 
و  ساخت  ت��دارک��ات،  ه��ا،  ساخت  زی��ر  شامل 
کننده  مصرف  هوشمند،  شهرهای  سازها، 
ها، خدمات تولیدی و مالی به همراه خودرو، 
قابل  ان��رِژ  گردشگری،  سالمت،  و  بهداشت 
می  پوشش  غذایی  مواد  فرآوری  و  بازیافت، 
متخصصین  از  یکی  که  ط��ور  همان  دادن��د. 
سرمایه  سازمان  به  متعلق  گ��ذاری  سرمایه 
که  “نهادی  ک��رده  اش��اره  اخیرا  هند  گ��ذاری 
بهبود  یا  توسعه  گذاری،  سرمایه  راستای  در 
می  فعالیت  خدمات  یا  و  ف��رآوری  و  تولیدات 
های  چارچوب  ی  محدوده  در  تنها  نباید  کند، 
طراحی شده ای مانند قانون مالیات بر درآمد و 
قانون شرکت ها کاربرد داشته باشد، بلکه باید 
کنترل  قابل  کنون غیر  تا  در منشور فضاهای 
مانند هواپیماهای بدون سرنشین، پخش داروی 
نیز  غیره  و  الکترونیک  تجارت  الکترونیک، 
نقش داشته باشد.” اکو سیستم استارت آپ هند، 

اکنون سومین سازمان بزرگ جهان بوده،  هم 
شرکت  توسط  دیگر  و  یافته  رشد  سرعت  به 
نمی  مدیریت  مقلد  الکترونیک  تجارت  های 
شود. در واقع، در سه سال گذشته، استارت آپ 
معادل  ای  سرمایه  تکنولوژی  به  مربوط  های 
بیش از 20 میلیارد دالر امریکا جذب کرده اند. 
مذاکراتی با طیف وسیع بر فرصت های ممکن 
سراسر  در  مشارکت  و  مشترک  همکاری  در 
بخش هایی مانند انرِژی، فرآوری مواد غذایی، 
ساخت  زی��ر  بهداشتی،  محصوالت  و  دارو 
و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  معادن،  ها، 

گردشگری تمرکز کردند. 

داستان زیر ساخت ها
توجهی  قابل  اختصاص قسمت های  هند شاهد 
ها  ساخت  زیر  رشد  برای  خود  ی  بودجه  از 
را  خود  های  هزینه  کشور  این  اس��ت.  ب��وده 
برای توسعه و پیشرفت زیر ساخت هایی مانند 
جاده  بنادر،  ها،  هتل  شهرها،  ها،  فرودگاه 

به عنوان یک نشان 
با مالحظه و از لحاظ 

اجتماعی مسوول، 
ما در هیوندای، با  
کمک به جامعه و 

رشد پایدار،  نسبت 
به بازار هندی 
متعهد هستیم.

جهت گیری کنونی که 
طی آن هند با توجه به 
ساده سازی در مالیات 

و کدهای بانکی 
هدایت می شود،  یک 

شیوه ی جامع و 
حفاظت از اطالعات 

یک مسیر بسیار قوی 
و قدرتمند است.

سئون سوئب کیم
مدیر عامل هیوندای هند

الری استون
مدیر ارشد بی تی )هند(

سرمایه گذاری های بزرگ در بخش ساخت و ساز در سراسر کشور منجر به افزایش سریع در پروژه های مرتبط با توسعه ی زیر 
ساخت های هند شد
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Major 
investors

تعامالت جهانی
سرمایه  س��ازم��ان  ارش��د  م��دی��ران  همچنین 
گذاری هند، به طور گسترده ای به بسیاری 
از کشورهای خارجی سفر کرده و با مقامات 
تجاری کشورهای مختلف  دولتی و رهبران 
به تعامل پرداخته اند. آن ها برای نشان دادن 
واکنش پیشرفت هایی که در هند و کشورهای 
بوده  سریع  بسیار  دهند  می  روی  خارجی 
گذاری  سرمایه  بزرگان  با  که  حالی  در  و 
های  سیاست  ایجاد  به  دارن��د،  تعامل  جهان 
ویژه  های  مثال  از  یکی  پردازند.  می  الزم 
ی سرعت و کارآیی سازمان سرمایه گذاری 
هند را می توان در تعامالت این سازمان در 
آوریل 2019 با مقامات عربستان سعودی در 
ریاض و جده مشاهده کرد. تنها دو ماه پس از 
بازدید سطح باالی ولیعهد عربستان سعودی، 
سعود  آل  عبدالعزیز  بن  سلمان  بن  محمد 
برای  سازمان،  این  ارشد  مقامات  هند،  از 
عربستان  پادشاهی  ارشد  مدیران  با  تعامل 
سمینارهای  کردند.  سفر  جا  آن  به  سعودی، 

برگزار  جده  و  ریاض  شهر  دو  در  تجاری 
شد که توسط سازمان سرمایه گذاری هند و 
سعودی  عربستان  گذاری  سرمایه  کل  اداره 
مقامات  بود.  شده  داده  سازمان   )SAGIA(
های  راه  کاوش  به  هند،  کشور  از  حاضر 
همکاری و مشارکت بین صنایع موجود در 
آن ها همچنین، درباره  دو کشور پرداختند. 
سرمایه  به  هند  که  وسیعی  های  فرصت  ی 
 )KSA( گذاران پادشاهی عربستان سعودی

ارائه می کند، صحبت کردند. 

همکاری فعال
عالوه بر عربستان سعودی، دیدارهایی نیز 
گرفته،  انجام  مالزی  و  تایلند  سنگاپور،  از 
گذاری  سرمایه  سازمان  مقامات  که  جایی 
همکاری  های  راه  کاوش  به  ترتیب  به  هند 
برده  نام  کشورهای  و  هند  بین  مشارکت  و 
درب��اره  سمینارهایی  بر  ع��الوه  پرداختند. 
فرصت های موجود در هند، آن ها نشست 
های رو در رویی نیز با مقامات دولتی این 
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*The above mentioned data is from 2017 

Top foreign investments
FDI proposals that Invest India has been 
successfully handling (Investments of $1 
billion and above)

indo-uK (nHs), UK, Healthcare

Peugeot, France, Automobiles 

ikea, Sweden, Retail/Furniture

Wanda, China, Real Estate

Kia Motors, South Korea, Auto

airbus, France, Defence and Aerospace

H&M, Sweden, Apparel retail

sany, China, Wind energy/Affordable housing

مقامات سازمان سرمایه گذاری هند، به تشویق سرمایه گذاران از 
سراسر جهان برای سرمایه گذاری در کشور پرداخته و با پاک کردن 

موانع در مسیر بسیاری از مشتریان بالقوه، به آن ها کمک کردند

برای  مناسب  دوره  یک  در  کشور  کشاندن  با 
چند  های  شرکت  خارجی،  های  گ��ذاری  سرمایه 
ملیتی بی شماری با “تجربه ی هند جدید” به شکل 
سرمایه  فطرت  ان��د.  ش��ده  گیر  غافل  خوشایندی 
گانه  چند  دولتی  های  برنامه  از  سرشار  گ��ذاری 
هند  در  کار  و  کسب  انجام  تسهیل  بر  که  شده  ای 
کند  می  کز  تمر  جوانی  اشخاص  از  هایی  گروه  و 
هندی  جهت  در  دگرگونی  این  رهبری  ب��رای  که 
حمایت  بر  عالوه  دارند.  اشتیاق  برتر  و  تر  نوین 
اخیرا  دول��ت��ی،  مقامات  از  گسترده  پشتیبانی  و 
ترویج  و  تسهیل  توسعه،  برای  نیز  سازمان  چندین 
برجسته  میان  در  اند.  شده  تشکیل  گذاری  سرمایه 
“سرمایه  سازمان  توان  می  ها،  سازمان  این  ترین 
نام  را   2009 سال  در  یافته  تاسیس  هند”  گذاری 
سازمان  پوشش  تحت  دولتی  غیر  نهاد  یک  که  برد 
ترویج صنعت و تجارت داخلی، وزارت بازرگانی 
هند،  گذاری  سرمایه  سازمان  باشد.  می  صنعت  و 
از  بالقوه  گذاران  سرمایه  آموزش  کمپین  پیشروی 
در  موجود  های  فرصت  موضوع  با  دنیا  سراسر 
مرکزی  گروه  یک  سازمان  این  باشد.  می  کشور 
برای تمرکز بر سرمایه گذاری پایدار را نیز شامل 
آژانس  با  هند،  گذاری  سرمایه  همچنین  شود.  می 
های  سازمان  و  پایدار  گذاری  ترویج سرمایه  های 
چند گانه همکاری می کند. یکی از مثال های تسهیل 
هیوندای  هند،  در  ها  برای شرکت  گذاری  سرمایه 
در  شده  تاسیس  موتور،  هیوندای  باشد.  می  موتور 
در  ماشین  بزرگ  کننده  تولید  دومین   ،1996 سال 
 88 از  بیش  به  را  خود  محصوالت  که  است  هند 
کشور صادر می کند. این شرکت که از لحاظ مالی 

برای  شده،  پشتیبانی  هند”  گذاری  “سرمایه  توسط 
تقویت  برای  روپیه  میلیارد  مبلغ 70  گذاری  سرمایه 
تولید ماشین های برقی،  امکانات موجود خود برای 
تامیل  ایالت  دولت  با  ای  نامه  تفاهم  امضای  به  اقدام 
با کمک تالش  این شرکت  نادو کرده است. همچنین 
های فعاالنه ی سازمان سرمایه گذاری هند در چندین 
خرید  داد  قرار  سریع  پیگیری  به  قادر  هند،  ایالت 
و  تولید  احداث ظرفیت  برای  هاریانا  دولت  با  زمین 
همچنین به ارمغان آوردن اقدامات جهانی، مناسب با 
اهداف، ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، در طی تنها 

60 روز شد.
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$124.45118,800

174,543

$ 33.49

سازمان “سرمایه گذاری هند” تاسیس یافته در سال 2009، نهاد غیر انتفاعی تحت 
پوشش وزارت بازرگانی و صنعت، به عنوان مرکزی با خدمات چند گانه برای 

سرمایه گذاری در هند ظاهر شده است

تاثیر سرمایه گذاری هند

نوشته: ان بی رائو

جوایز دریافت شده توسط سازمان سرمایه 
گذاری هند:

جایزه ی UNCTAD در سال 2018 برای ترویج 
سرمایه گذاری در توسعه ی پایدار

بهترین پروژه ی سرمایه گذاری برای سه سال 
پی در پی – 2016، 2017 و 2018 – در نشست 
سالیانه ی سرمایه گذاری، امارات متحده ی عربی

جایزه ی سرمایه گذاری 2016 از اتحادیه همکاری 
)IORA( های منطقه ای حاشیه اقیانوس هند

جایزه ی ترویج تجارت و سرمایه گذاری توسعه ی 
کنفرانس سازمان ملل متحد 2016 برای برتری در 

همکاری برای ترویج سرمایه گذاری

مشاغل واقعی میلیاردها سرمایه گذاری 
در خط تولید

مجموع میلیارد ها 
سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی در هند )آوریل – 
دسامبر 2018(

درخواست های تجاری
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سمت راست: کودکان از 
اجرای یک موسیقی بومی 

سنتی در طی جشنواره هنری 
لودهی لذت می برند

پایین: ساکنین محلی در حال 
نقاشی دیوار “سات سات” در 

طی جشنواره هنری لودهی

شالین وادوانا یکی از نویسندگان هنری تحسین شده است. او 
که در رشته تاریخ هنر و هنرهای لیبرال فارغ التحصیل شده، 

راهنمای هنری بوده و برای نزدیک تر کردن مخاطبین به 
هنر، درباره آن می نویسد. 

پاتانجالی پاندیت، فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا و مدرسه 
اقتصاد لندن، تاریخ شناس، نویسنده و مفسر است.
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در معرض مخاطبین گسترده تر قرار داده و هنر را در 
دسترس همه قرار دهند. همه سازمان ها با هدف آوردن 
هنر خارج از فضاهای معمولی و در آوردن آن به شکل 
بخش جدایی ناپذیر فضاهای شهری تالش می کنند. آن ها 
می گویند که “هنر در فضاهای عمومی مردم را توانمند 
ساخته و آن ها را قادر می سازند که ورای مرزها فکر 
کنند. هنر موجب گشایش گفت و گو بین مردم می شود.” 

راهی به سوی پیشرفت
اجتماعی  با موضوع  مرتبط  اخالقی  اصول  با رعایت 
سیاسی  سازی  تصویر  طنین  معنی  به  که  فرهنگی،  و 

مانند  هایی  واقعیت  نیز  هنری  آثار  است،  مذهبی  یا 
های  فعالیت  و  هوا  و  آب  تغییرات  زدای��ی،  جنگل 
“شرکت  عالوه،  به  دهند.  می  بازتاب  را  اجتماعی 
هنر خیابانی با دسترسی برای همه” منجر به مزین 
های  پیگیری  و  المسه،  عناصر  با  دیوار  پنج  شدن 
ویژه سرپرستی برای کودکان دچار مشکالت بینایی 
شده است. این پروژه هم اکنون توسط اتحادیه اروپا 
نیز پشتیبانی می شود. آن چه برای مشاهده باقی می 
ماند، تاثیر متداوم هنر عمومی و ارزیابی همکاری 
شک  بدون  لودهی  هنری  منطقه  است.  جانبه  چند 
تجمعی است که امکان اجرای این تغییرات را مجاز 
دانسته و گشایش این سفر برای مشارکت عموم در 

آن ضروری است.



