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شناخت 
هند

با دانستن این حقایق 
جالب توجه، کشور خود 

بشناسید بهتر  را 

جست و جو برای دانش
اولین سرمایه گذاری فضایی هند به راستی برنامه فضایی موفق حال 

حاضر این کشور را رقم زد. در 21 نوامبر 1962 ، هند موشک 
نایک-آپاچی را برای جستجو بر فراز مناطق جوی و تحقیقات فضایی 

از ایستگاه پرتاب موشک استوایی تومبا در کراال پرتاب کرد. این 
سرمایه گذاری آغاز سفر طوالنی بود که همچنین نمایان گر شروع 
فعالیت سازمان تحقیقات فضایی هند )ISRO( در سال 1969 بود. 

از این رو است که، کلیسای سنت ماری مگدالن در تومبا، دارای یک 
موزه فضایی نیز هست.

ذهن، بدن و موسیقی
در سال 2004، جایزه گرمی برای بهترین 	 

موسیقی سنتی جهان به خاطر تولید آلبوم موسیقی 
“مناجات مقدس تبتی”، به راهبان هندی صومعه 
پالپونگ شراب لینگ )هیماچال پرادش( اهدا شد

خانم سوبوالکشمی، اولین شهروند هندی بود که 	 
در 23 اکتبر سال 1974 در سازمان ملل اجرا 

کرد. او نخستین نوازنده هندی بود که جایزه 
رومن مگسی سی، پادما بوپان، و نیز جایزه پادما 
ویبهوشان )1954 و 1975( را از آن خود کرد. 

ای آر رحمان، عنوان اولین هندی را گرفت که 	 
موفق به دریافت جایزه گرمی انفرادی شده و 
اعتبار پیروزی در هر دو جشنواره اسکار و 

گرمی را کسب کرده است. 

تالش سخت
هند با تولید بیش از 53 

میلیون تن شیر، بزرگ ترین 
تولید کننده شیر در جهان 

است. ایاالت راجستان، 
اوتار پرادش، گوجرات و 

ماهاراشترا از پیشروان تولید 
شیر در هند به شمار می روند. 

هند همچنین مقام باالترین تولید کننده انبه در جهان را به خود 
اختصاص داده است. عشق به “پادشاه میوه ها” در جشنواره بین المللی 

ساالنه انبه نیز جشن گرفته می شود. تولید انبه هند به شکل حیرت 
انگیزی 40 درصد از کل انبه تولید شده در سراسر جهان را پوشش 
می دهد. انبه های موجود در کشور نیز جهت تهیه خوراکی های 

مختلفی مانند تهیه ترشی، یک پودر ادویه ای میوه ای به نام آمچور و 
انواع گوناگون چاشنی ها و نوشیدنی های مقوی مصرف می شوند.

چای یکی از نوشیدنی های رایج و محبوب در 
کشور است. با این حال، یک فنجان چای ماساال با 

بخار دلپذیر بر روی آن، بدون کمی تحقیق 
خوب کامل نمی شود. هند همچنین 
قدیمی ترین و بزرگ ترین ایستگاه 

تحقیقاتی چای است. ایستگاه 
آزمایشی توکالی واقع در 

جورهات در آسام که در سال 
1911 تأسیس شد، به توسعه 

صنعت چای هند کمک می کند.
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نیست که فرش قرمز در کن را زیر پا 
می گذارند، بلکه فیلم های ما در چندین 
مورد  نیز  دیگر  فیلم  جهانی  جشنواره 
کسانی  میان  از  اند.  گرفته  قرار  تجلیل 
گذشته  سال  چند  در  را  هند  پتانسیل  که 
ک��ارگ��ردان  به  باید  ان��د،  ک��رده  کشف 
بگوییم  هو  جای  بویله،  دنی  هالیوود، 
)درود بفرستیم(. با گروه بازیگرانی که 
هالیوود  و  بالیوود  بزرگ  اسامی  شامل 
نه  اسکار  برنده  کارگردان  شوند،  می 
تنها در هند به ساخت فیلم مشغول بود، 
برتر  نمایش  یک  نیز  بمبئی  در  بلکه 
ریشه  او  داستان  که  جایی  کرد،  پا  بر 
که  تولیدی  ه��ای  خانه  از  ب��ود.  ک��رده 
می  همکاری  المللی  بین  بازیگران  با 
برای  که  کارگردانی  چندین  تا  کنند، 
الهام گرفتن به بالیوود نظر می اندازند؛ 
جذاب  ربای  آهن  یک  به  تبدیل  بالیوود 
تینسلی  کریستین  شهرت  اس��ت!  ش��ده 
فیلم هایی مانند زن گربه ای  )که روی 
از  تیل  دومینیک  و  است(،  کرده  کار 

ارباب حلقه ها چند سال پیش با کیف و 
لوازم آرایش آنها آمد، وقتی آنها آمیتاب 
پائا  برای  روز  هر  آئورو  به  را  باچان 

کردند.  تبدیل 
هویت  و  ان��رژی  دل��ی،  زن��ده  شاید 
باشد  بالیوود  های  فیلم  متفاوت  کامالً 
های  فیلم  اکنون  رسد  می  نظر  به  که 
می  پیروی  روند  این  از  نیز  هالیوود 
کنند. صنعت سینمای هند نشان خود را 
با  تنها  و  زده  رقم  المللی  بین  سطح  در 
می  جدیدی  ارتفاعات  به  زمان  گذشت 

رسد.

آرتی یک نویسنده مستقل است و نزدیک به 
دو دهه تجربه در رسانه های مختلف دارد. 
او پس از کسب مدرک دکترا در مطالعات 

فیلم، اکنون درگیر شور و اشتیاق خود برای کشف جهان است. 
او در مورد غذا، تجمالت ، فیلم، سفر، سالمتی و افراد مشهور 

می نویسد.

باال و سمت چپ: وانی کاپور 
و رانوییر سینگ در یک 

مراسم عکاسی برای فیلم شان 
در لندن، انگلستان شرکت 

می کنند؛

باال و سمت راست: مایک 
اسکات فیلم بردار صحنه 

ای برای چهارمین قسمت از 
سری فیلم داستانی “حکایت 

نفرت” در پل میلنیوم در لندن 
انگلستان فیلم برداری می کند

همکاری ها مطابقت دارند، امکانات بسیار زیاد هستند. هند 
دومین جمعیت بزرگ جهان را دارد. سینمای هند و بالیوود 

تأثیر جهانی دارند. 
آنیل کاپور
بازیگر بالیوود
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Inspiration 
from 
Bollywood

•	 Hitch (2005) 
Chhoti Si Baat (1975)

•	 Pearl Harbour (2001)  
Sangam (1964)

•	 Leap Year (2010) 
Jab We Met (2007)

•	 Fear (1996) 
Darr (1993)

•	 A Common Man 
(2013) 
A Wednesday (2008)

•	 Delivery Man (2013) 
Vicky Donor (2012)

•	 The Dirty Dozen 
(1967) was hugely 
inspired by Do 
Ankhen Barah 
Haath (1957)

•	 Kill Bill Volume. 1 
(2003) 
Abhay (2001)
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باال: هنرمندان هندی در ال اجرای یک موزیکال بالیوود، تاج اکسپرس در مرکز 
هنرهای نمایشی زورلو در استانبول، ترکیه؛

پایین )سمت چپ(: شهید کاپور )C( بازیگر بالیوود در طی یک جشنواره در 
استادیوم مت الیف در نیوجرسی بر روی صحنه می رود؛ )راست( شریا گوشال 

خواننده پخش در حال اجرا بر روی صحنه در تاالر رویال آلبرت در لندن، انگلیس

جای عشق پرشور، و داستان های عاشقانه در هالیوود خالی بود. هالیوود در فن آوری 
قوی است اما احساسات زیادی را از دست داده است. در این دنیا، مردم می خواهند گریه 

کنند، آنها می خواهند بخندند. بالیوود در حال پر کردن این شکاف ها است. 
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مخاطبین  ندارند.  جای  آن  در  زی��ادی 
هستند.  لحظات  این  جوی  و  جست  در 

بالیوود این شکاف را پر می کند.”

ایجاد حس تجارت
با گذشت سالها، بالیوود با هویت متمایز 
شد.  ظاهر  فیلم  جهانی  صنعت  در  خود 
بالیوود با رقم سر سام آور 27,000فیلم 
پیشروی  کوتاه،  فیلم  ه��زاران  و  بلند 
تولید فیلم در جهان به شمار می رود. 