هنر

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n   |      |   2019 2019  |      | 50دور نماي هند 

اشکال هنری بومی نیز سهم خود را در فضای 
دیوارهای مجموعه لودهی به اشتراک گذاشته اند

خیابانی،  هنر  یا  هند   )St+art( آرت  تی  اس 
متوجه شد که مجموعه لودهی هر آنچه که یک 
منطقه هنری باید داشته باشد را دارد: دیوارهای 
گسترده، خیابان های وسیع و یک طرح بندی بی 
بخشی  عنوان  به   ،2016 سال  در  و صدا.  سر 
اثر  این هنر به 25  از جشنواره هنری لودهی، 
گسترش یافته و در سال 2016، این منطقه هنری 
نیز  المللی  بین  هنرمندان  امسال،  گرفت.  شکل 
روی  بر  شان  های  رنگ  گذاشتن  جا  بر  برای 
منطقه  این  ام��روزه،  شدند.  دعوت  دیوارها  این 
شامل آثاری از هنرمندان هندی و بین المللی شده 
هنرمندان  به  توان  می  ها  آن  میان  از  که  است 
و  ک��والوور،  سامیر  واجید،  ساجید  مانند  هندی 
المللی  بین  هنرمندان  و همچنین  حنیف کورشی 
از هلند، دان بوتلک، هنرمندان سنگاپوری، یوک 

و شریو، و هنرمند ژاپنی، یوه ناگائو اشاره کرد. 
پیش از این که این جشنواره افتتاح شود، برگه 
های پرسش نامه ای بین حدود 7,500 خانه در 
این محله پخش شده و از آن ها دعوت به عمل آمد 
که عضوی از این جشنواره باشند. هنگام گشایش 
جشنواره، یک دیوار “سات سات” ویژه نقاشی 
شده توسط هنرمندان و ساکنین به نمایش در آمد 
که برای ایجاد هنر به شکلی کامال دموکراتیک 
و فعال کردن حس مالکیت و غرور جامعه تالش 

کرده بودند. 

مشمولیت تمام
بنیان گذاران اس تی آرت )هنر خیابانی(، آرجون 
حنیف  توماس،  تانیش  نایولایر،  آکشات  ب��ال، 
کورشی و گویلیا امبروگی می خواهند که هنر را 

بنیان اس تی آرت هند برای اجرای برنامه حرفه ای هنر عمومی 
دهلی توسط DUAC جهت ترکیب کردن هنر با بافت دهلی 

تاسیس شده است
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باال: نوشته های برای لودهی، الهام گرفته توسط 
نشانه های بصری از جعبه های بازی های هند، 
یک نقاشی دیواری رنگین توسط یوک و شریو 
)سمت چپ( و یک نقاشی دیواری توسط سم لو 
)سمت راست( داستان چگونگی پیوند خوردن 

اقدامات گنجشک های کوچک به سرنوشتی دیگر 
را بازگو می کند

پایین: هنرمند هندی، بلیز ژوزف، به تصویر 
کشیدن اندام مادری را با جلوه های گوناگون 

انتخاب کرده است

هنر عمومی از لحاظ قانونی و اجتماعی مورد 
از  را  خود  بنابراین،  و  گرفته  قرار  پذیرش 
خراب کاری های نام گرفته به عنوان گرافیت 
گفته می  است.  متمایز ساخته  دهه 1960  در 
شود که هنر عمومی به شهرهای متراکم لذت 
و زیبایی افزوده، و آرامش را به زندگی شلوغ 
ساکنان شهرهای بزرگ به ارمغان آورده است. 
در مجموعه ی لودهی، این تغییر در همه جا 

دیده می شود. 

تغییر اذهان
آثار هنری نه تنها موجب زیبا تر شدن دیوارهای 
نظر می رسد  به  بلکه  اند،  این مجموعه شده 
اند!  کرده  نیز  شادتر  و  تمیزتر  را  محله  که 
ساکنین این محله، دست فروشان، فروشندگان 
و کارگران شهرداری قادر به ایجاد غرور و 
افتخار جامعه جمعی مدنی به عنوان یکی از 
نتایج نا مشهور اصلی این پروژه بوده اند. هم 
اکنون هنر بر بافت اجتماعی این مجموعه نفوذ 
می کند. از ساکنینی که اطمینان کسب می کنند 
خوبی  به  ها  آن  های  خانه  خارجی  نمای  که 

حفظ شده و کودکانی که با غرور و افتخار از 
دارانی  مغازه  تا  کنند،  می  نگهداری  هنر  این 
که با غرور نقاشی ها و آثار هنری را نمایش 
می دهند که پیش از این در قفسه ها خاک می 
خوردند، تمام محله هنر را مورد ستایش قرار 
کافه های زنجیره ای مشهور  می دهند. حتی 
مانند تصاویر هولوگرافی  نیز عناصر هنری 
و جعبه های هدیه طراحی شده ی سنتی را به 
دکور های داخلی یکنواخت پیشین خود افزوده 
اند. این منطقه، با برگزاری رویدادهای بزرگی 
مانند نمایشگاه هنری هند با سازمان دهی پیاده 
روی در محله، در فوریه سال جاری، و گالری 
هایی که آمادگی ارائه و نمایش هنرهای خیابانی 
اند،  کرده  اعالم  خود  گالری  فهرست  در  را 
احترام ویژه ای برای هنر خیابانی به ارمغان 

آورده است. 

پروژه 
آن چه در سال 2015 به عنوان یک تجربه بر 
روی تنها سه دیوار آغاز شد، به این ایده شکل 
انتفاعی  غیر  انجمن  پروژه،  پشت  مردم  داد: 
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باال: یک اثر هنری الهام گرفته 
از کاتاگالی در مجموعه ی 

لودهی

پایین: یک دیوار سبز با نقاشی 
هایی از فیل ها، پشت صحنه 

زیبایی را برای درخت ها ایجاد 
کرده است

می  خیابان  کنار  در  فلوت  ساز  فروشنده  یک 
ایستد و کاالی خود را می فروشد؛ یک سردار 
روزنامه  و  نشسته  کتاب  ای  تپه  پشت  جی 
افتاده  می خواند؛ فروشنده یک فروشگاه دور 
اش  شیرینی  طبقات  از روی  کوچک چشم  و 
بر نمی دارد گویی یک گاو آسوده خیره شده 
است... به نظر می رسد هیچ چیز غیر عادی 
از هر شهر  ذاتی  و  واقعی  این صحنه ی  در 
کوچک و بزرگ هندی وجود نداشته باشد. تنها 
چشم انداز بی نظیر این است که همه ی چهره 
واقعی  زندگی  از  تر  بزرگ  بسیار  زنده  های 
بوده و بخشی از یک نقاشی دیواری خیابانی 
آثار عظیم  این  اما  هستند! باور کردنی نیست 
و رنگارنگ هنری قادر بوده اند یک مجموعه 
ی مسکونی آرام را در دهلی نو به طور کامل 
ساختمان  با  غریبه  محله  یک  از  دهند.  انتقال 
امروزه مجموعه  های یک دست کسل کننده، 
لودهی تبدیل به مجموعه ای پر سر و صدا از 
جهان موازی شده است؛ یک بوم نقاشی زنده که 
داستان های زندگی را از اطراف ما و ورای ما 
به ارمغان می آورد! دیوارهای سفید در امتداد 
نقاشی هنرمندان  به بوم های  تبدیل  خیابان ها 
از هند و سراسر دنیا شده اند، کسانی که این 
منطقه را به شکل اولین منطقه هنر عمومی هند 

در آورده اند. 

گذشته 
منطقه مسکونی لوده در جنوب دهلی در حدود 
مسکونی  ه��ای  خانه  عنوان  به   1940 ده��ه 
کارمندان دولت ساخته شده است. این مجموعه، 
آخرین محله ی مسکونی ساخته شده در دوران 
بریتانیا، با قرار دادن خانه هایی مشابه با سرباز 
خانه ، ساختاری نئوکالسیک را در ذهن بازتاب 
می دهد که از ویژگی های استاندارد معماری 
است.  رفته  می  شمار  به  استعمار  دوران 
به  آن  از  این که بخش هایی  از  امروزه، پس 
عنوان پروژه ی هنر عمومی توسط هنرمندان 
نقاشی شده، می توان تغییر را در این مجموعه 
مشاهده کرد. با دیوارها، خطوط و فاصله بین 
خطوطی که توسط رنگ های عجیب و غریب 
منفجر شده، فروشگاه های متنوع و کافه هایی 
که خود را به قالب گالری های هنری در آورده 
اند، و نیز جریان باریکی از بازدید کنندگان، 
این محله نمودارهای محبوبیت را باال برده و 
است:  یافته  کاربری جدید  نام  برای خود یک 

منطقه هنری لودهی.
هنر خیابانی و یا هنر عمومی، همان طور 
که امروزه به طور عمومی شناخته می شود، 
از یک ایده ساده متولد شد که نمی توان هنر 
را تنها بر روی بوم نقاشی و برای یک گروه 
انتخاب شده از مردم ارائه داد. در حال حاضر، 
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همان طور که دو تاریخ شناس برای کاوش بخش هنری لودهی واقع در دهلی نو 
آماده شده بودند، متوجه شدند که هنر عمومی واقعا می تواند به عنوان شبکه ای 

برای تغییرات اجتماعی کوچک اما ارزشمند به کار برده شود

دیوارهایی که سخن می گویند

نوشته: شالین وادوانا و پاتانجالی پاندیت; عکاس: سوراب گوسوامی
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یک دیوار با نقاشی های ظریف 
در مجموعه ی لودهی، صحنه 
هایی از زندگی روزمره را به 

نمایش می گذارد 
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جشن چهارمین دوره 
روز جهانی یوگا در 

سال 2018 در استادیوم 
ملی بانگاباندو در داکا، 

بنگالدش

تاکور، بنیان گذار یوگای هنری، یک شیوه نوین 
یوگا است که ترکیبی از دانش یوگی باستانی به 
همراه علم پزشکی ورزشی می باشد. توکور، 
یک گوروی یوگای مشهور در سطح بین المللی، یوگای هنری را 

تمرین کرده و آموزش نیز می دهد. 

مردم چهارمین نسخه روز جهانی یوگا در ریگا ، سوئد را در سال2018 جشن می گیرند سومین دوره روز 
جهانی یوگا در سال 

2017 در کامبوج 
جشن گرفته می شود

بهتر  دنیایی  و  کشور  جامعه،  دادن  شکل 
بود.  خواهند 

در طی دو دهه اخیر، و به ویژه در طی 
ای  به دروازه  تبدیل  یوگا  اخیر،  چهار سال 
با جذبه  بزرگ  دنیای  آن  از طریق  که  شده 
کشور  این  نرم  قدرت  هند،  ابدی  و  واقعی 

مرتبط شده است. 
 25 ب��رای  هند  ب��اری  چ��را  که  ای��ن  دلیل 
نیز  و  ملی جهانی  ناخالص  تولید  از  درصد 
ارزش  شده،  شناخته  جهان  دانش  پایتخت 
هستند  کشور  این  قوی  و  نظری  مدنی  های 
شده  آمیخته  هم  در  یوگا  میراث  با  قویا  که 
و  یوگا  رشد  حال  در  جهانی  محبوبیت  اند. 
در  توانند  می   )IDY( یوگا  جهانی  روز 
دستیابی به هدفی مشابه کمک رسان باشند. 
جهان  تمام  توجه  وقتی  زم��ان،  یک  در 
در  بزرگ  های  جهش  کنترل  چگونگی  به 

بعدی  مراحل  به  حرکت  و  تکنولوژی، 
در  بودن  پذیر  آسیب  بدون  تکامل  و  رشد 
مجبور  اینکه  بدون  و  ها،  درگیری  برابر 
محرومیت  و  ها  بیماری  فقر،  بهای  باشیم 
یک  به  تبدیل  یوگا  اس��ت،  بپردازیم،  را 
روابط  تقویت  و  ایجاد  برای  عالی  اب��زار 
قرار  ستایش  مورد  را  آن  که  رهبرانی  بین 
و  پرداخته  آن  تمرین  به  که  مردمی  داده، 
جهانی  جامعه  ذینفعان  همه  بین  بنابراین، 

می شود. 

هر چقدر شخص استرس داشته باشد، یک جلسه یک 
ساعته یوگا می تواند ذهن او را آرام کند



یوگا

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n   |      |   2019 2019  |      | 44دور نماي هند 



w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n   |      |   2019 2019  |      | 43دور نماي هند 

FACTS yOU DID 
NOT KNOW 

AbOUT THe IyD 

RbI released two 
commemorative 
coins of 
denominations of INR 
10 and 100 in 2015 

چهارمین دوره روز 
جهانی یوگا در سال 

2018 در پارک 
آل – مادی، ریاض، 

عربستان سعودی جشن 
گرفته می شود

All of this happened during 
the last four editions of the 

International Day of Yoga 

In 2015, the event 
entered the Guinness 
World Record for the 
largest yoga lesson at 
a single venue, at New 
Delhi’s Rajpath

A second Guinness 
World Record 
was ser for most 
nationalities in a 
yoga session in 2015

و  مدیتیشن،  یا  وهیانا  واح��د،  نقطه  یا 
این  در  باشند.  می  هستی،  یا  سامادهی 
و  روح  فیزیکی،  بدن  یوگا،  از  نسخه 
هدف  مورد  همه  بشر،  جوهره  همچنین 
می  را  یوگا  بنابراین  گیرند.  می  قرار 
یک  و  جامع  ط��رح  ع��ن��وان  ب��ه  ت��وان 
تعالی  برای  با جزییات  کامل  نقشه راه 
یا   ، بودا  سوی  به  انسان  هر  انتقال  و 
جامعه  انتقال  نیز  و  گر  روشن  شخص 
به سوی یک کل صلح آمیز، پر جنب و 

جوش و لذت بخش توصیف کرد. 
روز  عنوان  به  ژوئن   12 معرفی  با 
مجمع  ت��وس��ط   )IDY( ی��وگ��ا  جهانی 
سال  در  متحد  ملل  س��ازم��ان  عمومی 
نخست  های  تالش  طریق  از   ،2015
حال  در  م��ودی،  ن��ارن��درا  هند،  وزی��ر 
حاضر، با توجه به این که این روز تنها 
مردمی  بلکه  نگرفته  قرار  تماشا  مورد 
گرفته  جشن  را  آن  دنیا  سر  تا  سر  از 
ها،  ملیت  ها،  زب��ان  به  متعلق  که  اند 

مختلف  های  گیری  جهت  و  اعتقادات 
کل  آگاهی عمومی  وارد  یوگا  اند،  بوده 
یافته  امکان  امر  این  است.  بشریت شده 
زیرا که، نخست وزیر مودی، که خود 
درک  پ��ردازد،  می  یوگا  تمرین  به  نیز 
خلق  خ��وش  طریق  از  یوگا  که  ک��رده 
و  صلح  عاشق  و  بین  خ��وش  ک��ردن، 
فواید عظیمی  چه  انسان،  کردن  آرامش 
چطور  که  این  و  داشته  بشریت  برای 
را  جهانی  نظم  ساختار  تواند  می  یوگا 
بهبود  را  هر شخص  یوگا  بخشد.  تعالی 
به  ق��ادر  بهتر  اشخاص  و  بخشد،  می 
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یوگا، انعطاف پذیری ستون فقرات را حفظ 
کرده و باور بر این است که حفظ انعطاف 
پذیری ستون فقرات می تواند بسیاری از 

مشکالت سالمتی را درمان کند. عملکرد موثر 
ستون فقرات و بهبود عملکرد جریان خون، 

دستگاه هاضمه، غدد لنفاوی و دیگر سیستم های 
بدن موجب بهتر شدن وضعیت سالمتی شخص 

می شود. کریاس به پاک سازی اندام های 
درونی کمک می کند. پرانایاما موجب تقویت 
سیستم تنفسی شده، در حالی که بانداس تعادل 

هورمونی را در بدن ایجاد می کند. تکنیک های 
آرامش بخش به اشخاص کمک می کنند که 

آرامش یافته و از استرس دور بمانند و مدیتیشن 
به فرد کمک می کند که آرام مانده و به تعادل 

ذهن برسد.  