در  فیلم  صنعت  تاریخی،  لحاظ  به 
داشته   %10 از  بیش  رشدی  نرخ  هند، 
می  بینی  پیش  بیشتر،  پیشروی  با  است. 
درصد   11.5 با  صنعت  ای��ن  که  ش��ود 
به   2020 سال  تا  و  کند  رشد  سال  در 
میلیارد   238 ناخالص  تحقق  مجموع 

روپیه )3.7 میلیارد دالر( برسد.
دانگال درخشید  فیلم  امیر خان که در 
بالیوود در چین  پتانسیل  و موجب تحقق 
خارج  “ب��ازار  دارد:  می  اظهار  شد، 
کامل  درآمد  بستر  یک  هنوز  کشور  از 
در  مطمئناً  اما  نیست  هند  سینمای  برای 

اکنون  است.  حرکت  در  درستی  مسیر 
نمایش  و  کنندگان  پخش  مخاطبین، 
محتوای  پذیرای  پیش  از  بیش  دهندگان 
هندی  محتوای  هستند.  هندی  های  فیلم 
آن  مهاجر  هندی  مخاطبان  از  فراتر 

سوی مرزها را در بر می گیرد.”

جهانی شهرت 
است.  شده  شروع  تازه  بالیوود  مهمانی 
ما  سینمای  ستارگان  به  مربوط  فقط  این 

باال: پریانکا چوپرا ، بازیگر 
بالیوود و بازیگر آمریکایی 
ابیگیل اسپنسر برای مراسم 

عروسی شاهزاده بریتانیا هری، 
دوک ساسکس، در ویندزور 

وارد مراسم عروسی می شوند؛

پایین: راندیر کاپور بازیگر، 
تهیه کننده و کارگردان بالیوود 

با حضور در هیئت داوران سی 
و هشتمین )38( جشنواره بین 

المللی فیلم مسکو در مسکو روی 
فرش قرمز قدم بر می دارد
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های  آهنگ  نیست.  کار  در  اغراقی  هیچ 
می  پخش  مراکش  تا  مالزی  از  بالیوود 
کنیا  و  کواالالمپور  در  هایش  فیلم  شوند، 
تا  چین  از  ستارگانش  و  شده  داده  اجاره 
مجسمه  و  گرفته  قرار  تجلیل  مورد  کلمبیا 
توسو  مادام  موزه  در  ها  آن  مومی  های 

ساخته می شود. 

احساسی  ارتباط 
هندی  ی  رگه  دو  ناشر  یک  خان،  نسیم 
تقاضای  متوجه  کلن،  در  مستقر  آلمانی  و 
به سینمای هند و هر  افزون مربوط  روز 
بالیوود شد. در سال  دنیای  با  چیز مرتبط 
خوش  مجله  یک  انتشار  به  او   ،2006
با  زب��ان  آلمانی  بالیوودی  برق  و  زرق 

اقدام کرد. عنوان “عشق” 
پخش  شرکت  ی��ک  در  ک��ه  خ��ان  نسیم 
بالیوودی نیز مشارکت دارد، می گوید که 
به شکل شگفت انگیزی کار ما سر و صدا 
را  آن  نفر  میلیون   2 از  “بیش  کرد.  پا  به 
بر  بسیاری  تاثیر  فیلم  این  کردند.”  تماشا 
را  او موضوع  داشت.  آلمانی  زنان  روی 
می  توضیح  زیبایی  به  خالصه  طور  به 
دهد “به واقع بالیوود شکاف اجتماعی را 
دنیای غرب  در  به مدت 40-30 سال  که 
وجود داشته را پر می کند. جای عشق پر 
هالیوود  در  عاشقانه  های  داستان  و  شور 
تکنولوژی  لحاظ  از  هالیوود  بود.  خالی 
احساسات  ام��ا  زن��د  م��ی  را  اول  ح��رف 

باال: وانگ بائوکیانگ بازیگر در 
یک رویداد رسانه ای برای فیلم خود 

“دوستان در هند” شرکت می کند،

پایین: امیر خان )بازیگر( بالیوود 
در آکادمی هنری سلوکول در 

منطقه فاتح استانبول در ترکیه با 
دانشجویان دیدار می کند

هند به سوی جهان گشوده شده است. اکنون بیشتر در 
مکان های خارجی فیلم برداری می کنیم. ما همچنین 

از استعدادهای خارجی استفاده می کنیم. به همین دلیل 
است که در حال حاضر مخاطبین ما جهانی تر هستند

امتیاز علی
کارگردان فیلم
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بالیوود، فرا 
تر از مرزها

از سال 1913 وقتی دادا صاحب پالکه اولین فیلم 
صامت خود با عنوان راجا هاری چاندارا را 

ساخت، سینمای هندی مسیر طوالنی را طی کرده 
است. با حضور مخاطبان جهانی و قدردانی ویژه 

آن ها، فیلم های بالیوود اکنون در سراسر جهان 
رواج دارند

بقلم: آرتی کاپور سینگ

در  گذار  و  گشت  در  من  بود.   2006 سال 
جا  این  بودم.  استانبول  ادویه  بزرگ  بازار 
حس خانه را به من می داد؛ رایحه ی آشنای 
میزبان  که  جایی  و  بو  برگ  زیره،  دارچین، 
سایر ادویه های دیگر بود. اما چیزی که این 
تاجر  یک  کرد،  می  تر  دلپذیر  حتی  را  مکان 
غرفه  به  مرا  که  این  حین  در  که  بود  محلی 
هون”  “آوارا  آهنگ  کرد،  می  دعوت  خود 
آهنگ  قبال  که  بودم  شنیده  خواند!  می  نیز  را 
فیلم درخشان راج کاپور در شوروی کلی سر 
شبانه  کلوپ  یک  در  بود.  کرده  پا  به  و صدا 
در ورشو، سعی کردم قدم هایم را با دوستان 
لهستانی خود هماهنگ کنم که می خواستند به 
تن  نهی”  میلتی  موجه  کیک  بینا  “تره  آهنگ 
دهند، و به شکل اسف باری شکست خوردند! 

جکی چان )بازیگر(، ستاره 
فیلم اکشن و سونو سود 

بازیگر بالیوود هندی در 
یک رویداد تبلیغاتی در 

بمبئی شرکت می کنند
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نیز یکی از چشم  معبد کونجاپوری دوی 
اندازهای جادویی منطقه است. برای کسب 
طلوع  در  که  معبد  این  ج��ادوی  ی  تجربه 
یک  از  است،  ها  کوه  به  مشرف  خورشید 
راهنمای تور کمک بگیرید. هنگام تماشای 
کنید  مناجات  هیمالیا  روی  بر  آفتاب  طلوع 
معبد  که  هنگامی  بنشینید.  ساکت  فقط  یا  و 
برای  کاهنان  کند،  می  ب��از  را  درهایش 

مریدان دعا می کنند. 
این شهر مجموعه ای از تجربیات است: 
غذاهای  س��رخ،  گل  طعم  با  )دوغ(  السی 

ع��ود،  شیرین  ب��وی  ادوی���ه،  پ��ر  خیابانی 
و  هیاهوی شهر،  و  گو  و  گفت  بلند  صدای 
ها  فروشگاه  بیرون  در  که  هایی  گاو  حتی 
معبد  یک  فقط  ایستند.  می  خوراکی  منتظر 
در شهر نیست که در آن آرامش یافتم؛ همه 
است.  معنوی  سفر  یک  از  بخشی  شهر  ی 
بلکه  برای من،  فقط  نه  هند  بزرگ  زیارت 
بخش اساسی در بسیاری از زندگی ها بوده 
است، به خاطر راه های ساده نگاه کردن به 
درون، برای از بین بردن نفس انسان که به 
طور  به  را  زندگی  دهد  می  اجازه  شخص 
“در  گوید:  می  کند. یک جمله  کامل کشف 
کند،  می  سفر  خارج  به  دنیا  تمام  که  حالی 
هند به ماورای درون دست یافته است.” این 
به روح می دهد؛ وعده  قولی است که هند 
ای که در طی قرن ها عملی شده است. این 
کشور را در آغوش بگیرید، و هند همیشه 

عاشق شما خواهد ماند. 
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باال: نمای زیبایی از معبد 
تری یام باکشوارا در 

ریشیکش

پایین: دعا )آرتی( با 
اهدای المپ های سفالی 

به رودخانه محبوب گنگ 

ریچل هانتر یک مدل مشهور بین المللی از اوکلند واقع 
در نیوزیلند است که فعالیت موفقیت آمیز خود را در سن 

هفده سالگی آغاز کرد. او به تازگی یکی از پر فروش 
ترین کتاب های عصر حاضر را منتشر کرده که تجربه 
خارق العاده خود را هنگام ساخت فیلم “تور زیبایی ریچل هانتر” ثبت نموده 

است. ریچل به طور رسمی درس شیوه های باستانی یوگا را در کوهپایه 
های هیمالیا سپری کرده است. 
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سفر

آن چه که نباید از 
دست دهید

یوگا در ریشیکش
مکان های مختلفی وجود دارند که فرد 

می تواند یوگا را یاد بگیرد و تمرین کند 
و برخی از بی نظیرترین نقاط مراقبه 

مانند غار واشیشتا را تجربه کند، جایی 
که افسانه ها می گویند حکیم وشیشتا به 

مراقبه پرداخته است.

ریشیکش باستانی
شهر قدیمی ریشیکش با غرفه های 

فروش لوازم پوجا )نیایش( از مراکز 
شلوغ خرید و فروش است. قدم زدن 

در اطراف شهر ریشیکش یک تجربه 
جادویی بوده و هر منظره از این شهر 

در ذهن شما حک خواهد شد. 

گنگا آرتی
آرتی عصرها از تجربیات مورد 

عالقه من است. من غروب خورشید 
را با تماشای آیین آتش و مردمی که 
به رودخانه گل اهدا می کنند، سپری 

کردم. تماشای المپ های که مردم اهدا 
می کنند و نا پدید شدن آن ها در شب، 

تجربه ای تحول گرا است. 
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باال: نویسنده بعد از آرتی عصر در گردنه 
ها در نزدیکی  ریشیکش

سمت راست: عالقه مندان از قایق سواری 
بر روی آب های سفید رود گنگ در 

ریشیکش لذت می برند
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گوش می دادم. همان طور که در آن جا نشسته 
بودم، آهنگ مناجات در عمق خود طنین انداز 
ام!  شده  متولد  دوب��اره  کردم  احساس  و  شده 
بنارس طرز تفکر جدیدی خلق کرده، شگفتی 
درونی شما را گشوده و باعث می شود زندگی 
را از چشمان یک کودک کنجکاو ببینید. یک 
جادو  دهید  اجازه  و  بکشید  عمیق  بازدم  و  دم 

آغاز شود. 

ریشیکش
شهر  دارد،  قرار  ریشیکش  بنارس،  از  پس 
معنویت و یوگا در اوتارکاند واقع در هیمالیا، 
و همچنین شهر مورد عالقه ی من در هند. این 
شهر بخشی از گنگ با جریان سریع را در بر 
دارد و جمعیتی که هر روز عصر به سمت یک 
آرتی )آیینی از المپ های روشن که در کنار 
باشکوه  شود(  می  برگزار  رودخانه  سواحل 
می چرخند. در حالی که در بنارس گنگ یک 
منظره با شکوه است: قدرتمند و در عین حال 
آرام، در ریشیکش، این چشم انداز زیبا از پیچ 
کوه پایین می آید. با آغاز شب، تماشای المپ 
شناور  رودخانه  روی  که  زنی  سو  سو  های 
هستند و به آرامی در تاریکی شب نا پدید می 

شوند، منظره ای تحول گرا است.
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سمت چپ: سایت مقدس 
بودایی سارنات ، در 

نزدیکی  بنارس

پایین: یک سادو هندی 
در معبدی در نزدیکی 
رودخانه گنگ مشغول 

مراقبه است
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سفر

با نماز و دعای مردم، مناجات معبد ها و صدای 
بنا بر توضیح  زنگ های معابد پر شده بود که 
یک روحانی، برای بیدار کردن خدایان به صدا 
در می آمدند. با بازگشتن شهر به سوی زندگی، 
رودخانه نیز او را دنبال کرد. نمازگذاران برای 
رودخانه و خدای خورشید دعا کردند، کودکان 
در آب شیرجه زده و شاالپ و شلوپ شادی بر 
پا کردند، عالقه مندان به یوگا بر روی پله های 
سر تا سر ساحل به تمرین آساناها پرداختند، در 
زود  سواری صبح  برای  رانان  قایق  که،  حالی 
قایق های خود را آماده می کردند. به محض این 
که در قایق نشستم، تکان های هیپنوتیزم کننده آن 
با حواس من بازی کردند، و به نظر می رسید 
که شهر بنارس مانند یک چشم انداز و یک رویا 

از رودخانه باال می رود. 
گردنه  سوی  به  روز،  همان  در  دیرتر  کمی 
که  جایی  شتافتم،  مانیکارنیکا  نام  به  دیگری 

مطابق آیین های هندو، باز آفرینش 
مردگان انجام می شود. من کسانی 
از  عزیزان  که  ک��ردم  مشاهده  را 
داشته  سپاس  را  شان  رفته  دست 
آم��رزش می  آن ها طلب  ب��رای  و 
شهر  این  در  زندگی  گویی  کردند. 

چرخه خود را کامل می کند. 
به سوی  را  بنارس من  در  کاوش   ، سرانجام 
به  شده  داده  اختصاص  موکان،  سانکات  معبد 
و جالب،  معبد عجیب  این  هانومانا کشانید.  لرد 
گرفته،  قرار  آرام  فرعی  کوچه  یک  درون  که 
که  با شکوهی  است.  نظیر  بی  خود  سادگی  در 
مناجات کرده و  )نماز گذاران(  هانومانا چالیسا 
عالقه  مورد  حیوانات  که  هایی  میمون  حضور 
این  به  این مجموعه  آزادانه در  بوده و  این خدا 
طرف و آن طرف می روند، نشستن روی زمین 
و تماشای مردم در حال گذر واقعا شگفت انگیز 

است. 
خاطر  تعلق  احساس  درک  برای  بنارس،  در 
شهر، باید به کاوش و جست و جوی آن پرداخت. 
گذشته،  سال  در  شب  یک  که  آورم  می  یاد  به 
معبد  های  پله  پای  بنارس،  به  دیگر  سفری  در 
ویشوانات نشسته و به نوای مناجات نماز گذاران 
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تماشای المپ های سو سو زنی که مردم اهدا 
می کنند و نا پدید شدن آن ها در شب، تجربه 

ای تحول گرا است

باال: نمایی از رام جوهال 
نمادین، یک پل سیمی 

معلق در ریشیکش
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معبد لرد ویشوانات
ماندیر لرد ویشوانا، معبد اصلی شیوا 
در بنارس است که در نزدیکی گردنه 

ی دواشاسامد قرار گرفته و این جا 
مکانی است که می توانید برای تجربه 
روح شهر به سوی آن رهسپار شوید. 

پیاده روی های صبح گاهی
کوچه های شهر معبد یک هزارتوی 

زندگی است؛ با مغازه دارانی که خیابان 
های خالی بیرون مغازه های خود را 

جارو می کنند، و تعداد زیادی از حلقه 
های تزیین شده ی گل برای خدایان که 

در غرفه های موقت فروخته می شوند. 

خرید ساری
ساری بنارسی )در حال حاضر، 

وراناسی( به خاطر الگو های طراحی 
ظریف طال و  نقره بافته شده بر روی 

ابریشم، از بهترین پارچه هایی است 
که در هند تولید می شوند. 

آن چه که نباید از 
دست دهید
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باال: فروشگاهی سنتی که 
سازهای موسیقی را در بنارس 

نمایش می دهد

پایین: منظره هوایی از شهر 
مقدس بنارس و رودخانه گنگ
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سفر

سال 2015 بود که من در حال ساخت سریال تلویزیونی 
“تور زیبایی ریچل هانتر” بودم که اواخر یک شب به 
دهلی نو وارد شدم. وقتی به طرف خروجی فرودگاه 
نمی  بود؛  هیجان  از  ذهنم سرشار  داشتم،  می  بر  قدم 
در  که  هایی  ناشناخته  کاوش  و  کشف  برای  توانستم 
عین حال چنان شناخته شده به نظر می رسیدند، صبر 
کنم. در یکی از هتل های نزدیک فرودگاه اقامت کردم 
و صبح روز بعد، خود را در بنارس شناور دیدم. در 
بود،  آور  تعجب  بسیاری  برای  من  انتخاب  که  حالی 
چیزی در درون من می گفت این بهترین تصمیمی بوده 
که تا کنون در زندگی گرفته ام. این شهر فوق العاده 
غنی، جادویی و تحول گرا است. یکی از باستانی ترین 
و مقدس ترین شهر های جهان، که گفته می شود خدای 
در  برخی  است  ممکن  است.  ساکن  جا  این  در  شیوا 
ابتدا فرهنگ پر جنب و جوش بنارس را کمی عجیب 
باید  قدیمی  این شهر  برای درک  اما  ببینند،  و غریب 
بنارس  تا میراث زنده  ماند  منتظر  باید  باشید.  صبور 

خود را به صورت یک الیه سرشار 
از معنویت در هر لحظه آشکار کند. 
جان  و  الهی  گرمای  با  بنارس، 
زیادی  معنوی  اهمیت  از  سپارانه، 
از  را  معتقدین  و  است  برخوردار 
می  خ��ود  س��وی  به  جهان  سراسر 

کشاند. من هم به نوبه خودم در جستجوی ایمان بودم؛ 
زندگی  از  ای  شیوه  کشف  و  روح  کردن  تازه  برای 

مخالف آنچه که جهان غرب دنبال می کند.
اولین صبح من در بنارس با صدای مناجات از یک 
معبد نزدیک شروع شد. آسمان هنوز بیرون از اتاق 
که شهر  رسید  می  نظر  به  اما  بود،  تاریک  من  هتل 
روزانه  کارهای  انجام  برای  و  است  بیدار  پیشاپیش 
ساحل  کنار  در  که  همانطور  شود.  می  آماده  خداوند 
های  رودخانه  ترین  مقدس  از  یکی  گنگ،  رودخانه 
آفتاب  طلوع  این  فقط  که  فهمیدم  زدم،  می  قدم  هند، 
این طور خاص می  را  این صبح  که  نیست  تماشایی 
کند. این مردم و فضای پرهیزگار شهر بودند که این 