یوگای هنری
یوگای هنری ، یک فرم نوین یوگا، بر قدرت، 
انعاف پذیری، استقامت قلب و عروق، چابکی 

و هماهنگی بدن تمرکز می کند. این شیوه سخت 
تر بوده و گروه های ماهیچه مختلفی را تقویت 

می کند، سطح انرژی را افزایش داده و همچنین 
می تواند به اشخاصی که آن را تمرین می کند 

کمک کند که وزن خود را کاهش دهند. با شامل 
شدن طیف کاملی از آساناهای یوگا، این شیوه 
محدودیت رژیم غذایی در بر ندارد اما از آنجا 
که با غذای سالم تمرین کنندگان خوش اندام تر 
و انعطاف پذیرتر شده و سیستم تنفسی شان نیز 

بهبود می یابد، به طور خودکار ترجیح می دهند 
عادات غذایی سالم تری را بپذیرند. 

In 2018, PM Modi did 
yoga with 50,000 
people at Dehradun’s 
Forest Research 
Institute 

In 2018, IAF officials 
did yoga in air and 
performed vayu-
namaskar and vayu-
padmasan

Women officers of the 
Indian Army did yog 
at at the bhagirathi-II 
peak, setting a new 
world record in 2018

ITbP personnel 
performed yoga at a 
freezing temperature 
of -25 degrees in 
Ladakh in 2017 

مردم در حال جشن چهارمین دوره روز جهانی یوگا در سال 2018 در جاکارتا، اندونزی

The Indian postal 
department released 
commemorative 
stamps, first day 
covers and minisheet 
in 2015 

منظم  و  پاک  روشن،  روح  و  ذهن  بدن، 
این  بهترین سهم در صلح جهان است. و 
یوگا  بینش  عنوان  به  که  اس��ت  چیزی 
روشن  بشریت  برای   – شود  می  شناخته 
است.  بوده  منطقی  همیشه  شیوه  این  گر 
چیزی  به  که  خواهد  نمی  شما  از  یوگا 
ایمان داشته باشید و یا ایمان خود را رها 
کنید، بلکه می خواهد تجربه کرده و راه 
شناسی  خود  دان��ش  این  بیابید.  را  خود 

است؛ تبدیل شدن به بهترین خود. 
بسیار  های  شیوه  میان  از  شیوه  یک 
در  ها  آن  ترین  محبوب  و  یوگا،  متنوع 
ی  شیوه   یا  و   – آستانگا  مدرن،  دنیای 
هشت گانه است که در یوگا سوترا ارائه 
یاما  گانه،  هشت  اصول  این  است.  شده 
یا  آسانا  وظیفه،  یا  نیاما  اص��ول،  یا  و 
زندگی،  نیروی  تنظیم  یا  پانایاما  ژست، 
پراتیاهارا یا تسلط دستگاه حسی، دهارانا 

یوگا چطور 
کار می کند
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پایین و چپ: نخست وزیر 
مودر در حال اجرای یوگا به 
همراه ممارست کنندگان در 
دهرادون در طی چهارمین 

دوره روز جهانی یوگا در سال 
2018

پایین و راست: چهارمین 
دوره روز جهانی یوگا در سال 
2018 در کپیتال هیل واقع در 

رم جشن گرفته می شود

چشم انداز عمیق آغاز می شود، “یوگا چیتا 
سواروپه  دراشتو  ت��ادا  نیروداها.  وریتی 
کمک  با  که  است  روندی  )یوگا  آواستانام” 
می  متوقف  را  بشر  ذهن  تصرف  ما  آن، 
کنیم. سپس بیننده در وضعیت طبیعی وجود 

خود خلق می شود.(
بزرگ  بخواهد  شخصی  که  صورتی  در 
قدیمی  هند،  در  را  بشریت  به  هدیه  ترین 
ترین تمدن زنده در جهان ارزیابی کند، می 
تواند درباره موسسه گورو – شیشیا، استاد 
- مرید این سنت صحبت کند. از قدیمی ترین 
متون موجود بر روی زمین، ریگ ویدا، تا 
هندی  باستانی  های  کتاب  و  اوپانیشادس، 

آیورودا،  تانترا،  یوگا،  زمینه  در 
قانون،  معماری،  مثلثات،  نجوم، 
کاری،  فلز  کیمیاگری،  منطق، 
یا  روشنگر  معلم  نقش   ... و  هنر 
گرفته  قرار  احترام  مورد  گورو 
دس��ت��اورده��ا،  همه  ص��در  در  و 

زندگی  در  ارتباطات  و  قوانین  ها،  جایگاه 
از  یوگا  ماهیت  و  بدنه  است.  گرفته  قرار 
از  آنها  است.  نشده  منتقل  ها  کتاب  طریق 
یک استاد روشن گر، گورو به یک شاگرد 
منتقل  آمده  نائل  خود  هدف  به  که  شایسته 
هایی  یوگی  همیشه  ما  بنابراین،  اند.  شده 
در هند داشته ایم که آموزش یوگا را تجسم 
بخشیده و به خاطر وجودآن هاست که تا به 
امروز، این جریان در دانش باستانی معتبر 

باقی مانده است.
هند  مردمان  سهم  ک��ردن  خالصه  ب��رای 
باستان در جهان امروز، کافی است به این 
اند که یک  اصل اشاره کنیم که آن ها گفته 

21 ژوئن توسط مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد به عنوان روز جهانی یوگا 

شناخته شده است
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کمیساریای عالی هند در مالزیا 
مریدول کومار در حال رهبری 

مشتاقان یوگا در غارهای نمادین 
باتو در مالزی در طی چهارمین 

دوره روز جهانی یوگا

موفقیت بزرگی که روز جهانی 
یوگا در طی چند سال اخیر در 

سر تا سر دنیا شاهد آن بوده، به 
طور آشکاری نشان می دهد که 
کشور هند در حفظ و نگهداری 

این سنت باستانی برای نسل های 
آتی موفق بوده است

دنیایی بهتر
یوگا برای

نوشته: بهارات تاکور

و  فعالیت  هر  سنتی،  طور  به  هند،  در 
دعا  باشد،  سخنرانی  خواه  رویدادی  یا 
شانتیه  “اوم  دعای  با  خوردن  غذا  یا  و 
به  که  یابد  می  پایان  شانتیه”  شانتیه 
معنای “صلح، صلح، صلح برای همه” 
و  هند  تمدن  دیدگاه  دعا  این  باشد.  می 
نه  را  جهان  در  کشور  این  پایدار  سهم 
پیش  خیلی  از  بلکه  امروز،  برای  فقط 
بیان  خالصه  طور  به  تاریخ،  ثبت  از 

می کند. 
اگر در هر زمان از تاریخ یک دانش 
جامع وجود داشته که بدون استثنا راهی 
برای  بشر  های  انسان  همه  ب��رای  را 
از  سطح  ای��ن  کیفیت،  ای��ن  به  رسیدن 
زندگی،  در  موقعیت  این  و  دستاوردها 
شک  بدون  است،  کرده  ریزی  برنامه 

این دانش، یوگا می باشد. 
از  یکی  پاتانجالی،  سوترای  یوگا 
بیانیه  یک  با  یوگا  درباره  قطعی  متون 
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آئولینگ 
طی  در  کنیاک  م��رد  ی��ک 
در  آئولینگ  ی  ج��ش��ن��واره 
در  واق���ع  م��ون  ی  منطقه 

ناگالند

جشنواره ی آئولینگ بر پا شده توسط مردم کنیاک 
متعلق به ناگالند، فرا رسیدن بهار را نشان داده و 

شامل دعاهایی برای برداشت خوب محصول می شود
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بایساکی
بایساکی، یکی از جشنواره های اصلی 
محصوالت  برداشت  زم��ان  سیک، 
رابی را نشان می دهد. مردمی که در 
فضای جشن غرق شده اند، به اجرای 

بهانگرا و گیدا می پردازند.

باال: دختران در حال دویدن در یک 
آمریستار،  ی  حومه  در  زار  گندم 
پنجاب در بعد از ظهر روز بایساکی

سمت چپ: مریدان در حال افروختن 
شمع ها در مراسم بایساکی در معبد 

گلدن در آمریستار، پنجاب
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پوتاندو
یک خواننده ی کارناتیک در حال 
سال  یا  پوتاندو  مراسم  در  اجرا 
اونتاریو،  در  تامیل،  سنتی  نوی 

واقع در کشور کانادا 

گودی پادوا
صفحه رو به رو )در جهت عقربه 
در  م��ردم  ب��اال(:  از  ساعت  های 
مراسمی  در  سنتی  ه��ای  لباس 
مراتی،  ن��وی  س��ال  جشن  ب��رای 
یعنی گودی پادوا، برگزار شده در 
منطقه ی گیرگائون بمبئی شرکت 

می کنند
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جشنواره های گانگائور 
و موار

جشنواره  در  شرکت  حال  در  زن��ان  ب��اال: 
گانگائور در اودایپور، راجستان

صفحه رو به رو و باال: هنرمندان بومی در 
حال اجرای هنر خود در طی جشنواره موار 

در اودایپور، راجستان

طی  در  زنان  پایین:  و  رو  به  رو  صفحه 
مجسمه  راجستان،  در  گانگائور  جشنواره 

های کوچک شیوا را نگه داشته اند

گانگائور با شوق فراوان توسط زنانی که 
به پرستش همسر خدای شیوا، گائوری می 
پرازند، در سر تا سر راجستان جشن گرفته 
می شود. این مراسم، جشن بهار، برداشت 

محصول و نیز سعادت زناشویی است. 
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رونگالی بیهو
جشن گرفته شده در ایالت آسام، رونگالی 
بیهو نشان دهنده ی آغاز سال نوی آسامی 
باشد.  نیز فصل برداشت محصول می  و 
مردم به تزیین لباس های سنتی پرداخته و 

رقص بیهو را اجرا می کنند. 

صفحه رو به رو: کودکان در حال ژست 
گرفتن برای یک عکس در طی جشن های 

بیهو در آسام

باال: یک رقصنده در حال اجرای رقص 
در  آموزشی  کارگاه  یک  طی  در  بیهو 

گواهاتی، آسام

ماه آوریل، آغاز سال نوی هندی را به نمایش می 
گذارد. آوریل همچنین ماهی است که جشنواره 
های برداشت در سر تا سر کشور مشاهده می 

شوند. در اینجا نگاهی کوتاه می اندازیم به این که 
چطور هند جشن می گیرد
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جشن بهار
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باال: دکتر جی ساتیش ردی، رییس سازمان تحقیقات و توسعه ی دفاع هند )DRDO(؛ پایین: راه اندازی 
موشک در جزیره ی دکتر ای پی جی عبلدواکالم در اودیشا

قوانین بین المللی که به هر شکلی هر حزب و یا تعهد 
ملی در آن دخیل باشد را زیر پا نگذاشته است. 

همچنین، وزارت امور خارجه روشن ساخت که این 
این  است.  نشده  هدایت  کشوری  هیچ  ضد  بر  آزمایش 
دولت  آزمایش،  این  با  زمان  “هم  کرد  عنوان  وزارت 
و  شده  متعهد  کشور  ملی  امنیت  منافع  حفظ  برای  هند 
آگاه  حال ظهور  در  های  آوری  فن  تهدیدات  به  نسبت 
است. توانایی به دست آمده از طریق آزمایش موشک 
ضد ماهواره ای، بازداری معتبری را در مقابل تهدیدات 
افزایش دارایی های فضایی ما از موشک های دور برد، 

و تکثیر انواع و شمار موشک ها فراهم ساخته است.”
شاهدان بسیاری احساس می کنند که تصمیم مبنی بر 
اجرای “ماموریت شاکتی” معادل شکوه هند در اجرای 
عملیات انفجارهای هسته ای زیرزمینی در پوکران در 
سال 1998 بود. هند، جایگاه خود را در سطح باالیی 
یافته است که از آن جا می تواند به شکل موثری در 
بحث های آتی درباره چگونگی شکل گیری قوانین و 
کنوانسیون های جهانی مبنی بر شیوه ی بهره برداری از 
فضای خارجی برنده شود. نخست وزیر نارندرا مودی 
که آشکارا خوشحال بود عنوان کرد که تمام تالش بومی 
قدرت فضایی سربلند  به عنوان یک  “هند  است.  بوده 
این موفقیت هند را قدرتمند تر، و حتی  ایستاده است! 
امن تر ساخته و همچنین صلح و هماهنگی بیشتری را 

در بر خواهد داشت.”



علوم پایه
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فن ساالر ها و 
متخصصین استراتژی در 
حال مطالعه ی “ماموریت 

شاکتی” در طی یک 
تعامل ویژه سازمان یافته 

توسط سازمان تحقیقات 
و توسعه ی دفاع هند 
DRDO در دهلی نو

هند این آزمایش را به طور ویژه به شکل برنامه 
ریزی شده در مدار زمین پایین اجرا کرد که اطمینان 

یابد هیچ بقایای فضایی بر جای نخواهد ماند

Mission Shakti Decoded

WHat
As part of the mission, 
an anti-satellite (A-SAT) 
weapon was launched 
and it targeted an 
Indian satellite 
which had been 
decommissioned. 

WHere
The launch was carried 
out from DRDO’s testing 
range in Odisha’s 
Balasore.

WHen
The preparations for 
the mission began 
in 2016 and several 
tests were conducted 
in 2017 before the 
final test happened in 
March, 2019. 