تجربه را بسیار ویژه ساخته بودند. 
قایق  آفتاب بر فراز گنگ، قرمز فروزان  با طلوع 
نمایش در  به  نیمه روشن  به صورت  های شناور را 
آوردند، و شهر با ادای آیین های اولیه غسل و احترام به 
خدایان و الهه ها با دعاها، روز خود را آغاز کرد. هوا 
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سمت چپ: آئین های 
مخصوص گنگ آرتی که 

توسط کاهنان در گردنه 
داشاش وامد انجام می شوند

در بنارس، در هر گوشه و کنار و کوچه و پس کوچه 
ای،  یک معبد وجود دارد – برای درک تعلق خاطر 

این شهر باید به جست و جو و کاوش در آن بپردازید
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طلوع آفتاب بر 
روی رود مقدس 
گنگ در  بنارس
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سفر

پیشرفت 
یک زائر

مدل مشهور، ریچل هانتر 
در دام عشق هند گرفتار 

شده است، کشوری که به او 
کمک کرده تا ماهیت درونی 

خویش را بیابد. او ما را 
در یک سفر هدایت شده به 
سوی بنارس و ریشیکش، 

دو مقصد معنوی مورد 
عالقه خود همراهی می کند 
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تیج
 جشنواره تیج توسط زنان سراسر 

منطقه شمال هند جشن گرفته می شود 
و به خدایگان پارواتی و پیوستن او به 
ارباب شیوا تقدیم می شود. در برخی 

از مناطق کشور در این جشنواره 
فصل پربرکت موسمی نیز جشن گرفته 

می شود

باال: شرکت هنرمندان محلی راجستانی 
در مراسم سنتی تیج در جایپور، 

راجستان

چپ: شرکت زنان هندی در 
گرامیداشت جشنواره تیج در 

آمریتسار، پنجاب



تصویر لحظه ها
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جشنواره تارنتار
طبق افسانه سوایاموارا از درائوپادی 

این جشنواره گرامیداشت رقص، 
موسیقی، لباس، و هنر سنتی مردم 

گوجارات با محوریت رنگ، عشق 
و موسیقی است.

باال: مرد جوانی از مردم بهاروارد 
در لباس سنتی

چپ: یکی از ویژگی های متمایز 
جشنواره تارنتار چهتری )چتر( است 
که با ظرافت آینه کاری،گلدوزی، و 

قیطان دوزی شده است.
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جشنواره درو الداخ
در جشنواره درو که تقریبا ترکیب کاملی از سنت های آسیائی، شمال هند و تبت 
می باشد برداشت پربرکت محصوالت را جشن گرفته و مقدمه زیبای شروع آن 

شامل رقص های سنتی، نیایش و مسابقه می باشد.

پائین: نوازندگان شیپور در جشنواره درو الداخ در معبد تیکسه در الداخ



تصویر لحظه ها
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رکشا بندان
زنان در حال بستن 

راکهی روی مچ پرسنل 
نیروی امنیت مرزی )بی 

اس اف( در جشنواره 
گرامیداشت رکشا بندان 
در ایستگاه مرزی هند-

پاکستان در واگاه، پنجاب



2019  |      | | دور نماي هند       |  71

مسابقه قایقرانی جایزه نهرو
آبهای آرام و زالل آالپوژا در کراال با 

حضور هزاران نفر برای تماشای واالم 
کالی یا همان مسابقه سنتی قایقهای ماری 

که در دومین شنبه از ماه آگوست هر 
سال برگزار می شود به دریای انسانیت 

شباهت پیدا می کند.

باال: تیم های قایقهای ماری در حال 
رقابت در مسابقه جایزه قایقرانی نهرو

سمت راست: تایم گیری مقدماتی از یک 
تیم قایقران شرکت کننده در مسابقه



تصویر لحظه ها
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فستیوال جانماشتامی / داهی 
هاندی

طبق افسانه ها ارباب کریشنا در کودکی 
مقداری َکره دزدی می کند از اینرو در 

جشنواره داهی هاندی مردم باید روی 
دوش یکدیگر یک هرم ایجاد کنند و یک 
کوزه ِگلی را که از دلمه شیر پر شده و 

در یک ارتفاع نه چندان باال قرار گرفته 
است بشکنند.

چپ: جوانان در حال تقال برای تشکیل 
یک هرم انسانی جهت شکستن داهی 

هاندی در بمبئی

پائین: کودکان در لباس گاویندا )نام 
دیگری ارباب کریشنا( در جشنواره 

جانماشتامی در آجمر

سنت داهی هاندی که در جشن جانماشتامی در 
استان ماهاراشترا انجام می شود یک جشنواره 
سنتی هندو است که تولد ارباب کریشنا در آن 

جشن گرفته می شود
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یک کاشی 
رنگارنگ

با عبور بادهای موسمی و وزش نسیم 
دلپذیر پائیز، به نقاط مختلف هندوستان 

سفر می کنیم و برخی از رنگارنگ ترین 
و مشهورترین جشنهای تمام کشور را به 

شما نشان می دهیم

روز استقالل
به مناسبت گرامیداشت استقالل 

هندوستان از بریتانیا در 15 آگوست 
1947، امسال هفتاد و سومین سالگرد 
روز استقالل در کشور برگزار گردید

باال: پلیس آسام در حال تمرین نهائی 
برای جشن روز استقالل در گوواهاتی، 

آسام

سمت راست: دانش آموزان مدرسه ای 
در احمدآباد در جشن روز استقالل



تصویر لحظه ها
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upCyClinG 
MaGiC 

of waste collected every year

14,000 kg

villages now 
have the ‘Zero 

Waste’ tag 

Six

saplings planted in year
253

structures built 
from upcycled 

waste

17

Over

of waste composted 
every year

20,055 kg
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کوهنوردانی که به دریاچه ی روپکاند می 
روند(، این شیوه های ساده ی تفکیک و باز 
تنها  که  شده  چیزی  به  منجر  زباله،   یافت 
می توان آن را با عنوان “ترمیم گسترده ی 
طبیعت” ذکر کرد. از زمان تاسیس، بیش از 
54,000 کیلوگرم زباله تولید شده، به شکل 
مناسبی در کنار هم جمع شده است. استفاده 
شکل  به  پالستیکی  ی  زباله  های  کیسه  از 
سرویس  است.  یافته  کاهش  توجهی  قابل 
اطمینان  خشک،  کمپوست  بهداشتی  های 
می دهند که مواد زائد انسانی منجر به آلوده 
شدن منابع آبی نشده و همچنین، در عرض 
خاک  برای  غنی  کودی  به  تبدیل  ماه  شش 
می شوند. سیاست های عدم اجازه ی شست 
و شو در نزدیکی هیچ یک از جریان های 
آب، به کاهش هجوم پساب های شست و شو 

به جریان اصلی آب منجر شده اند.

درک چشم انداز
با توجهاتی که عملیات “مسیر های سبز” به 
سوی خود جلب کرده، اعضای بنیان گذار 
سازمان در ایندیا هایکز متوجه نیاز موجود 
تفکر  و  ان��داز  چشم  در  تغییر  ایجاد  برای 
عموم شدند. شناسایی فواید بیکران بودن در 
خارج از منزل و مدیریت آن به شکلی که 
کم ترین تأثیر را بر طبیعت داشته باشد، از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار بود. آگاهی 
عموم در مورد مشکل زباله ها در مسیرهای 
پیاده روی بیشتر و بیشتر می شود. عملیات 

مسیر های سبز، جهت قانون مند سازی شیوه 
پیاده  بیشتر مسیرهای  در  پایدار  اساسی  های 
روی در کوه های هیمالیا مدیریت می شود. 
ارزش های سنتی پیروی از قوانین و مقررات 
و  همکاری  حس  ایجاد  باعث  گیرانه  سخت 
خویشتن داری شده اند. گفتگوهایی که درباره 
با  سازگار  حساس  مناطق  از  بیشتر  حفاظت 
و  ش��ده،  آغ��از  کنند  می  بحث  زیست  محیط 
هنجارهای  سمت  به  کشور  نقاط  از  بسیاری 
ویژه ای در حرکت هستند که از رشد پایدار 
می  کسب  اطمینان  نظر،  مد  مناطق  مثبت  و 
کنند. در سطحی باالتر، سازمان ها به سمت 
روش های ابداعی پیش می روند که از طریق 
آن ها، می توان به شکل موثری مواد زائد را 
مجدد  تولید  کرد.  مدیریت  خود  دفع  محل  در 
انتخابی منطقی به نظر می رسد؛ ساده، موثر 
پذیر است. هیندیا هایکز  به راحتی مقیاس  و 
تشکیل  روستاها  در  ساکن  زنان  از  زنجیری 
داده که مشغول تهیه صنایع دستی از مواد زائد 
هستند – با ارائه اطمینان از ثبات مالی آن ها 
در این فرآیند – و اکنون مشکل زباله ها را به 
عنوان مساله ای که به راحتی قابل حل است، 

به تصویر می کشد.