Special sensors were used to track 
the satellite which was placed at a 
height of 300 km. 

The mission has demonstrated 
India’s ability to detect, target and 
destroy objects in space. 

در یک پرواز سه دقیقه ای، این موشک 
با  متر،   13 ارتفاع  با  تنی   19 سطحی  سه 
هدایت کامپیوترهایی در فراسوی خلیج بنگال، 
حدود 300 کیلومتر در اطراف فضا سفر کرد. 
در یک تصادف شاخ به شاخ، جست و جو گر 
مادون قرمز تصویر برداری موشک بی ام دی 
)BMD( داده شده در 740 کیلو گرم مایکرو 
را  عملیات خود  تصویر  یک  در  آر    – ست 
دانشمند  دکتر وی کی ساراسوات،  داد.  انجام 
علوم موشکی و رییس سابق سازمان تحقیقات 
عضو  و   ،)DRDO( هند  دفاع  ی  توسعه  و 
)موسسه   NITI ملی  سیاست  و  تفکر  کنونی 
ملی حمل و نقل هند( آیوگ گفت که این کار 

شبیه به برخورد دو گلوله در فضا بود. 
به  وی��ژه  به ط��ور  را  آزم��ای��ش  ای��ن  هند 
صورت برنامه ریزی شده در مدار زمین پایین 
اجرا کرد که اطمینان یابد هیچ بقایای فضایی 
شده  منتشر  بیانیه  یک  ماند.  نخواهد  جای  بر 
دارد  می  اظهار  خارجه  امور  وزارت  توسط 
شده،  تولید  که  هم  فضایی  بقایای  آنچه  “هر 
زمین  به  هفته  چند  طی  در  و  پوسید  خواهند 
که  گوید  می  ردی  دکتر  گشت.”  خواهند  باز 
به احتمال بسیار زیاد، بیشتر 300 قطعه بقایا 
در طی 45 روز خواهند پوسید. وزارت امور 
خارجه پس از این افزود که، با اجرای آزمایش 
یا  و  معاهدات  از  یک  هیچ  هند   ،  A-SAT
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نخست وزیر نارندرا مودی در حال سخنرانی برای مردم پس از 
موفقیت ماموریت شاکتی

در صبح روز 27 ماه مارس 2019، یک موشک 
ویژه  از جزیره ی دکتر ای پی جی عبدوالکالم 
پرتاب شده، ساحل اودیشا را در خلیج بنگال ترک 
کرده و مسیر تاریخ را یک بار برای همیشه تغییر 
شاکتی”  “ماموریت  عنوان  به  گرفته  نام  کد  داد. 
 )DRDO( سازمان تحقیقات و توسعه ی دفاع هند
رهبری یک ماموریت محرمانه را بر عهده داشت 
که در مسابقه ی نهایی و در یک “ضربه ی تمام 
شده”، ماهواره ی زنده ی هند را در حدود 300 

کیلومتر باالتر از سطح زمین پرتاب کرد. 
اعالمیه  در یک  نارندرا مودی  نخست وزیر 
در  که  داشت  اظهار  ملی  رسانه  در  کننده  خیره 
سفر هر کشوری، لحظاتی وجود دارند که نهایت 
برای  و  آورده  ارمغان  به  را  غ��رور  و  افتخار 
بر جای خواهند  تاریخی  تاثیری  آینده،  نسل های 
مورد  یک  شاکتی”  “ماموریت  گفت  او  گذاشت. 
کامال  سرعتی  با  که  بود،  جامع  و  پیچیده  کامال 
اقدام  این  رسید.  اجرا  به  توجه  قابل  دقتی  و  باال 
نشان دهنده ی مهارت های قابل توجه دانشمندان 
برجسته ی هند، موفقیت برنامه های فضایی ما را 

به نمایش گذاشت.” 
هند به یک گروه منتخب چهار ملیتی پیوسته 
که دارای توانایی ساخت و راه اندازی سالح های 
تنها کشورهای  کنون  تا  هستند.  ای  ماهواره  ضد 
چنین  چین  و  امریکا  ی  متحده  ای��االت  روسیه، 
عملیات   2007 سال  در  چین  اند.  داشته  توانایی 
آزمایشی خود را در بیش از865 کیلومتر باالی 
بقایای  از  قطعه  ه��زاران  که  ک��رد،  اج��را  زمین 
فضایی را تولید کرد که هنوز هم از طریق یک 

ایستگاه  برای  تهدیدی  ممکن،  فضایی  برخورد 
المللی محسوب می شوند. آجرهای  فضایی بین 
این ماموریت حائز اهمیت بیش از یک  احداث 
توسعه  برنامه  پیشبرد  که  زمانی  پیش،  دهه 
شده  بنا  بود،  کرده  آغاز  را  بالستیک  موشک 
بودند. طبق گزارش سازمان تحقیقات و توسعه 
ی دفاع هند )DRDO(، مرحله ی نهایی پیشبرد 
این آزمایش حیاتی در سال 2016 انجام شده و 
به تحقق رساندن این تکنولوژی پیچیده پیشرفته 
-150 حدود  و  انجامیده  طول  به  سال   2 حدود 
200 دانشمند نیز برای عملی کردن این برنامه 

زحمت کشیدند. 

“تمام تالش بومی بوده است. هند به عنوان یک قدرت فضایی 
سربلند ایستاده است! این موفقیت هند را قدرتمند تر، و حتی امن تر 
ساخته و همچنین صلح و هماهنگی بیشتری را در بر خواهد داشت.”
نارندرا مودی
نخست وزیر هند
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 BMD موشک رهگیر
)موشک دفاعی بالسیک( 
سازمان تحقیقات و توسعه 
ی دفاع هند )DRDO( با 

موفقیت راه اندازی می شود

با موفقیت ماموریت شاکتی، هند تبدیل به 
چهارمین کشوری شده که چنین توانمندی ویژه 

مدرنی را به دست آورده است. تا کنون، تنها 
کشورهای امریکا، روسیه و چین قادر بوده اند 

که هدف زنده ای را به سوی فضا بفرستند

ماموریت شاکتی
تغییر دهنده ی بازی

نوشته: پاالوا باگال
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“کشورهای زیادی نیستند که استفاده مجدد از سکوهای موشک استفاده شده 
را امتحان کرده باشند. این امر با بهره برداری از آزمایشگاه فضای کوچک نو 

آورانه، فضای جدیدی را تحقیقات فضایی موثر اما با هزینه پایین می گشاید”
دکتر کی سیوان
)ISRO( رییس سازمان تحقیقات فضایی هند

این  از   )PSLV( پوالر  ماهواره  اندازی  راه 
لحاظ ویژه بوده که، برای اولین بار ماشین راه 
اندازی ماهواره پوالر )PSLV( یک ماموریت 
سه مداره در یک پرواز واحد داشته است. در 
راه  کیلومتری  در 784  اصلی  ماهواره  ابتدا، 
اندازی شد، متعاقبا PS4 برای کاهش مدار به 
سپس  و  افتاد،  کار  به  بار  دو  کیلومتر،   504
 )PSLV( پوالر  ماهواره  اندازی  راه  ماشین 
ماهواره ی مشتری 28 را راه اندازی کرد و 
متعاقبا PSLV باری دیگر روشن شده و برای 
بار  دو   PS4 کیلومتر،   485 به  مدار  کاهش 
دیگر روشن شد و در نهایت، در حال حاضر 
PS4 به عنوان یک سکوی مداری کار می کند. 
کشورهای زیادی نیستند که استفاده مجدد 
امتحان  را  شده  استفاده  موشک  سکوهای  از 
کرده باشند. سیوان اشاره می کند. طبق نظر او 
“این امر به استارت آپ ها و محققین دانشکاه 
ها این فرصت را می دهد که فضای مطلوب 
به  سازند.  فراهم  را  ارزشمند  ی  محموله  این 
برای  نیستند  کنندگان مجبور  عالوه، مصرف 
ساخت ماهواره کامل تقال کنند، همه آن چه نیاز 
این است که آزمایشات فضایی خود را  دارند 
تجربه کنند و مابقی، تاسیس و  راه اندازی هایی 
 )ISRO( است که سازمان تحقیقات فضایی هند
گرفت.  خواهد  عهده  بر  را  آن  مسوولیت 
سیوان می افزاید “این امر با بهره برداری از 
فضای  آورانه،  نو  کوچک  فضای  آزمایشگاه 
جدیدی را برای تحقیقات فضایی موثر با هزینه 

پایین می گشاید.”

PSLV-C45 کامال ادغام شده در ستون 
راه اندازی موبایل، در حال خروج از 

ساختمان مونتاژ خودرو
پاالوا باگال نویسنده ی علمی و همکار نویسنده 
کتاب پر فروش “رسیدن به ستارگان: سفر هند 

به مریخ و فراتر از آن “ ساکن دهلی نو می باشد
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این اقدام همچنین اولین در نوع 
خود و شامل سه ماموریت در 

یک اقدام بود که طی آن، سازمان 
 ،)ISRO( تحقیقات فضایی هند

جهت جمع آوری سه مدار مختلف، 
به بهینه سازی استفاده از یک 

موشک واحد پرداخت

ماشین راه اندازی ماهواره پوالر )PSLV( از چندین 
لحاظ بی نظیر به شمار می رفت. این ماموریت نوع 
متفاوت و جدیدی بود که سه مدار مختلف را کسب 
کرده و برای اولین بار، نیروی سکوی  PS4 توسط 

پانل های انرژی خورشیدی تامین شده است.”
و  بوده  ساعته  سه  طوالنی  ماموریت  یک  این 
اندازی  راه  ماشین  ماراتن،  ماموریت  این  پایان  در 
ماهواره پوالر )PSLV( در مدار “آزمایشگاه شناور 
کوچک هند” در نزدیکی جاذبه صفر جای گرفت. 
آخرین   ،)ISRO( هند  فضایی  تحقیقات  سازمان 
مرحله موشک، و یا PS4 را به یک سکوی مداری 
کامل تغییر داده است. آخرین مرحله ی راه اندازی 
بقایای  به  تبدیل  اندازی  راه  از  پس  موشک معموال 
تحقیقات فضایی هند  اما سازمان  فضایی می شود، 
)ISRO( تصمیم گرفته که عمر خود را تا چند هفته 
تبدیل به یک آزمایشگاه  بیشتر تمدید کرده و آن را 

متولد فضا کند.
در 485  در حال چرخش   )PS4( فور اس  پی 
خورشیدی،  ه��ای  پانل  توسط  م��دار،  کیلومتری 
تجهیزات ارتباطات رادیویی و سه ظرفیت باربری 
بر روی  که  ماهواره های کوچک مجهز شده  یا  و 
اند. ظرفیت های  از موشک متصل شده  این سطح 
های  سیستم  شامل   PS4 توسط  شده  حمل  بری  بار 
فضایی  تحقیقات  سازمان  از  خودکاری  شناسایی 
از  خودکار  موشک  تکرار  سیستم   ،)ISRO( هند 
AMSAT، هند و تجزیه و تحلیل پتانسیل بازدارنده 
هندی  از موسسه  یونوسفر  مطالعات  برای  پیشرفته 
این ها همه  تکنولوژی هوا و فضا هستند.  دانش و 
ظرفیت های بار بری آزمایشی هستند که در آن ها، 
محققان برای آزمایش تکنولوژی های آینده نگرانه، 
برای شان یک سفر رایگان به فضا را فراهم کرده اند. 
ماشین   C-45 ماموریت که  کرده  عنوان  سیون 

باال: سکوی مرکزی )اولین( PSLV-C45 همراه با چهار بند داخل ساختمان مونتاژ خودرو 

پایین )چپ به راست(: سومین و چهارمین سکوهای PSLV-C45 در تدارکات مرحله آماده سازی

26



w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n   |      |   2019 2019  |      | دور نماي هند 

-PSLV تصویری از
45 در برج آمبیلیکال
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هند  فضایی  تحقیقات  سازمان  ب��رای  باگال  پ��االوا  بیوای 
 1 در  اما  نیست،  شوخی  این  کند.  می  عکاسی   )ISRO(
اولین  همین طور جهان  و  هند  که  بود  سال 2019  آوریل 
“آزمایشگاه فضایی کوچک” خود را به دست آورد! این اقدام 
چهل و هفتمین )47( ماموریت موشک کارگر هند، ماشین 
راه اندازی ماهواره پوالر )PSLV( بوده و همچنین یکی 
از خالقانه ترین و بدیع ترین ماموریت هایی به شمار می 
رفت که برای هند یک آزمایشگاه شناور در فضا در 485 
کیلومتری مدار نیز فراهم کرد. این اقدام همچنین اولین در 
نوع خود و شامل سه ماموریت در یک اقدام بود که طی آن، 
سازمان تحقیقات فضایی هند )ISRO(، جهت جمع آوری 
موشک  یک  از  استفاده  سازی  بهینه  به  مختلف،  مدار  سه 

واحد پرداخت. 
این موشک 320 تنی با حدود 44 متر ارتفاع، به عنوان 
مسافر اصلی خود، EMIsat 436 کیلومتری، یک ماهواره 
برای اندازه گیری طیف الکترومغناطیسی را حمل کرده و 
ضرورتا برای سازمان توسعه و تحقیقات دفاعی ساخته شده 
بود. به عالوه، این راه اندازی شامل 28 ماهواره کوچک از 
ایاالت محده امریکا، سوییس، لیتوانی و اسپانیا نیز می شد. 
این ماهواره ها شامل Flock-4a 20  و چهار ماهواره ی  
لمور از آزمایشگاه های پالت در کالیفرنیا می شدند. ماهواره 
ها در سه مدار مختلف جای داده شدند. بنابراین، با هزینه ی 
یک راه اندازی واحد، مزایای سه گانه ای به نتیجه رسیدند. 
رییس سازمان تحقیقات فضایی هند )ISRO(، دکتر کی 
سیوان، در سخنرانی خود پس از این ماموریت موفقیت آمیز، 
به گروه راه اندازی ماشین و ماهواره ها که در این ماموریت 
شرکت کرده بودن، تبریک گفته و اظهار داشت “ماموریت 

PSLV-45 پس از پرتاب EMISAT هند به 748 کیلومتری مدار قطبی 
همگام آفتاب، 17 دقیقه پس از خاموشی

هند آزمایشگاه فضایی کوچک

خود را به دست می آورد!
سازمان تحقیقات فضایی هند، با راه اندازی موفقیت آمیزEMISAT  و 
28 ماهواره ی مشتری بین المللی، پری دیگر به کاله خود افزوده است
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شدند. این انتخابات شاهد پیچیده ترین کمپین 
مبتنی بر تکنولوژی بود که به طور گسترده 
های  دوربین  گروهی،  های  رسانه  از  ای 
مدار بسته و 360 درجه برای پخش گسترده 
در  برد.  می  بهره  دیگر  موارد  بسیاری  و 
شهروندان  مانند  ها  هندی  هنوز  که  حالی 
استونی قادر به رای دادن به صورت آنالین 
فناوری،  لحاظ  از  هند  انتخابات  نیستند، 
ترین  پیشرفته  همچنین  و  ترین  ب��زرگ 
رود.  می  شمار  به  دموکراتیک  ممارست 
میلیون   2 و  نظامی  شبه   2,70,000 حدود 
پلیس دولت مرکزی امنیت وحمایت سازمان 
یافته را در تمام  مراحل این انتخابات هفت 
مختلف  انتخاباتی  های  حوزه  در  ای  مرحله 

فراهم می کردند. 