وینایاک سوریا سوامی، یک روزنامه نگار 
اهلی دهلی است. او فارغ التحصیل رشته 
مهندسی مکانیک بوده و با نیروی دریایی 

هند همکاری می کند. 

سانداک پو، به یک سیستم مدیریتی 
کامل زباله در طول سال نیاز 

داشت چرا که، یک مکان توریستی 
بسیار مورد توجه است. کائوشیک 
بانرجی، مدیر توسعه بخش ها در 

سازمان بیجانباری )بنگال غربی(، 
ایده ی آجر بطری را پذیرفت و 
از آجرهای بطری برای ساخت 

دیوارها، سرویس های بهداشتی، 
و نیمکت های موجود در روستای 
اش استفاده کرد. هم اکنون بیش از 
یک سال است که، یک سیستم جمع 

آوری زباله ی ماهیانه برای همه 
ی روستاهای واقع در مسیر نیز 

فعال است. 

سابقه ی سانداک پو

سمت راست: داوطلبان 
در حال جمع کردن بطری 

های پالستیکی و کیسه های 
پلی اتیلن رها شده توسط 

کوهنوردان در مسیر جائوب 
هاری به قله ی سانداک پو
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شده  دور  زائد  مواد  دفع  محل  از  تولید،  برای 
فلسفه ی  این مسیر،  ایندیا هایکز در طول  اند. 
ماهاتما گاندی را پذیرفته است “ شما باید تغییری 
باشید که می خواهید در جهان ببینید.” الکشمی، 
و  )آموزش  سرپرست عملیات مسیر های سبز 
القاء( در ایندیا هایکز می گوید “به عنوان یک 
زباله  شناسایی  با  را  خود  فعالیت  ما  سازمان، 
شیوه  یافتن  و روی  کرده  آغاز  شده  تولید  های 
های مختلف کاهش زباله کار کردیم. ما به سمت 
طراحی مجدد منوی خود رفته، و کاالهای بسته 
بندی شده را نیز از بین بردیم. در مسیر ها، با 
تفکیک  برای  را  آنها  و  کرده،  همکاری  داباها 
در  آلی  های  زباله  کردن  کمپوست  و  ها  زباله 
که  کردیم  ها کمک  آن  به  دادیم.  آموزش  منابع 
دهند.  کاهش  طبیعی  حد  تا  را  زائد  مواد  تولید 
بسیاری از آن ها منوی خود را تغییر داده و به 
محصوالت  شده،  فرآوری  غذاهای  ارائه  جای 

بومی را معرفی کردند.”

بسیج موثر
اعضای این عملیات در همه ی حوزه ها مشغول 
طراحی  از  هستند.  ها  آوری  نو  ی  ارائ��ه  به 
سرویس های بهداشتی سازگار با محیط زیست 
که در دمای زیر صفر کار می کنند، تا حفظ و 
مدیریت انرژی. آن ها همچنین، از طریق کیسه 
های زباله ی سازگار با محیط زیستی که استفاده 
سر  تحت  ه��ای  گ��روه  تمامی  ب��رای  ها  آن  از 
پرستی اینیا هایکز ضروری است، در راستای 
قابل  های  زباله  از  حاصل  کربن  تولید  کاهش 
بازیافت و غیر قابل بازیافت از کوه ها فعالیت 
می کنند. و نتایج حاصل از این فعالیت ها قابل 
مشاهده هستند. در مسیر های منتهی به سانداکپو 
)یکی از مرتفع ترین قله های واقع در مرز هند 
برای  گاه اصلی  )اقامت  لوهاجونگ  نپال( و  و 

چشم انداز رها کردن کوه های 
بکر مان در وضعیتی بهتر، 
در قالب ابتکار عملی به نام 

“مسیر های سبز” شکل گرفت
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و  شهرها  روستاها،  در   )SWM( جامد  زائد 
یک  اند.  کرده  فعالیت  شده،  محافظت  مناطق 
وجود  آگاهی  عدم  و  عالقگی  بی  کلی  احساس 
داشت که باعث شدند تغییرات رفتاری بسیاری 
هر  موفقیت  و  کنند.  تعیین  را  زمان  های  نیاز 
نیازمند حمایت  این راستا،  گونه برنامه ای در 
و همکاری همه اشخاصی بود که به هر شکلی 
برند؛ گردش گران و  این موفقیت سود می  از 
کوهنوردان، سازمان های کوهنوردی یا گردش 
و  انتفاعی  غیر  های  سازمان  روستاها،  گری، 
دولت. چشم انداز رها کردن کوه های بکر مان 
در وضعیتی بهتر، در قالب ابتکار عملی به نام 

“مسیر های سبز” شکل گرفت. ایده اصلی، 
گردش  های  جنبه  همه  در  مسئولیت  ادغام 
از  سرشار  که  بود  طبیعی  مناطق  با  گری 
یا  شیوه  کمبود  دچار  اما،  بوده  ها  زیبایی 
زیرساخت های مناسب برای مدیریت تولید 

روز افزون زباله بودند. 

جاده هایی با مسافرین کمتر
صورت  های  عمل  ابتکار  تأسیس،  بدو  از 
چند  زائد  مواد  رزمندگان  جانب  از  گرفته 
برابر شده اند. شروع شده با ارائه راه حل 
های نو آورانه برای زباله های آلی و جامد، 
پاک  مفهوم  مشمولیت  جهت  ها  برنامه  این 
ساختن  مقرر  طریق  از  مناطق  کل  سازی 
ماشین های پاک سازی هفتگی، سطل زباله 
آوری زباله که مشکل  نقطه جمع  و چندین 
جداسازی زباله ها را ساده می کند، توسعه 
به عنوان مثال، گام های گسترده  اند.  یافته 
ای را در نظر بگیرید که این رزمندگان در 
زباله   – بدون  سیاست  به  رسیدن  راستای 
دارامشاال  در  باگسو  مشهور  آبشارهای  در 
برداشته اند. گام بلند بعدی با همکاری ایندیا 
هایکز، دفع مواد زائد به دور از محل های 
مسمومیت  به  منجر  که  بود  ها  زباله  دفع 
زیر  در  چه  و  سطح  در  چه  منابع  مزمن 
گذشته،  سال  سه  طی  در  شدند.  می  زمین 
تقریبا 50 درصد از زباله های جمع آوری 
مجدد  یا مصرف  یافت  باز  از طریق  شده، 

کار با روستائیان، به ویژه 
با زنان محلی که در پروژه 
های باز یافت زباله فعالیت 

می کنند، حائز اهمیت بسیاری 
است. این امر به درک 

نیروهای بالقوه ی اقتصادی 
زباله کمک کرده است. پروژه 

ها باعث شده تا روستائیان 
به طور فزاینده ای آگاه شده 

و برای مدیریت مشکل زباله 
ها به صورت مستقل، مجهز 

شوند. ایندیا هایکز جهت 
آگاهی سازی درباره مدیریت 
زباله ها با مدارس روستا ها 
کار کرده و کودکان را دقیقا 
از سال های اولیه، به شکلی 

صحیح آموزش می دهند. 
همچنین، کار گاه های آموزشی 

در قالب این موضوع در 
بیش از 30 مدرسه در مناطق 

مختلف برگزار می شوند. 

نه تنها 
کوهنوردان

باال: مثالی از یک کلبه ی ساخته شده توسط 
آجر های بطری

پایین: کالس های مدیریت زباله برگزار 
شده در مدرسه ای واقع در جائوب هاری، 

یکی از روستاهای واقع در مسیر سانداک پو
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و  پیچ  پر  مسیر  در  خستگی  با  که  طور  همان 
خم با الیه های بتنی که به قله ی کانامو در دره 
ی اسپیتی واقع در هیماچال پرادش منتهی می 
شود، گام بر می دارم، نمی توانم جلوی به یاد 
آوردن خاطره ی سفرم در سراسر همین منطقه 
در پنج سال پیش را بگیرم، وقتی هنوز منطقه 
این  ام��روز  ح��ال،  هر  به  ب��ود.  بی حاصل  ای 
منظره کامال متفاوت به نظر می رسد. به چراغ 
شده  ساخته  م��دارس  خیابان،  خورشیدی  های 
ساختار  و  حال  خوش  آموزان  دانش  با  بتن  از 
اجتماعی قوی؛ چیزهایی که یک دهه پیش تقریبا 
برای  مناسب  کردم.  نگاه  نداشتند،  اصال وجود 
پیاده روی، کلماتی هستند که می توانند به خوبی 
برای توصیف قله ی کانامو به کار روند، که با 
مسیر  می شود.  همراه  نیز  آسان  دسترسی  آن، 
های بی شماری که در مسیر روستا های کیبر و 
چیچامن قرار دارند، سرشار از ورزش کاران 
فصلی و مبتدیان است که گروه دوم، همان طور 
که در چنین ارتفاعات بلندی گام بر می دارند، 
معموال به دنبال دست یابی به موفقیتی هستند که 
ردپاهای  مواقع،  بیشتر  در  کنند.  افتخار  آن  به 
منطقه ی  در  مخربی  تاثیرات  به  منجر  بزرگ 
اما، سناریویی که در  ذکر شده منجر می شود 
پیش چشمان من قرار دارد، کامال مثبت است. 
من متوجه مسیر های به وضوح نشانه گذاری 
برای گرم کردن و یک  اماکنی  شده می شوم، 
زیرساخت اجتماعی پایدار برای نام گذاری تعداد 
کمی از گردشگران و افراد محلی. با وجود شهر 
هایی که غرق در فعالیت ها هستند، و دسترسی 
انزوای  برای  کننده  تعیین  عامل  یک  به  تبدیل 
فصلی شده، خط باریک بین مسافران مشتاق و 
تار  و  مبهم  کمی  ماجرا جویی  به  مندان  عالقه 
مسافران  اولویت  ها،  سال  طی  در  است.  شده 

نیز تغییر کرده است. در حال حاضر، بیش از 
همیشه آن ها ترجیح می دهند که از محدوده ی 
آرام خود خارج شده و طبیعت را در بکر ترین 
حالت ممکن تجربه کنند، که در نهایت به عالقه 
گسترده ای به پیاده روی به مناطق داخلی کشور 

منجر شد.
اما این تغییر تدریجی هزینه ای در بر داشت. 
و  رفت  پر  مسیرهای  از  م��ردم  که  حالی  در 
تا  های  سرزمین  سوی  به  و  کرده،  دوری  آمد 
کنون کشف نشده تمایل پیدا می کنند، اکوسیستم 
با زباله هایی  مقابله  فشار  سراسر کشور تحت 
قرار می گیرد که گروه های بزرگی که مسیر 
های پیاده روی را دنبال می کنند، پشت سر می 
دهه  یک  طی  در  حل  راه  شناسایی  با  گذارند. 
از مسیرها  بعضی  در  ترافیک موجود  گذشته، 
– خواه گذرگاه های دورافتاده هیمالیای عظیم، 
قلعه های محافظت شده در مسیر دروازه های 
مرزهای  شاداب  سبز  سر  های  تپه  یا  غربی، 
شمال شرقی -  به شکل قابل مالحظه ای رشد 
کرده است. با افزایش صدای پای گردش گران، 
وارد  آسیب  متعدد،  گری  گردش  متصدیان  و 
آمده به برخی از حساس ترین نقاط اکوسیستم، 
شود.  می  تبدیل  ب��زرگ  مشکلی  به  تدریج  به 
از  نگهداری  و  محافظت  حاضر،  دوران  در 
در  محیطی  زیست  مناطق  حرمت  و  زیبایی 
کامال  ام��ری  هیمالیا  ی  افتاده  دور  نقاط  قلب 
ضروری است. و در این میان، تنها آژانس های 
معدودی هستند که احساس مسوولیت می کنند و 
یافتن راه حلی برای مشکل مدیریت  مسوولیت 
اند. در  برعهده گرفته  مناطق را  این  در  زباله 
به طور خستگی  این سازمان ها  طی سال ها، 
نا پذیری برای تبدیل شدن به کاتالیزوری برای 
عملیات مدیریت کاربردی و جامعه محور مواد 

در طی سه سال گذشته، تقریبا 50 درصد از زباله های جمع 
آوری شده، از طریق باز یافت یا مصرف مجدد برای تولید، 

از محل دفع مواد زائد دور شده اند

داوطلبان از گروه 
رزمندگان مواد زاید در 
یک جنبش پاک سازی در 
آبشارهای باگ سو نگ 
واقع در مسیر تریوند
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مسولییت سبز 
هنگامی که پیاده روی در طبیعت برای فرار از فضای پر هیاهوی 

شهر به فعالیتی پایدار تبدیل می شود، ما نگاهی به برخی از دالیلی می 
اندازیم که در حفظ مکان های دیدنی بکری که توجه ما را از زمان 

بسیار طوالنی جلب کرده اند، کمک می کنند
بقلم: وینایاک سوریا سوامی
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توسط او نام گرفت. بلگوری برای مدت 
پس  بود.  شده  گم  فرسایش  برابر  در  ها 
از کاوش ناتون کمال اباری و داکینپات، 
در زمان گرگ و میش هوا برای تماشای 
یک منظره چشم نواز به ساماگوری باز 

گشتیم.
با  که  بود  مردمی  از  پر  کامال  سالن 
شنیدن صدای جرینگ جرینگ سنج ها و 
ضربات طبل هایی که ورود گوسوامی و 
مریدانش را اعالم می کردند، گردن می 
شد  شروع  جادو  لحظه  یک  در  کشیدند. 
و نقاب های ماجولی به زندگی بازگشتند 
ما  از  پیش  برای قرن ها  همان طور که 

که  این  محض  به  ان��د.  ک��رده  می  زندگی 
دیوها غضب خود را نشان دادند، جمعیت 
در  کودکان  و  افتادند  نفس  نفس  به  مشتاق 

عمق آغوش مادر خود فرو رفتند.
های  آب  و  کرده،  شناور  را  خود  قایق 
می  برهماپوترا  سواحل  در  که  آلودی  گل 
تماشا کردیم. آب های موج  خروشیدند را 
 – درخشیدند  می  و  خوردند  می  تاب  دار 
در  میراث  حفظ  به  نیاز  یادآور  که  چیزی 

معرض خطر آن است. 

پس از قبول مسوولیت مشاغل رسانه ای در 
زمینه تبلیغات، رادیو، فیلم و اینترنت، آنوراگ 
مالک و پریا گاناپاتی زندگی حرفه ای خود را 

ترك كردند تا در زمینه نوشتن سفر نامه تخصص 
یابند. به شکل "آزادانه مستقر" در بنگلور، این دو مسافر "رد 

اسکراب تراول و مدیا را مدیریت کرده و راهنمایی های تخصصی 
را برای گردش گران ارائه می کنند. 

باال: کلبه های رودخانه 
ای سنتی که بر روی خاک 

ریزهای جزیره ماجولی 
ساخته شده اند

سمت راست: یک زن قبیله 
ای میشینگ از ماجولی 

در حال حمل کودک اش با 
قالبی در پشت خود 
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نامغار )سالن نمازخانه( صدای بورگیت 
)ترانه های مذهبی( را شنیدیم و همچنین 
در ساترای  را  انگیز  هیجان  نمایش  یک 
شاه یک  آهوم  ندادیم.  دست  از  گارامور 
بر روی یک خاک ریز  جاده ی بزرگ 
ساخته  شود(  می  نامیده  گار  )که  مرتفع 
می  اتمام  به  )م��ور(  گوشه  این  در  که 
می  نامیده  گارامور  بنابراین  و  رس��د، 
آئونی  از  شده  برگرفته  آئونیاتی،  شود. 
در  کوهستانی(،  )مکان  آتی  و  )خزنده( 
جایادواجا  شاه  آهوم  توسط  س��ال1653 

به  ج��وان  پ��س��ران  ش��د.  اح���داث  سینگ 
)مجرد(  اوداس��ی��ن  س��ات��راه��ای  ع��ن��وان 
نریتیا  آپسارا  اجرای  برای  و  شده  گریم 
)وریان آسمانی( مانند دختران لباس می 
سپاران(،  جان  )نماز  نام  پال  پوشیدند. 
گایان – بایان )رقص و آواز( با استفاده 
وجود  نیز  لکارو  یک  و  تال  و  کول  از 
داشت. شانکاردو اولین ساترای ماجولی 
بخش  در   )16( شانزدهم  ق��رن  در  را 
ساترا،  این  کرد؛  احداث  منطقه  غربی 
شده  کاشته  بائل  یا  بیلوا  درخت  دنبال  به 

پایین )در جهت عقربه های 
ساعت از سمت چپ(: ِهم 

چاندرا گوسوامی هنرمند و 
نقاب ساز مشهور در حال آماده 
سازی نقاب برای بهائونا؛ نقاب 
سنتی آسامی از بهائونا در طی 
جشنواره رونگالی؛ هنرمندانی 
که در طی جشنواره رونگالی، 

از بامبو جمجمه های نقاب سنتی 
درست می کنند

سه نوع نقاب وجود دارد – موکا بهائونا که صورت را می 
پوشاند، لوتوکویی نسبتا بزرگ تر و کوی عظیم الجثه که شامل 

یک سر و یک بدن می شود
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دیو  باکاسورا،  تا  ای  نقره  موهای  با 
ِهم  دیو مار.  آگهاسورا،  الجثه، و  عظیم 
هنرمند  )گوروجی(  گوسوامی  چاندرا 
آکادمی  جایزه  برنده  و  پیشکسوت، 
سانجیت ناتاک به ما پیوست. نشسته بر 
نخی  )ش��ال(  چادر  یک  با  زمین  روی 
پوشانده  را  اش  های  شانه  که  آسامی 
مان  برای  را  سازی  نقاب  سنت  بود، 