یاگنا )قربانی( پول
که  زده  تخمین  مدیریتی  مطالعات  مرکز 
هزینه های کمپین این انتخابات به 7 میلیارد 
های  هزینه  رسید.  خواهد  امریکا  دالر 
به  که  دارن��د  وج��ود  رسمی  غیر  و  رسمی 
صد ها ملیون می رسند. برگزاری انتخابات 

میلیون ها دالر ارزش  تولید  در هند موجب 
و  کسب  ش���ود.  م��ی  صنعت  در  اف����زوده 
به  رسیدن  برای  را  تکنولوژی  که  کارهایی 
اطالعات مشاوره ای فراهم می کنند، شکوفا 
می شوند. هیات انتخابات، برای مثال، 2.6 
برای  نشدنی  پ��اک  جوهر  بطری  میلیون 
سفارش  دهندگان  رای  انگشت  زدن  عالمت 
داده است. تنها هزینه کاغذ و چاپ بروشور 
ها و دیگر وسایل رای گیری می تواند صد 

ها خانواده را برای کل سال تغذیه کند. 
را  انتخابات  هند،  دموکراسی  ی  ان��دازه 
اما  کند.  می  اقیانوسی  حرکت  یک  به  تبدیل 
تنوع  در  انسانی،  اقیانوس  این  واقعی  روح 
هویت  یک  در  که  آرمیده  آن  های  تفاوت  و 
فرهنگی هم جوش نفس می کشد که هندی ها 

آن را “کشور” می نامند. 

آبهیجیت ماجومدر یک روزنامه نگار مشهور 
در 32 سال اخیر است که به طور گسترده ای 

انتخابات کشور را گزارش می کند

صفحه رو به رو )در جهت 
عقربه های ساعت از باال(: 

دانشجویان در حال نگه 
داشتن تابلوهای تبلیغاتی 
برای تشویق مردم برای 

رای دادن در انتخابات 
لوک سابها در بمبئی؛ 

ماموران انتخابات در حال 
جمع آوری دستگاه های 
رای گیری الکترونیکی 

)EVM(، دنباله حسابرسی 
قابل بررسی توسط رأی 

  )VVPAT( دهنده

و دیگر وسایل رای گیری 
از یک مرکز پخش در 
جیپور، راجستان؛ یک 

دانشجو در حال کمک به 
یک خانم سالمند برای رای 

دادن در طی ششمین مرحله 
ی انتخابات لوک سابها 

در دهلی

ماموران هیات انتخابات در حال حمل دستگاه های رای گیری الکترونیکی )EVM( در یک حوزه انتخاباتی در یک روستای قبیله ای در کازا، یکی از دور افتاده ترین 
حوزه های رای گیری در سراسر کشور، واقع در منطقه الهائول – اسپیتی در هیماچال پرادش، در بعد از ظهر آخرین مرحله انتخابات عمومی هند در 21 مه سال 2009
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موسسه بین المللی دموکراسی و 
 )IIIDEM( مدیریت انتخابات هند
که تحت حمایت هیات اتخابات هند 
فعالیت می کند، تا کنون 53 برنامه ی 
بین المللی را اجرا کرده و به آموزش 
بیش از 1,000 مامور انتخاباتی در 
30 کشور جهان پرداخته است. برای 
مامورین انتخابات هند، این موسسه 
اقدام به برگزاری 800 برنامه کرده 
است. در سال جاری، حدود 40 
نماینده از بیش از 30 کشور برای 
انتخابات  مشاهده چگونگی اجرای 
به هند سفر کردند. این برنامه این 
ماموران را بر اساس چالش های 
شخصی که هر دموکراسی با آن 
رو به رو است، راهنمایی می کند. 
همچنین این موسسه منزل یک موزه 
ی جالب توجه است که عکس های 
انتخابات پارلمانی هند را از اولین 
انتخابات در سال های 1952-1951 
به نمایش می گذارد. موسسه بین 
المللی دموکراسی و مدیریت انتخابات 
هند )IIIDEM( در ژوئن سال 
2011 تاسیس شده است.

آیا می دانستید؟

هم از لحاظ تعداد 
رای دهندگان خانم 

و هم شمار مجموع 
شرکت کنندگان در 

سراسر کشور، انتظار 
می رود که انتخابات 
2019 رکورد شکن 
بوده، و به گسترش 
بیشتر نقش هند به 
عنوان بزرگ ترین 

دموکراسی جهان 
بپردازد

نیویورک تایمز
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 )EVM( الکترونیکی گیری  دستگاه رای 
مورد  آن  انتخاباتی  حوزه  هر  در  بزرگ 
جا،  آن  در  که  چرا  گرفت  قرار  استفاده 
انتخابات  این  در  جنجالی  کاندیدای   581
در  دیگر،  سوی  از  بودند.  کرده  شرکت 
به  برای  نفر  میلیون   84.3 انتخابات،  این 
اولین  برای  خود  رای  گذاشتن  اشتراک 
پانزده  بودند.  رسیده  قانونی  سن  به  بار، 
سنی  های  گروه  بین  دهنده  رای  میلیون 
18و 19 ساله شرایط قانونی رای دادن را 
آرمانی،  گروه  یک  معموال  ها  آن  داشتند. 
سر کش، و از لحاظ تکنولوژی دانا هستند 
نور  زیر  آن  حضور  و  جدید  هند  از  که 

تابان خورشید اطمینان دارند.

فناوری – دور دست و فراتر
این حرکت الکترونیکی عظیم در هند، در 
نوع خود یکی از پیشرفته ترین فن آوری 
انتخابات  در  رفت.  می  شمار  به  نیز  ها 
مجموع  انتخابات،  مقامات  هیات   ،2019
قابل  حسابرسی  دنباله  واحد  میلیون   1.74
 )VVPAT( دهنده  رأی  توسط  بررسی 

گیری  رای  دستگاه  میلیون   69.3 و 
ی  ح��وزه   1035918 در  الکترونیکی 
گسترش  هند  سر  تا  سر  در  را  انتخاباتی 
که  بود  بار  اولین  ب��رای  همچنین  دادن��د. 
و  الکترونیکی  گیری  رای  های  دستگاه 
ورقه های رای گیری پستی حاوی عکس 
نام حزب و نشان  به همراه  تمام کاندیداها 
بار  اولین  برای  انتخابات  این  بود.  ها  آن 
قابل  حسابرسی  دنباله  از  استفاده  شاهد 
بررسی توسط رأی دهنده )VVPAT( در 
الکترونیکی  گیری  رای  های  دستگاه  تمام 
رای  های  دستگاه  بود.  کشور  سراسر  در 
گیری الکترونیکی پیش از روز برگزاری 
آن،  طی  که  بودند  شده  آزمایش  انتخابات 
در حضور ماموران رای گیری، به عنوان 
نمونه، تعدادی رای برای همه نامزد های 
وارد  ها  دستگاه  همه  به  سیاسی  اح��زاب 
آزمایشی، جهت  نمونه   این  پایان  در  شد. 
دستگاه  دقیق  عملکرد  از  اطمینان  کسب 
وارد  های  رای  با  و  شمرده  ها  رای  ها، 
شدند.  داده  تطبیق  نمونه  عنوان  به  شده 
تعویض  داشتند،  خطا  که  هایی  دستگاه 

طبق گزارشات، شیام 
ساران نگی 101 ساله 

از هیماچال پرادش، 
پیر ترین رای دهنده ی 

هند است

The number 
game

million electronic voting 
machines used 

3.96

 million new 
voters since 2014

83
days time taken 

for polling

39

million people 
were eligible to 
vote this time

900 15
million 18-19 

year olds 
eligible to 

vote

1.74
729

67.11% total voter 
turnout

million  Voter 
Verifiable Paper 
Audit Trail 
(VVPAT)units

million 
total number of 
women voters 

million polling 
stations were set 
up to conduct the 
elections, which is 
a new world record1

More than
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شناخته  رسمیت  به  ایالتی  حزب   59 و  شده  شناخته 
شده می شد. چه تعداد ایدئولوژی، آرمان های منطقه 
ای، و شعارهای همه این احزاب به این شمار افزوده 
می شود؟ درک این موضوع برای ملت هایی که یک 
به  هند  است.  دشواری  کار  واقعا  هستند  تر  پارچه 
طور رسمی دارای 22 زبان به رسمیت شناخته شده 
است.  متفاوت  قومی  های  گروه   2,000 از  بیش  و 
پوست  زرد  تیره،  پوست  دارای  پوست،  سفید  مردم 
توانند  می  همه  و  هستند،  کشور  این  در  ای  قهوه  و 
این  باشند که ساکنین اصلی  به شکل مشروع مدعی 
و  ها  جلگه  ها،  تپه  از  مردمی  اند.  بوده  سرزمین 
انتخابات،  این  هسستند.  ساکن  کشور  این  در  جزایر 
تجلیل روان شناختی این تفاوت ها بود. همچنین پنج 
کاندیدای ترا جنسیت در این رقابت حضور داشته، و 
41,292 از رای دهندگان در فهرست “جنس سوم” 
قرار داشتند، که حدود 45 درصد بیش از آمار ثبت 

هیات  بار  اولین  برای  که  بود   2014 سال  در  شده 
انتخابات )EC( این طبقه بندی را آغاز کرد. ماهانت 
بهارات داس دارشان داس، تنها رای دهنده ی حوزه 
شیر  منزل  گیر،  جنگل  اعماق  در  بانج  انتخاباتی  ی 
درصدی   100 حضور  افتخار  او  بود.  آسیایی  های 
مشارکت کنندگان در حوزه ی خود را داشت! شیام 
 101 بازنشسته  ی  مدرسه  معلم  یک   ، نگی  ساران 
اولین  از  را  رای خود  که  پرادش  هیماچال  از  ساله 
اشتراک  به   1951 سال  در  هند  عمومی  انتخابات 
گذاشته، پیر ترین شرکت کننده در این انتخابات بود. 
هیماچال  در  تاشیگانگ  پایی،   15,256 ارتفاع  در 
پرادش به عنوان مرتفع ترین حوزه ی انتخابی جهان 
به مردم خدمت کرد. در آروناچال پرادش، مقامات 
روز  تمام  دهنده  رای  یک  تنها  به  رسیدن  ب��رای 
تالنگانا  به  متعلق  آباد  نظام  کردند.  روی  پیاده  را 
تبدیل به اولین حوزه انتخاباتی در کشور شد که 12 

در حالی که هندی ها هنوز قادر به رای دادن به صورت آنالین 
نیستند، رای گیری 2019 از لحاظ فناوری بزرگ ترین و پیشرفته 

ترین در دنیا بوده است

ناخبات یقفن في طوابیر طویلة لإلدالء بأصواتهن في أودهامبور بالقرب من جامو
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هند نسبت به امریکا، انگلیس، برزیل، آلمان، 
فرانسه، ایتالیا، کره جنوبی، پاکستان و نیجریه با 
یک دیگر، رای دهندگان واجد شرایط بیشتری دارد

تم استخدام حوالي 3.96 ملیون آلة تصویت إلكترونیة خالل االنتخابات

انتخابات  در  که  این حقیقت  با شنیدن  همه جهان 
هند،  کشور  در  شده  برگزار   2019 سال  عمومی 
دولت  عظیم  حرکت  یک  در  نفر  میلیون   900
کلمه  واقعی  معنای  به  کردند،  انتخاب  را  خود 
ممارست  ترین  ب��زرگ  بودند.  ش��ده  زده  شگفت 
هند،  عمومی  انتخابات  ج��ه��ان،  دم��وک��رات��ی��ک 
سابها  لوک  مجلس   )17( هفدهمین  تشکیل  برای 
 2019 مه   19 تا  آوری��ل   11 از  مرحله  هفت  در 
 )ECI( هند  انتخابات  هیات  امسال،  شد.  برگزار 
گیری  رای  ی  حوزه  میلیون   1 حدود  تاسیس  به 
بیشتر  تعداد 10 درصد  این  در کشور پرداخت که 
اجرا  انتخابات،  این  بود.   2014 سال  انتخابات  از 
لحاظ  از  روز،   39 طی  در  مرحله  هفت  در  شده 
شمار روزهایی که انتخابات ادامه داشت، طوالنی 
هند  تاریخ  در  شده  برگزار  انتخابات  ترین  مدت 
برای  انتخابات  این  در  همچنین  شد.  می  محسوب 
به حمل هر  بود که رای دهندگان مجاز  بار  اولین 
یک از 12 کارت شناسایی خود به حوزه های رای 
عنوان  به  گیری  رای  های  ورقه  و  بودند  گیری 
نمی  شمار  به  دهندگان  رای  شناسایی  مدرک  تنها 
رفتند. انتخابات برگزار شده در سال 2019، شاهد 
حضور  با  کنندگان  مشارکت  جمعیت  ترین  بزرگ 
67.11 درصد در سر تا سر 542 حوزه انتخابی، 
رای  آنجا  در  که  بود  نادو  تامیل  در  ولوره  به جز 
در  دهندگان  رای  مشارکت  شدند.  اعالم  باطل  ها 
سال جاری، 1.16 درصد بیشتر از سال 2014 با 
رقم 65.95 درصدی بوده است. در حالی که الک 
میزان  باالترین  آمار  درصد   84.96 با  ویپ  شاد 
مشارکت رای دهندگان را به خود اختصاص داده، 
ایالت های شمالی تریپورا، ناگالند و مانیپور نیز به 
ترتیب با 83.20 درصد، 83.09 درصد و 82.69 
پرادش  مادهیا  اند.  تازه ای شکسته  درصد رکورد 
بیشترین  با یک جهش 9.50  درصدی، شاهد  نیز 
نرخ رشد نسبت به شمار مشارکت انتخابات پیشین 
مسووالن  عنوان  به  نفر  میلیون   10 از  بیش  بود. 
بی  و  منصفانه  انتخاباتی  اج��رای  از  انتخاباتی، 

کشور  سر  تا  سر  در  سر  درد 
رقم،  این  کردند.  کسب  اطمینان 
تعداد کل رای دهندگان  از  بیش 
کنار  در  ایسلند  و  مجارستان 
یک دیگر است. اما باز هم این 
توجه  قابل  ی  نکته  ترین  جذاب 

فقط  میلیون   900 گذشته،  ها  این  همه  از  نیست. 
یک عدد است. آن چه سرسام آور است، تفاوت ها 
رهبران  که  است  انسان  میلیون   900 این  تنوع  و 
خود، ایدئولوژی هایی که باید آن ها را اداره کنند، 
و نیز خط سیر اجتماعی – اقتصادی خود به عنوان 
قابل  حتی  چه  آن  گزینند.  می  بر  را  شخص  یک 
دموکراتیک  رسوم  و  آداب  این  است،  تر  توجه 
با  بشر،  تقریبا یک هشتم جمعیت  با حضور  عظیم 
سرعت یک گاری بسته شده به گاو و نیز دقت کم 
و به صورت اصطالحا سر هم بندی شده، برگزار 
ها،  فناوری  آخرین  انتخابات،  این  اس��ت.  نشده 
مدیریت گردشی منظم و خود کار، استقرار امنیتی 
بودجه  از  تر  بزرگ  اقتصادی  گردش  و  گسترده، 
سالیانه بسیاری از کشورهای کوچک را به خدمت 

گرفته است.