شرح داد.   
نقاب ها در نور خورشید خشک شده 
هینگول  مانند  طبیعی  های  رنگ  با  و 
آمیزی  رنگ  )زرد(  هیتال  و  )قرمز( 
می شوند؛ به دست آمده از منابع طبیعی 
پوسته  درخ��ت��ان،  ب��رگ  چ��وب،  مانند 
بگونی  رنگ  بذرها.  ها  دانه  و  درخت 
آم��ده،  دس��ت  به  برینجال  از  )بنفش( 
و  پرتقال  از  )نارنجی(  روشن  کاماالی 
می  استخراج  سرخس  از  )سبز(  دهکیا 
دار  مشعل  عنوان  به  گوسوامی  شود. 
مانده  زن��ده  ها  قرن  ب��رای  که  میراثی 

است، بر لزوم نیاز حفظ این هنر رنگ 
آمیزی تاکید می کند. به این منظور، او 
کارگاه ها و دوره هایی را در سر تا سر 
برگزار  اودیشا  و  غربی  بنگال  آسام، 

می کند. 
جزیره  عرض  و  طول  از  عبور  با 
شاهد  ای،  کرایه  موتورسیکلت  یک  با 
ساترا  در  مختلف  ه��ای  جشن  وج��ود 
ترین ساترای  قدیمی  باگپور،  در  بودیم. 
سال  در  که  جزیره  این  در  مانده  زنده 
1528 توسط شانکاردو احداث شد، در 

باال: اوتار کمال اباری 
ساترا، رقصی که لرد 

کریشنا را به نمایش می 
گذارد، در جزیره ماجولی 

اجرا می شود

سمت چپ: یک مرید 
در مقابل یک ماسک از 

ساماگوری ساترا دعا می 
خواند
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کشتی روزانه به شدت سنگین و پر 
مسافر با ساکنان و گردش گرانی که 
با عبور از رودخانه برهماپوترا در 
نزدیکی جورات از جزیره ماجولی 
وارد گردنه نیماتی می شوند 

این جنبش مذهبی، با رهبری اصالح طلب اجتماعی – مذهبی، 
سریمانتا شانکار دو و مادهاودوای منظم اش، موجب ایجاد یک 

رنسانس فرهنگی و هنری در ماجولی شد

رسیدن به آنجا
به جورات پرواز کرده و از آن جا 
14 کیلومتر به سوی نزدیک ترین 
اسکله نیماتی گات رانندگی کنید، 

از آنجا قایق ها در یک گردش یک 
ونیم ساعتی، به سمت کمال آباری 
)20 کیلومتر( تردد می کنند. مینی 

بوس های محلی گردش گران را 
برای رساندن به 7 کیلومتر دورتر 
به سوی گارامور سوار می کنند. 

برای جابجایی در اطراف می توان 
موتورسیکلت / دوچرخه نیز کرایه 

کرد. 

چه زمانی سفر کنیم؟
ماه های زمستان از اکتبر تا مارس 

بهترین زمان برای بازدید است. 
رعاس لیال، جشنواره موسیقی، 

رقص و تئاتر در هفته سوم نوامبر 
در ساترا های مختلف برگزار می 

شود. جشنواره های کشاورزی 
میشینگ مانند علی آیه در اواسط 

ماه فوریه و جشنواره پوراگ پس از 
برداشت محصول برگزار می شوند. 

کجا اقامت کنیم
ال مایسون، با مدیریت مانجیت 
و همسرش نایانامانی. غذاهای 

میشینگ مانند کوکورا – کومهارایی 
)خوراک مرغ و کدو سبز(، هاهه 

– باهه )اردک ترد و بامبو( و موله 
– هوله )تربچه و ماهی( در یک 

آشپزخانه دنج سرو می شوند. 

پوشه ی حقایق
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نقاب سازان
ماجولی

با وسعت 350 کیلومتر مربع، بزرگترین جزیره رودخانه هند با 
افتخار در میان رودخانه خروشان براهماپوترا قرار گرفته است. این 

جزیره همچنین دارای 22 ساترا )صومعه های هندو و مراکز هنری( 
است که آن را به کانون فعالیت های فرهنگی و هنری تبدیل کرده است

بقلم: آنورگ مالک و پریا گاناپاتی

شده  آن  سوار  که  قایقی  رسید  می  نظر  به 
بودیم رکورد حمل مسافر را بشکند. عالوه 
اتومبیل  بر سه جین موتور سیکلت و چند 
به راحتی بیش از صد نفر بر روی عرشه 
بودند، این قایق به آرامی به سوی یکی از 
بزرگ ترین جزایر رودخانه ای جهان بر 
روی رودخانه ی براهماپوترا شناور بود. 
همان  است  ملی  گنجینه  یک  ماجولی 
به  آسام  فرهنگی  میراث  هسته  که  طور 
 –  )15( پانزدهم  قرن   – رود  می  شمار 
مذهبی  جنبش  این  وایشناوا.  نوین  سنت 
طلب  اصالح  و  آسامی  قدیس  رهبری  به 
شانکاردو  سریمانتا  مذهبی،  و  اجتماعی 
استقرار  با  مادهاودوا،  اش  منظم  مرید  و 
موجب  رهبانیت(  )مراکز  ساترا  یا  زاترا 
و هنری شد.  فرهنگی  ایجاد یک رنسانس 
با دریافت زمین و حمایت های سلطنتی از 

در  ها  ساترا  از  یک  هر  آهوم،  پادشاهان 
شیوه  متمایز  معنوی  و  هنری  های  قالب 
از  ویشنو  پروردگار  پرستش  برای  بیان 
قصه  و  رقص  آهنگ،  موسیقی،  طریق 
های رامایانا و مهابهاراتا تخصص یافتند. 
هفدهم  قرن  از  نقاب،  ساخت  سنتی  هنر 
راه  و  شده  ممارست  مکان  این  در   )17(
گرفتن  قرار  استفاده  مورد  برای  را  خود 
در رعاس لیال و بهائونا، یک فرم باستانی 

تئاتر آسامی، ادامه داده است. 
که  جوانی  شاگرد  بورا،  کانت  کریشنا 
پارام  شیشیا  "گ��ورو  قدیمی  مکتب  طبق 
گرفت،  می  یاد  را  صنعت  و  هنر  پ��ارا" 
را  مختلفی  های  نخ  سر  اشتیاق  و  با شور 
تا  آورد  دست  به  برجسته  نکات  تمام  از 
به  زیبایی  به  را  ها  شخصیت  از  یک  هر 
بانویی  غول  پوتنا،  از   – بگذارد  نمایش 

صفحه روبرو: یک صنعت 
گر نقاب هایی را برای 

بهائونا )نوعی سرگرمی 
سنتی با پیام های مذهبی، 

رایج در آسام( ایجاد می کند
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ها پیدا کنید، ویژگی که این هنر را برای 
و  تر  دسترس  قابل  جدید  نسل  خریداران 

مرتبط تر کرده است. 
رسد.  نمی  پایان  به  اینجا  در  داستان  و 
نقوش  و  عناصر  نیز  هندی  مد  طراحان 
خود  ی  شده  خلق  آثار  در  را  ها  پیچوای 
بال  ترکیب می کنند. برای مثال، روحیت 
این طراح  قبل،  را نظر بگیرید. چند سال 
نام آور برای خلق یک نسخه از مجموعه 
دکوراسیون  و  متنوع  آثار  از  ی محدودی 
که  ت��ای��رات”   – “حسِن  عنوان  با  منزل 
ترکیبی از نقوش نیلوفرهای آبی، طاووس 
بلند، میوه ها، گیاهان و جانوران  های دم 
تحول  همه   – گذاشت  می  نمایش  به  را 
نظیر  بی  پیچوای  نقاشی  شیوه  در  یافته 
همکاری  ارت”  “گود  طراحی  خانه  با   –
متعلق  مد  ی  خانه  ایندیا”،  “ویون  کرد. 

از  گرفته  الهام  آثار  به  نیز  چنای  شهر  به 
مرزهای گل مرواریدی و نقوش باغ های 

بالد.  می  پیچوای 

حامیان  گ��روه  ت��الش  با  خوشبختانه، 
جدید تر - مانند سینگال که پیچوای را در 
نمایشگاه  مانند  مختلف  معتبر  های  انجمن 
و  هند  هنری  نمایشگاه  کوچی،  دوساالنه 
در نمایشگاه های مختلف برگزار شده در 
آثار   – است  گذاشته  نمایش  به  نو  دهلی 
پیچوای همچنان به حیات خود ادامه داده و 
انگیزانند.  بر می  شگفتی خبرگان هنر را 

پونام گوئل، روزنامه نگار ارشد سابق، از 
عالقه مندان به هنر با بیش از 15 سال تجربه 

در مستند سازی، تحقیق و نوشتن در مورد 
مشاوره هنری مستقل، طراحی نمایشگاه و 

اشکال مختلف هنری است.