هندی های بسیار
تا ماه مارس 2019، تعداد حزب های ثبت شده در 
هند 2,293 بود که شامل هفت حزب ملی به رسمیت 
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همان طور که ملت در انتظار نتایج انتخابات عمومی سال 2019 که اخیرا به پایان 
رسیده هستند، ما نیز نگاهی به روند این انتخابات عظیم می اندازیم که شاهد حضور 
900 میلیون رای دهنده ی ثبت شده بود، چیزی که این انتخاب را تبدیل به بزرگ 

ترین ممارست دموکراتیک جهان می سازد

پیروزی مردم

نوشته: آبهیجیت ماجومدر
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نرم افزار به چین پاسخ داده شود. تنها در صورتی که 
بتوانیم این محصوالت را به چین بفروشیم، تغییرات 
شد.  خواهد  ایجاد  کمبودها  این  تصویر  در  اساسی 
جهت  باید  هند  تجاری،  تعادل  عدم  با  مقابله  برای 
اطمینان  نیز کسب  و  بیشتر  چینی  جذب گردشگران 
سرمایه  در  چینی  های  شرکت  گ��ذاری  سرمایه  از 
گذاری سبز در کشور ما تمرکز کند. چهارم، با دادن 
دستورالعمل هایی از نشست غیر رسمی برگزار شده 
در ووهان، مهم است که در تابستان سال جاری، به 
وزیر  نخست  بین  متقابل  درک  از  ای  نتیجه  عنوان 
چین   – هند  مرزهای  شی،  جمهور  رییس  و  مودی 

نسبتا آرام شوند. 
این امر هند را قادر ساخته که بر اولویت 
انتخابات  زمینه  در  خ��ود  داخلی  ه��ای 
واقعیت  این  پنجم،  کند.  تمرکز  عمومی 
که هند و چین با نگرش به مشارکت در 
جهت  آسیایی  کشورهای  ثبات  و  توسعه 
آموزش سیاست مداران افغانستانی دست 
اهمیت  نیز در واقع حائز  اند  داده  به هم 
تمام  در  مشارکت  با  هند  باالخره،  و  است.  بسیاری 
فعالیت ها، شامل تمرینات نظامی مشترک، تبدیل به 
یکی از اعضای فعال سازمان همکاری شانگ های 

)SCO( شده است. 
غیر  نشست  یک  ج��اری  سال  اواخ��ر  در  که  این 
رسمی ثانویه بین رهبران هند و چین برگزار خواهد 
شد یا خیر، به تصمیم گیری دو طرف بستگی دارد. 
همان گونه که امکان دارد، به نظر اکثر ناظران می 
رسد که گزینه “نشست غیر رسمی” در جلسات سطح 

رهبری به قدرت خود باقی خواهد ماند. 

بین  ع��ادی  شهروندان  از  بیشتری  جریان  توسط 
کشورهای ما پشتیبانی شوند.

دوما، تبادالت نظامی نیز با تعامالت بین فرماندهی 
ارتش شرقی ما و فرماندهی غربی تئاتر چین از سر 
گرفته شدند. از آنجا که این ها فرماندهان و نیروهایی 
هستند که که بخش قابل توجهی از مرزهای مشترک 
ما را اداره می کنند، مالقات با یک دیگر، و تالش 
چگونگی  شامل  دیگر  طرف  کارهای  درک  برای 
واکنش به موقعیت ها در زمین، حائز اهمیت ویژه 
ای است. آنچه که حتی اهمیت بیشتری دارد، تجدید 
همکاری دریایی به همان گونه ای است که اخیرا با 
سفر دو کشتی نیروی دریایی هندی به چینگدائو در 
آوریل سال جاری جهت شرکت در فلیت ریویو بین 

المللی ناوگان چین نشان داده شده است.
سوم، کسری تجارت هند با چین حتی در حالی که 
شده  بیشتر  نیز  داده  ادامه  را  تجارت گسترش خود 
بوده است. به هر حال، ضروری است به نیازهای 
بیشتری به ویژه در صادرات محصوالت دارویی و 

گائوتام بامباواله، سفیر سابق هند در بوتان، پاکستان 
و چین بوده است. او در ووهان نیز به عنوان سفیر 

هند در چین حضور یافته است. در حال حاضر، او یک پروفسور برجسته 
و ممتاز در دانشگاه بین المللی سیمبایسز پونا است. دیدگاه های ابراز شده 

در این مقاله، نظرات شخصی او هستند. 

جلسات غیر رسمی ایجاد دیدگاه های صادقانه 
و به اشترک گذاشتن موضوعات محرمانه را 
بیشتر مقدور می سازند

باال: وزیر امور 
خارجه، ساشما 
سواراج در 42 
آوریل 2018 در پکن 
چین، مورد استقبال 
وزیر امور خارجه 
چین، ونگ یی قرار 
می گیرد
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در پی تعامالت دو جانبه آن ها در پکن برگزار 
شدند. 

نشست  نیز  سیتارامان  نیرماال  دف��اع،  وزی��ر 
داشت  خود  همتای  چینی  وزیر  با  مهمی  بسیار 
که موجب توسعه همکاری دفاعی و نظامی بین 
کشورهای ما شد. سفر وزیر امنیت عمومی چین 
با وزیر کشور، راجنات سینگ  به هند و تعامل 
به زمینه های همکاری جدیدی بین هند و چین در 
اجرای قانون، مبارزه با تروریسم و به اشتراک 
که  ثابت خواهد شد  منجر شد.  گذاری اطالعات 
خاصی  اهمیت  رو،  پیش  های  سال  در  امر  این 
وزیران  سال 2018،  دسامبر  در  داشت.  خواهد 
امور خارجه هند و چین اقدام به برگزاری اولین 
مردمی  تبادالت  با  باالیی  مکانیزم  با  نشست 
کردند که پیش از این به عنوان نقطه ضعفی در 
نیاز  است.  شده  می  شناخته  ما  متقابل  پیوندهای 
مناسب،  اقتصادی  و  سیاسی  تبادالت  که  است 

نخست وزیر مودی و رئیس جمهور جینپینگ در دیداری در مهمانخانه شرق دریاچه ، در ووهان ، چین

نارندرا  وزیر  نخست  و  پینگ  جین  جمهور شی 
غیر  نشست  پی  در  نتایجی  چه  باشد.  می  مودی 

رسمی ووهان به دست آمدند؟ 
دو  بین  وزرای  بین  ه��ای  نشست  ابتدا،  در 
کشور، با دیدار وزرای امور خارجه و وزیران 
سیتارامان  نیرماال  و  سواراج  ساشما  هند،  دفاع 
که به چین سفر کردند، و سفر وزیر دفاع چین، 
وی فنگ هی، وزیر امنیت عمومی ژائو کژی و 
وزیر امور خارجه، ونگ یی در سال 2018 به 
ما  از سر گرفته شد. در حالی که وزیران  هند، 
در اصل برای حضور یافتن در جلسات سازمان 
همکاری شانگ های )SCO( به چین رفتند، هر 
دو مقاطع بسیار حائز اهمیتی در دیدار های خود 
داشتند. در واقع، نشست ووهان با حضور وزیر 
امور خارجه هند، ساشما سواراج و وزیر امور 
خارجه هند، ونگ یی در تعامل آن ها با برنامه 
های رسانه های جمعی برای عموم اظهار شد که 
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باال: نخست وزیر مودی و 
رییس جمهور جین پینگ در 

حال بازدید از موزه هوبئی در 
ووهان، چین

پایین: نخست وزیر مودی و 
رییس جمهور جین پینگ در 
حال پیاده روی با یک دیگر 
در مسیر دریاچه شرقی در 

ووهان، چین

من قویا با اهمیت 
صلح و ثبات در 

جهان موافقت می 
کنم، من به طور 

کامل موافقم که هند 
و چین می توانند 

نقش بسیار مهم و 
مثبتی برای صلح، 

ثبات و رفاه در 
جهان بازی کنند

نارندرا مودی
نخست وزیر هند

ما باید با حمایت از 
تندروی و تک روی 

مبارزه کرده، و از 
ارزش های هسته 

ای و اصول اساسی 
سازمان تجارت 

 )WTO( جهانی
پشتیبانی کنیم

شی جین پینگ
رییس جمهور چین
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دیپلماتیک  ممارست  به  نیز   21 قرن  در  دیگر  بار 
کمک کردند. 

وزیر  نخست  بین  ووه��ان  رسمی  غیر  نشست 
به عنوان  آن چه  مودی و رییس جمهور چین، در 
به شکل  نیز  نامیده می شود  “ارتباط استراتژیک” 
قدرتمندی ظاهر شد. این نشست، ممارستی در درک 
عقاید، رویاها، اهداف کوچک و بزرگ، بر آوردها 
به شمار می رفت.  مقابل  استراتژی های طرف  و 
با آغاز با هنجارها، سنت ها و اخالقیات تمدن هر 
کشور، که تشکیل دهنده واقعیت دنیای امروز هستند، 
تمایالت  و  ها،  امیدها، جاه طلبی  درباره  دو رهبر 
پرداختند.  مذاکره  به  دیگر  یک  با  نیز  خود  مردم 
این امر به درک متقابل سیاست های داخلی و نیز 
و  جغرافیایی  اقتصاد  طبیعت  دیگر،  یک  خارجی 
در  کشور  دو  همکاری  چگونگی  ژئوپولیتیک، 
مجامع چند گانه و همچنین تصدیق و پذیرش حوزه 

تفاوت  ها  و موقعیت  در عقاید  دو طرف  که  هایی 
تبادل  هایی دارند، ترجمه شده است. احتماال چنین 
روشن، عادالنه و مستقیم از نظرات در یک اجالس 
از  طبیعی  طور  به  رهبران  که  جایی  تر،  رسمی 
ممکن  کنند،  می  شده صحبت  آماده  پیش  از  متون 
نبود. جلسات غیر رسمی ایجاد دیدگاه های صادقانه 
و به اشترک گذاشتن موضوعات محرمانه را بیشتر 
و  شی  جمهور  رییس  بنابراین،  سازند.  می  مقدور 
و  ها  سنت  خلق  پیشروان  از  مودی  وزیر  نخست 
نشست  که  این  اند.  بوده  جدید  سیاسی  های  هنجار 
بازگشت  در  چین   – هند  بین  ووهان  رسمی  غیر 
روابط متقابل دو کشور به سطح باالیی بسیار موفق 
بوده، در طی سال های اخیر به طور افزونی آشکار 
بوده است. اهمیت و همچنین موفقیت این نشست در 
آن نهفته است. بازگشت رابطه بین هند – چین به 
تعادل قبلی آن در واقع سهم عمده ی مشارکت رییس 

نشست غیر رسمی ووهان بین نخست وزیر هند و رییس جمهور 
چین در روابط استراتژی نیز قدرتمند ظاهر شده است

باال: نخست وزیر 
مودی با رییس 

جمهور جین پینگ 
در موزه استانی 

هوبئی، ووهان چین 
مالقات می کنند
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مفهوم “نشست های غیر  توسعه  در  و چین،  هند 
رسمی” در اجرای دیپلماتیک جهانی کمک کرده 
اند. نشست نو پای غیر رسمی ووهان برگزار شده 
نارندرا مودی و رییس جمهور  بین نخست وزیر 
بی  مثال  یک   ،2018 آوریل  در  پینگ  جین  شی 
این  رود.  می  شمار  به  موضوع  این  برای  نظیر 
نشست نشان داد که تعامالت رهبری بین دو کشور 
بدون  و  رسمی  غیر  سطح  در  تماما  توانند  می 
سوت  و  ها  زنگ  از  یک  هیچ  ساختن  ضروری 
هایی که پروتکل های بین المللی نیاز دارند، نیز 
برگزار شوند. در گذشته اخیر، چنین مالقات های 
دیدار رسمی  از یک  غیر رسمی، بخش کوچکی 
می  شمار  به  کشورها  رهبران  توسط  تر  بزرگ 
یکی  ووهان،  در  این مالقات  حال،  به هر  رفتند. 

از اولین دیدارهای کامال غیر رسمی 
از لحاظ سازمان دهی، شیوه و اجرای 
کشور  دو  اینکه  دلیل  است.  بوده  آن 
غیر  “نشست  چنین  برگزاری  برای 
رسمی رهبری” موافقت کردند، ارائه 
زمان و فضای کافی به رهبران برای 

بود که  دیگر درباره موضوعاتی  با یک  صحبت 
هماهنگی  اند.  بوده  گرفته  ها  آن  به  تصمیم  خود 
هایی نیز در موضوعات وسیعی وجود داشت که 
قبل از صحبت های غیر رسمی می بایست پوشش 
داده شوند، اما رهبران به اندازه کافی آزادی داشتند 
که درباره مدت زمان پرداختن به هر موضوع و یا 
موضع گیری درباره مذاکرات انجام شده، تصمیم 

گیری های الزم را انجام دهند. 
در حالی که این قاعده می تواند حتی در مورد 
جلسات رسمی تر با یک دستورالعمل مشخص نیز 
صدق کند، نشانه بارزی از یک نشست غیررسمی 
است. بنابراین، هند و چین که باری در دهه 1950 
به دنیا یک پانچ شیل و یا اصول پنج گانه ای از 
همزیستی مسالمت آمیز را ارائه کرده بودند، یک 

این نشست غیر رسمی، ممارستی در درک 
عقاید و نظرات، رویاها، اهداف کوچک و 

بزرگ و استراتژی های طرف مقابل بوده است

صفحه رو به رو: نخست 
وزیر نارندرا مودی و رییس 
جمهور چین، شی جین پینگ 

در حال قایق سواری در 
دریاچه شرقی در ووهان، 
چین در 28 آوریل 2018

سمت راست: دیدار نخست 
وزیر مودی با رییس جمهور 
جین پینگ در ووهان، چین 

در27 آوریل 2018
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یک سال از زمان برگزاری اجالس غیر رسمی هند – چین بین نخست 
وزیر نارندرا مودی و رییس جمهور شی جین پینگ در ووهان، گذشته 

است. گائوتام بامباواله، سفیر سابق هند در چین، درباره اینکه چطور 
پس از این اجالس رابطه بین دو کشور تغییر کرده، صحبت می کند

بازدید دوباره

از ووهان
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دادن جنوب و جنوب شرق آسیا تقویت کرده، و جهت 
شهرک  احداث  به  منطقه،  کشورهای  گذاری  سرمایه 
های صنعتی بپردازند. زمینه های رشد و ترقی تجارت 
دریایی و حمل و نقل ساحلی بین کشورهای عضو این 
سازمان باید فراهم شود. شمال شرق هند توسعه یافته و 
با دیگر مناطق این حوزه مرتبط شده است، الگوهای چند 
گانه حمل و نقل متداول تر شده و زمینه های اقتصادی 

ساحلی و مرزی نیز توسعه یافته اند. 
هند ملزم به اتمام پروژه های ارتباطی فیزیکی است 
راه سه  بزرگ  مانند  است –  متقبل شده  منطقه  در  که 
طرفه ای که هند را از طریق میانمار به تایلند متصل می 
کند، و پروژه کاالدان مالتی مدال که ایالت های شمال 
میانمار  به  ممکن  مسیر  ترین  کوتاه  در  را  هند  شرق 
مرتبط می کند. اعضای این سازمان باید برای تجارت 
 BIMSTEC انرژی مرزی متقابل، یک شبکه انرژی
و همکاری منطقه ای انرژی قابل باز یافت تشویق شوند، 
که پتانسیل هیدرولیکی منطقه و وجود گاز و بنزین در 

کشورهایی مانند میانمار و بنگالدش را ارائه می کند.

نارندرا  وزیر  نخست  که  طور  همان   
ادغام  داش��ت،  اظهار  کتمندو  در  م��ودی 
طریق  “از  جنوبی  آسیای  در  ای  منطقه 
سارک )SAARC( و یا خارج از آن، در 
میان همه ما و یا برخی از ما” باید پیشرفت 
به گشایش راه های   BIMSTEC – کند
جدید برای همکاری و مشارکت در میان اعضای خود 
می پردازد. هند، به عنوان یک عضو اصلی در این 
کرده  آن  حیات  تجدید  به  بیشتری  توجه  باید  سازمان، 
های  محرک  کمبود  بر  که  کند  کمک  سازمان  به  و 
سیاسی غلبه کرده و از در دسترس بودن منابع مالی 
و مشمولیت تجاری و کسب و کار مدنی در کارکرد 
این سازمان اطمینان کسب کند که به عنوان یک موتور 

جدید برای همکاری منطقه ای ظاهر شده است.

احتمال احیای انجمن های تجاری و اقتصادی و برگزاری 
نشست های دانشگاهی، سازمان های فرهنگی، رسانه 

های گروهی و نمایندگان مجلس نیز وجود دارد

رهبران کشورهای 
BIMSTEC برای 

یک عکس دسته 
جمعی در رویداد 

BIMSTEC رهبران
واقع در کتمندوی نپال 

در آگوست 2018 
آماده شده اند

در سال های 2014 تا 2016 ، آنیل وادهوا دبیر )شرقی( 
وزارت امور خارجه هند بوده است. او به عنوان سفیر 

هند در ایتالیا، تایلند، عمان، لهستان، لیتوانی و سان مارینو 
خدمت کرده و در زمینه های مختلف در ماموریت های هند 
در هنگ کنک، پکن و میموریت دائمی هند در ژنو نیز خدمت کرده است.  او 

همچنین در سازمان ممنوعیت سالح های شیمیایی در الهه همکاری کرده و بین 
 BIMSTEC سال های 2012 تا 2014، هیات مدیره هند را در نشست های

در بانکوک مدیریت کرده است. 
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نهایی  اگر چه چالش های  نزدیک هستند  تحقق 
تجارت،  افزایش  منظور  به  ان��د.  مانده  باقی 
گردشگری و سرمایه گذاری، و برای مشارکت 
عضو  کشورهای   ، انرژی  سازی  هماهنگ  و 
و  اقتصادی  همکاری  برای  بنگال  خلیج  طرح 
فنی چند بخشه  )BIMSTEC( باید بر ساخت 
کنند؛  تمرکز  ابعاد  و  اشکال  همه  در  اتصاالت 
هوا،  و  دریا  زمین،  طریق  از  فیزیکی  اتصال 
نیرومند  مردمی.  ارتباطات  و  دیجیتال  ارتباط 
طریق  از  ارتباطات  بودیسم،  ارتباطات  سازی 
مناطق ارتباطی مرزی، اشکال هنری فرهنگی 
بیشتر  توسعه  و  ترویج  نیازمند  نیز  سینما  و 
هستند. حضور منابع دریایی مانند ماهی، زمینه 
ساز فرصت های منطقه ای در توسعه مشترک 
اقتصاد آبی و توسعه اقتصاد کوهستانی، به ویژه 

در کشورهایی مانند بوتان می باشد. 
به منظور ظهور یافتن به عنوان یک سازمان 
سازمان  این  کشورهای عضو  فعال،  ای  منطقه 
باید به معرفی گام های تسهیل تجارت پرداخته، 
ک��رده،  هماهنگ  را  خ��ود  ملی  فنی  وس��ای��ل 
ارتباط  توسط  را  ای  منطقه  ارزشی  زنجیرهای 

باال: وزیر امور خارجه، ساشما 
سواراج در طی مالقات با شهید 
 BIMSTEC االسالم، دبیر کل

در داکای بنگالدش در اکتبر 
2017

پایین: نخست وزیر نارندرا 
مودی، در طی چهارمین اجالس 

BIMSTEC در آگوست 
2018 ، شاهد مراسم امضای 

قرارداد BIMSTEC در 
کتمندوی نپال است

مطالعات  و  ها  ساخت  زی��ر  نقل،  و  حمل 
شده  اجرا   )BTILS(  BIMSTEC تدارکات 
توسعه  بانک  توسط  که   2000 دهه  اواسط  در 
آسیا پشتیبانی مالی شده، به شناسایی 160 پروژه 
از  که  پرداخته  ارتباطات  نیرومند سازی  جهت 
گرفته  قرار  اولویت  در  پروژه   65 آنها،  میان 
کاالدان  پروژه  طرفه،  سه  راه  بزرگ  یک  اند. 
مالتی مدال، و توافق نامه وسایل نقلیه موتوری 
بنگالدش بوتان هند و نپال از پروژه های مورد 
توجه به شمار می روند. همه این فعالیت ها به 
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و علیرغم رسیدن به توافق نامه ای در سال 
2009، هنوز هم تاسیس مرکز انرژی طرح 
خلیج بنگال برای همکاری اقتصادی و فنی 
به  انتظار  چند بخشه  )BIMSTSEC( در 
سر می برد. قرار است توافق نامه ی وسایل 
نقل  و  حمل  نامه ی  توافق  و  موتوری  نقلیه 
ساحلی نیز در نظر گرفته شوند که هر دوی 
آن ها برای ارتباطات حائز اهمیت هستند.  این 
همکاری  سازی  قدرتمند  زمینه  در  سازمان 
جلسات  است؛  کرده  عمل  خوبی  به  امنیت 
سران  و  ملی  امنیت  م��ش��اوران  ی  ساالنه 
نظامی برگزار شده، جلسات وزیران کشور 
نیز در آینده آغاز خواهند شد. احتمال احیای 
انجمن های تجاری و اقتصادی و نشست های 
رسانه  فرهنگی،  های  سازمان  دانشگاهی، 
وجود  نیز  مجلس  نمایندگان  و  گروهی  های 

دارد.

مناطق ساحلی خلیج بنگال، که از اعضای 
این سازمان به شمار می روند، دارای مناطق 
منحصر به فرد اقتصادی عظیم و نسبتا توانایی 
های نیروی دریایی ضعیف برای حفاظت از 
خود هستند. در این منطقه است که کشورهایی 
افزایش  تقبل رهبری جهت  به  قادر  مانند هند 
آگاهی حوزه دریایی از طریق توانمند سازی 
در هر منقطه ای که نیازمند نیروی دریایی و 
به  مراکز  تاسیس  نیز  و  هستند،  گارد ساحلی 
 )ISC( ای  منطقه  اطالعات  گذاری  اشتراک 
گذاری  اشراک  به  مرکز  با  مشترک  خط  در 
که  است  نیاز  باشد.  می  سنگاپور  اطالعات 
همکاری و مشارکت در مبارزه با تروریسم، 
تقویت  و رادیکالیزاسیون  افراط گرایی خشن 
شود، و همکاری های الزم به شیوه ای جامع 
نیز جهت سر و کار داشتن با تهدیدات امنیتی 

سنتی و غیر سنتی باید عمیق تر شوند. 

طرح خلیج بنگال برای همکاری اقتصادی و فنی چند بخشه  
)BIMSTEC( ، یک سازمان بخش - محور بوده و تا سال 

2008، این سازمان 15 بخش را به عنوان حوزه های مورد تمرکز 
به برنامه های خود افزوده است

صفحه رو به رو و باال: نخست 
زیر نارندار مودی به همراه 

رهبران کشورهای عضو 
BIMSTEC در طی چهارمین 

اجالس BIMSTEC برگزار 
شده در کتمندو، نپال در آگوست 

2018

صفحه رو به رو و پایین: 
نخست زیر نارندار مودی، در 

هنگام ورودش به چهارمین 
اجالس BIMSTEC، مورد 

استقبال ایشوار پوکرل، معاون 
نخست وزیر و وزیر دفاع نپال 

قرار می گیرد

باال: نخست وزیر نارندرا 
مودی برای حضور در 

BIMSTEC چهارمین اجالس
در آگوست2018 ، وارد 

کتمندو، نپال می شود
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ما نه تنها دارای روابط 
سیاسی با تمام کشورهای 

عضو طرح خلیج بنگال 
برای همکاری اقتصادی 

و فنی چند بخشه  
)BIMSTEC( هستیم، 

بلکه قویا از طریق تمدن، 
تاریخ، هنر، زبان، خوراک 

و فرهنگ مشترک با یک 
دیگرمرتبط شده ایم. 

نارندرا مودی
نخست وزیر هند
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و  اقتصادی  همکاری  برای  بنگال  خلیج  طرح 
فنی چند بخشه  )BIMSTEC(، سازمانی است 
تایلند،  هند، سریالنکا،  بنگالدش،  که کشورهای 
میانمار، بوتان و نپال را گرد هم می آورد. هدف 
ی  فاصله  دادن  پیوند  ای،  منطقه  سازمان  این 
افزایش  نیز  و  آسیا،  و جنوب شرقی  بین جنوب 
نیروهای بالقوه ی کشورهای عضو توسط کاهش 
اثرات جهانی شدن با بهره برداری از منابع منطقه 
ای و مزایای جغرافیایی می باشد. از دو دهه ی 
پیش تا کنون، طرح خلیج بنگال برای همکاری 
به   )BIMSTEC(  بخشه فنی چند  و  اقتصادی 
ترویج  را  ای  منطقه  همکاری  ای  فعاالنه  شکل 
داده است. در واقع، از آگوست سال 4102، یک 
دبیر خانه دائمی برای این سازمان در داکا تاسیس 
همکاری  ب��رای  بنگال  خلیج  طرح  اس��ت.  شده 
به   )BIMSTEC(  بخشه فنی چند  و  اقتصادی 
برای  جایگزین  یک  عنوان  به  ای  فزاینده  طور 
سارک )SAARC( مشاهده شده که در طی سال 
های اخیر با چندین مساله مشکل نیز رو به رو شده 
است. طرح خلیج بنگال برای همکاری اقتصادی 
و فنی چند بخشه  )BIMSTEC(، یک سازمان 
بخش - محور بوده و تا سال 2008، این سازمان 
15بخش را به عنوان حوزه های مورد تمرکز در 
حوزه های همکاری، تجارت و سرمایه گذاری، 

و  پزشکی  گردشگری  س��ازی  قدرتمند 
حمل  انرژی،  تکنولوژی،  بودیسم، 

ماهیگیری،  گردشگری،  نقل،  و 
عمومی،  بهداشت  کشاورزی، 
کاهش فقر، مبارزه با تروریسم 
و جرایم فراملی، مدیریت بحران 

ارتباطات  فرهنگی،  مشارکت  زیست،  محیط  و 
برنامه های  به  و هوایی  آب  تغییرات  و  مردمی 

خود افزوده است. 
همکاری  ب��رای  بنگال  خلیج  ط��رح  عملیات 
اقتصادی و فنی چند بخشه  )BIMSTEC( بر 
اساس یک منشور جدید آغاز شده است که تا کنون 
چهار  نتایج  بانکوک،   1997 اعالمیه  اساس  بر 
 2016 سال  در  رهبران  نشست  یک  و  اجالس 
کاربردی بوده است. این امر سال 2019 را تبدیل 
به یک سال بسیار مهم برای سازمان کرده است. 
چهارمین اجالس برگزار شده در آگوست 2018 
اقدام به چندین تصمیم گیری مهم کرده که شامل 
احداث “کمیته ی کار دائمی” جهت فراهم سازی 
های  نشست  های  دوره  طی  در  ها  دهی  جهت 
می  دادرسی  قوانین  سازی  آماده  نیز  و  داخلی، 
شوند. دبیر خانه توجهات زیادی را به خود جلب 
کرده، و قول حمایت های مالی و نیروهای انسانی 
بیشتر و نیز تحکیم نقش خود به عنوان همکار، 
ناظر، و مجری فعالیت های سازمان را داده است. 
کشورهای عضو این سازمان، یک پیشنهاد ارائه 
شده از تایلند را نیز مبنی بر تمرکز بر پنج حوزه 
گذاری،  سرمایه  و  تجارت  ارتباطات،  اولیه  ی 
ارتباطات مردمی، امنیت، و دانش و فناوری به 
نظر  در  سازمان  به  بیشتر  رسانی  بهره  منظور 
نامه  تفاهم  یک  که  حالی  در  اند.  گرفته 
آخرین  در  شبکه  اتصال  زمینه  در 
امضا رسیده، در طی  به  نشست 
سازمان  ای��ن  اخیر،  س��ال   14
ق��رارداد مبنی بر  درب��اره یک 
کرده  نیز صحبت  آزاد  تجارت 

طرح خلیج بنگال برای همکاری اقتصادی و فنی چند بخشه  
)BIMSTEC(  به گشایش راه های جدید برای همکاری 

و مشارکت در میان اعضای خود می پردازد

باال: نخست زیر نارندار 
مودی در حال سخنرانی 
در چهارمین اجالس 
BMSTEC برگزار 
شده در کتمندو، نپال در 
آگوست 2018
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طرح خلیج بنگال برای همکاری اقتصادی و فنی چند بخشه  )BIMSTEC( به عنوان 
یک موتور جدید برای همکاری منطقه ای ظاهر شده است. سفیر سابق هند، آنیل 

وادهوا نگاهی می اندازد به اینکه چرا سال 2019، سالی حیاتی برای این سازمان است

نیروهای بالقوه ی
BIMSTEC

نوشته: آنیل وادهوا
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از  این شماره  برداشته، در  دیجیتالی  لحاظ  از  قدرتمند  به یک کشور  تبدیل شدن  گام های بزرگی که هند در راستای  با 
 www.indiaperspectives.gov.in دورنمای هند، تمایل داریم به معرفی نسخه جدید دیجیتال و دامنه جدیدمان به آدرس
بپردازیم. این وب سایت، به عنوان آرشیوی از همه نسخه های قبلی نیز فعالیت کرده و تنها با یک کلیک، همه ی داستان 

های مورد عالقه ی شما را ارائه خواهد کرد.

در این شماره جدید و دیجیتالی شده ی نشریه، ما نشریه را با بازبینی برخی از بزرگترین تحوالت در سیاست خارجی 
مان با کارمندانی که  با ماموریت های مختلف هندی همکاری کرده اند آغاز کرده و نگاهی نیز به طرح خلیج بنگال برای 
همکاری اقتصادی و فنی چند بخشه  )BIMSTEC( در کشورهای خلیج می اندازیم. همچنین، بر خط حافظه سفری کرده 
و به گذشته و به ووهان واقع در چین رفته و روابط بین هند و چین را از نشست غیر رسمی برگزار شده در آوریل 2018 

به طور خالصه بیان می کنیم.

تصویر جهانی هند در طی دهه اخیر تغییرات عمده ای کرده و ما برای معاشرت با برخی از بزرگ ترین مغزهایی که 
بخشی از حرکت بهتر کردن کشور بوده اند، به موسسه تکنولوژی هند )IIT( مادرای سفر کرده ایم. همچنین نگاهی می 
اندازیم به این که چگونه سکوهای پخش فیلم آنالین به عنوان مقاصد سرگرمی جدید ظاهر شده و دارای مخاطبینی هستند 
که به طور گسترده در حال رشد می باشند. جنبه دیگری که موفق به جلب توجه جهانی شده، دسترسی به طور فزاینده آسان 
برای سرمایه گذاری های خارجی در هند می باشد، تحولی که توسط برخی از تغییرات سیاسی مورد انتظار، و سازمان 

های تسهیل کننده تحت پوشش دولت مانند سازمان سرمایه گذاری هند ایجاد شده است.

ما همچنین برای موفقیت دو موسسه علمی برتر در کشور، سازمان تحقیقات فضایی هند )ISRO( و سازمان تحقیقات و 
EMISAT موفق به تاسیس )ISRO( ابراز خوش حالی می کنیم. سازمان تحقیقات فضایی هند )DRDO( توسعه دفاع
دفاع  توسعه  تحقیقات و  نیز سازمان  و  بار خود شد،  به عنوان  المللی مشتری  بین  ماهواره  به همراه 28  مدار زمین  به 
)DRDO(، نزدیک به استفاده کامل از یک موشک ویژه، وارد گروه کشورهای منتخبی شد که دارای سیستم های ضد 

ماهواره و دفاعی بالیستیک هستند. 

به نواحی مختلف هند سفر کرده و هیجان جشنواره های مختلف  نیز در بخش عکس ها  با برداشت محصول رابی، ما 
برداشت محصول را تجربه می کنیم که بسیار متفاوت از یک دیگر بوده ولی باز هم وجوه تشابه زیادی دارند. سپس، همراه 
با گردشگران فصلی در جست و جوی ایده های سالمت و بهبودی که برای ذهن، بدن و روح آرامش به ارمغان می آورند، 

به سوی ایالت های ساحلی کارناتاکا، گوا و کراال رهسپار می شویم.

باالخره، ما روند جدیدی را تجربه می کنیم که همه چیز را تغییر داده است اما فضای آشپزی هند را با تجربیات لذیذ آشپزی 
جالب در خود حفظ کرده است. همچنین، سفری به عقب و به پایتخت ملی داشته و در میان کوچه های مجموعه لودهی، 

یکی از اولین در میان بسیاری از مناطق هنر عمومی گام بر می داریم که در سر تا سر هند 
شناخته شده است.

شما را برای تجربه ی نسخه جدید و اصالح شده ی دورنمای هند دعوت کرده و امیدواریم 
از جست و جو در میان صفحات این نشریه لذت ببرید.

راویش کومار

پیشگفتار

دور نماي هند
شماره 02  |  جلد  33  |  2019

انتخابات هند
جشنواره دموکراسی

من برای نو آوری

تجلیل از مغزهای جوان هند

در جست و جوی سالمتی

آیورودا در جنوب هند

ماموریت شاکتی

تغییر دهنده بازی
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فهرست

        http://www.facebook.com/MEA

        http://www.twitter.com/MEA 

        http://www.youtube.com/MEA

شرکت با مسوولیت محدود مکس پوشر مدیا گروپ ایندیا
مدیرعامل و مدیر شرکت : پراکاش جوهری

مدیریت: ویکاس جوهری
مدیر تحریریه: جاییتا باندیوپادهیای

دفتر مرکزی
شرکت با مسوولیت محدود مکس پوشر مدیا گروپ ایندیا

# آدرس، واحد 62، فاز اوکال-3 ،
 دهلی نو، 110020، هند

تلفن: +91.11.43011111، فاکس: 91.11.43011199+
 :)CIN( شماره ثبت شرکت

U22229DL2006PTC152087
جهت طرح سواالت: 

indiaperspectives@maxposuremedia.com

سردبیر: راویش کومار
دستیار سردبیر: راجات باتناگر

وزارت امور خارجه
 اتاق شماره 152، ساختمان A، شاستری باوان،

دهلی نو - 110001، هند
تلفن: 23381719، 91.11.3388949+ 

فاکس: 91.11.23384663+
 

osdpd2@mea.gov.in :برای نظرات و پیشنهادات

دورنمای هند به زبان های عربی، باهاسای اندونزیایی، انگلیسی، 
فرانسوی، آلمانی، هندی، ایتالیایی، پشتو، فارسی، پرتغالی، روسی، 

سیناال، اسپانیایی، تامیل، چینی و ژاپنی منتشر می شود. 
 

و   )XP( مشترک  دبیر  کومار،  راوی��ش  توسط  هند  دورنمای 
شماره  دفتر   ،)MEA( خارجه  امور  وزارت  رسمی،  سخنگوی 
هند   ،110001 نو،  دهلی  ب��اوان،  شاستری   ،A ساختمان   ،152
منتشر می شود. این نشریه توسط  شرکت با مسوولیت محدود مکس 
پوشر مدیا گروپ ایندیا )MMGIPL( و به نمایندگی وزارت امور 
خارجه )MEA(، # آدرس، واحد 62، فاز اوکال – 3، دهلی نو – 

110020، هند. چاپ و منتشر می شود. 
دورنمای هند شش بار در سال انتشار می یابد. تمام حقوق محفوظ 
است. متون، آثار هنری و/یا عکس های موجود در نشریه با حفظ نام 
 )MEA( دورنمای هند استفاده و بازنشر شود. وزارت امور خارجه

IPL( و شرکت با مسوولیت محدود مکس پوشر مدیا گروپ ایندیا-
به  آسیب  یا  و  دادن  دست  از  قبال  در  مسوولیتی  هیچ   )MMG
محصوالت داوطلبانه، نوشتجات، عکس ها، آثار هنری، شفافیت و 
یا مسایل دیگر ندارند. نظرات بیان شده در این نشریه لزوما دیدگاه 
های وزارت امور خارجه )MEA( و شرکت با مسوولیت محدود 

مکس پوشر مدیا گروپ ایندیا )MMGIPL( نمی باشند. 

)MMGIPL( جهت طرح سواالت / ام ام جی آی پی ال
تلفن: 91.11.43011111+

فاکس: 91.11.43011199+
www.maxposuremedia.com
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ما را دنبال کنید:

4

مشارکت 
BIMSTEC 06 نیروهای بالقوه ی

12 بازدید دوباره از ووهان

انتخابات
18 پیروزی مردم

علوم پایه
24 هند آزمایشگاه فضایی کوچک خود را به دست 

28 ماموریت شاکتی تغییر دهنده ی بازی

تصویر لحظه ها
32جشن بهار

یوگا
40 یوگا برای دنیایی بهتر

هنر
46  دیوارهایی که سخن می گویند

سرمایه گذاری هند
52  تاثیر سرمایه گذاری هند

سفر
58 در جست و جوی سالمتی

ورزش 
66 پایبندی به موفقیت

سینما
70 زیادی روی

خوراک
76 تغییر ذائقه

روش
80  بافت فراموش شده

نوآوری
86  از نوجوانان گیتی تا ناجیان
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15
29

پوری رات یاترا
صف عظیمی، مجسمه های خدای جاگاناتا 

و خواهر و برادران او را که بر روی ارابه 
های بلندی به نام راتاس حمل می شوند، 
همراهی کرده و به راستی که منظره ای 

دیدنی خلق می کنند. 

مکان:  پوری، اودیشا

مسابقات قایق رانی چامپا کوالم
این مسابقات محبوب، از قدیمی ترین مسابقات 
قایق رانی ماری کراال به شمار می روند. پیش 

از آغاز مسابقه، یک مراسم با شکوه برگزار می 
شود. این جشنواره، شناورهای عجیب و غریب 
آب ها، قایق های تزیین شده با چترهای آفتابی 

زیبا، و اجرای هنرمندان را به نمایش می گذارد. 

مکان: چامپا کوالم، کراال

جوالی  2019

4  تا 16 جوالی، 2019

تا 30 ژوئن، 3019

یورو کابگیاته
این جشنواره ی دو روزه، اجرای 

رقص مقدس ماسک و مراسم 
مذهبی دیگری را در میان یک 
تصویر کامل با پس زمینه تپه 

های پوشیده از برف به نمایش می 
گذارد. تماشای راهبان در حال 
نواختن ابزار و آالت موسیقی 

مختلف مانند درام و سنج برای 
جشن، از تجربه های هیجان انگیز 

به شمار می رود. 

مکان: صومعه المایورو، الداک

به دینکالم
این جشنواره ی سه روزه، شاهد مراسم بزرگی از ارابه ها و تنه های 

درختان تشریفاتی به سوی یک استخر از آب مقدس می باشد. یک 
مسابقه ی فوتبال هیجان انگیز نیز در میان مردم محلی برگزار می شود. 

مکان: جووای، تپه های جاینتیا، مگاالیا

24 تا 28 جوالی،2019



در هم و بر هم از همه جا
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عید فطر 
عید فطر نشان دهنده ی پایان ماه رمضان، 

ماه مبارک اسالمی برای روزه گرفتن است. 
در این روز، مردم برای جشن گرفتن و 
خوردن غذاهای خوشمزه، از بازارهای 

شلوغ خیابان دیدن می کنند. 

مکان: بمبئی، دهلی، الکنو، حیدرآباد و غیره

جشنواره ی تابستانی شیمال
از تماشای برخی از اجراهای موسیقیایی و 
فرهنگی بی نظیر و لذت بردن از غذاهای 

خوشمزه ی خیابانی تا خرید صنایع دستی محلی و 
لباس های مد روز، این رویداد، جدای از گرمای 

تابستانی دشت ها، یک تجربه ی بی همتای سر 
حال کننده به وجود می آورد.

مکان: شیمال

12ژوئن، 2019 2  تا 7 ژوئن، 2019

5 ژوئن، 2019

رویدادهای پیش رو 
در سر تا سر هند

در هم و بر 
هم از همه جا

گانگا دوسهرا
این جشنواره برای سرازیری رودخانه مقدس گنگ بر روی زمین جشن 

گرفته می شود. دره ها توسط مریدانی پر شده اند که برای انجام غسل 
مقدس در آب پاک رود، در اطراف رودخانه جمع شده اند.

مکان: بنارس، هاریدوار و ریشیکش
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انتخابات هند
جشنواره دموکراسی

من برای نو آوری
تجلیل از مغزهای جوان هند

در جست و جوی سالمتی
آیورودا در جنوب هند

ماموریت شاکتی
تغییر دهنده بازی