باال )از راست به چپ(: یک 
نقاشی رنگارنگ از خدای 

کریشنا با عنوان شرینات جی 
همراه با گله اش که هنگام 

گرگ و میش هوا مشهور به 
“گائودهولی” را به تصویر 

می کشد؛

یک اثر پر جنب و جوش 
دیگر متعلق به نادوارا که گله 
ای از گوساله های شاد را به 

تصویر کشیده است
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گوجراتی  تاجران  برای  دکنی  پیچواهای 
منظور  به  که  شدند  می  خلق  ثروتمندی 
مستقر  حیدرآباد  در  بازرگانی  و  تجارت 
های  زیارتگاه  برای  را  آثار  این  و  بوده، 
معبد  به  یا  و  داده  سفارش  خود  شخصی 

کردند. می  تقدیم  شریناتجی 
ارتباط  از  سنتی  هنر  فرم  این  چه  اگر 
الهام  برای  ک��رده،  گذر  الوهیت  با  خود 
زندگی  سبک  بر  تأثیرگذاری  و  بخشیدن 
است.  داشته  اساسی  چرخش  یک  معاصر 
بخشیدن  زینت  به  همچنان  پیچوایی  آثار 
می  ادامه  هنر  متخصصین  دیوارهای  به 
دهند، کسانی که به هنر کالسیک هندی و 
 – دارند  دلبستگی  آن  تر  جوان  نسل  حتی 
هر چند با لمس تاثیر هنر معاصر و اندکی 
استفاده،  مورد  های  رنگ  نظر  از  تحول 
های  ویژگی  اوقات  بعضی  و  ها  ترکیب 
قالب  توانید  م��ی  همچنین  سریناتجی. 
دیوارهای  با  مناسب  را  تری  متنوع  های 
گوشه  و  ها  طاقچه  آپارتمان،  تر  کوچک 

با گذشت سال ها، روند رشد 
این هنر کاهش یافته، و این 
امر ناشی از تأثیر دو گانه 
کاهش حمایت و تقاضای 

مخاطبان برای نقاشی های 
ارزان قیمت و در نتیجه کم 
کیفیت بوده است. نوآوری 
طرح های پیچیده و ایجاد 
تعادل خالقی که عالمت 
تجاری یک نقاشی معتبر 

پیچوای است، تقریباً غیرممکن 
به شمار می رود. دلیل 

دیگر، عدم تمایل نسل جوان 
هنرمندان برای رعایت نظم 

و انضباط و سخت گیری 
آموزش های الزم برای 

تبدیل شدن به یک نقاش استاد 
پیچوای است. 

آیا می 
دانستید؟ 

 باال: یک نقاشی زیبا توسط 
مکتب نالکدورال پیچوای 

که خدای کریشنا را در حال 
بازی مراسم هولی نشان 

می دهد؛

سمت چپ: “هدایای 
سرزنده و سایر صحنه های 
گوپی”، یک نقاشی پیچوای 

از گلکوندا، هند متعلق به 
اواخر قرن 17
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یا  و  دینچاریا  مدت  طول  در  دقیقه  چند  برای 
دارشان  هر  بودند.  او  روزانه  مذهبی  مراسم 
آن،  برای  که  بود  پیچیده  مذهبی  مراسم  یک 
)مریدان  اش  های  سواک  توسط  او  های  لباس 
مراسم،  این  شد.  می  تعویض  آنجا(  در  حاضر 
اهدا  ی  پیچیده  های  لباس  روی  بر  تمرکز  با 
نقاشی  در  زیبایی  شکل  به  او،  طرف  از  شده 
در  محصور  روش��ن،  رنگهای  از  غنی  های 
طالی  تزئینات  از  پ��ر  و  ت��اری��ک  م��رزه��ای 
زود  خیلی  اند.  شده  کشیده  تصویر  به  خالص 
شدند  مستقل  هنری  فرم  یک  به  تبدیل  آثار  این 
را  گذشت  می  معبد  در  که  چه  آن  تنها  نه  که 
دیوار  یک  عنوان  به  و  کشیدند  می  تصویر  به 
به  بت  ساختن  مزین  برای  شده  آویخته  تزیینی 
زندگی  نمایش  به  شروع  بلکه  رفتند،  می  کار 

کردند.  نیز  پروردگار 

“در  که  دهد  می  توضیح  طور  این  سینگال 
و  هندسی  نفیس  الگوهای  با  ها  پیچوای  ابتدا، 
گیاه در اطراف یک فضای خالی  نقوش گل و 
آن،  مقابل  در  که  شدند  می  طراحی  مرکز  در 
طی  در  حال،  هر  به  بود.  شده  واقع  معبد  بت 
که  ای  نقاشی شده  منسوجات  گذشته،  قرن  یک 
به  را  جدیدی  نقش  کردند،  ترک  را  معبد  حرم 
به  بنابراین،  و  پذیرفتند  دیواری  هنر  عنوان 
شان  جسورانه  شناسی  زیبایی  منظر  خاطر 
هنری  آث��ار  متخصصین  توجه  م��ورد  بیشتر 
جدیدی  هواخواهان  تدریج،  به  و  گرفته  قرار 
را در میان مجموعه داران به سوی خود جلب 

کردند. 
سوای پیچوای های نادوارا، پیچواهای دکنی 
خصوص  به  و  ب��وده  توجه  م��ورد  بسیار  نیز 
باشند.  می  نادر  بسیار  ها  آن  کاری  قلم  نوع 

سمت چپ: آثار هنری 
زیبا، ظریف و پیچیده 

و عظیم پیچوای که 
خدای کریشنا و گله 

گاوهای اش را مجسم 
می کند
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)تجلی  سریناتجی  بت  پشت  در  حرم،  زیبایی 
ساله(  هفت  کودک  یک  عنوان  به  پروردگار 
می  آویخته  نادوارا  در  شناخته  نا  معبدی  در 
تجلی  به عنوان  این خدا  آنجا که  از  اند.  شده 
کودکانه پروردگار کریشنا پرستش می شود، 
مراقبت  و  پرستاری  مورد  دقت  نهایت  در 
در  که  است  چیزی  این  و  گیرد،  می  قرار 

یابد.  بازتاب می  نیز  پیچوای ها 
پیچوای  “سنت  موسس  سینگال،  پوجا 
راستای  در  که  سازمانی  آن”،  از  فراتر  و 
احیای این شکل از هنر کالسیک فعالیت می 

مینیاتور  “سنت  گوید  می  کند، 
پیچوای ها دارای یک تاریخچه 
و  آداب  در  که  اس��ت  طوالنی 
وسطایی  ق��رون  مذهبی  سنن 
قرن  به  متعلق  وایشناویته  فرقه 
دارد.  ریشه   )16( شانزدهم 

)آویختن(،  وای  و  )پشت(  پیچ  از  ترکیبی  با 
بزرگ  گروه  یک  از  بخشی  عنوان  به  پیچوای 
تر از مناسک پر جزییات معبد واالب هاچاریا 
توسعه  م��ارگ(  پشتی  وایشناویته  فرقه  )از 
از  را  شناسی  زیبایی  ه��ای  شیوه  که  یافته، 
برگزاری  و  ها  بت  تزئین  معابد،  تزئین  طریق 

تلفیق می کند.” با معنویت  جشن های بزرگ 
شد،  آغاز  پیچوای  نقاشی  سنت  که  هنگامی 
دارشان  از  بازدید  به  مجاز  هنرمند  پنج  حدود 
تنها  ه��م  آن  سریناتجی،  )ت��م��اش��ای(  مقدس 

سمت چپ: یک مغازه دار در حال نمایش آثار پیچوای خود در نزدیکی معبد 
شریناتجی در نادوارا

باال: یک تصویر رنگارنگ از خدای کریشنا با عنوان “کریشنا جی” در معبد 
وایشناو در شری نادوارا در راجستان؛

پیچوای ها که در انجمن های معتبری مانند دوساالنه 
کوچی، نمایشگاه هنر هند به نمایش در آمده، 

همچنان به حیات خود ادامه داده و شگفتی خبرگان 
هنر را بر می انگیزانند. 
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یک مثال زیبا از شیوه نقاشی 
پیچوای که یک نمای تقریبا سه 

بعدی از کاخ به همراه تصاویری 
از خدای کریشنا در شریناتجی را 

به تصویر می کشد
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جایی که 
پروردگار

آبی ساکن 
است

هنر پیچوای متعلق به ناتوارا واقع در 
راجستان، حکایت های با شکوهی از 

زندگی لرد کریشنا را به تصویر کشیده، 
و به دلیل طراوت و پر جنب و جوش 

بودن ترکیبات و سازگاری با مضامین، 
قرن ها زنده مانده است

بقلم: پونام گوئل

 ،)Pichwai( پیچوای  های  نقاشی  جز  به 
هماهنگی  چنین  توانید  می  کجا  در  دیگر 
گذشتگی  خود  از  و  زیبایی  در  را  کاملی 
تنها  معموال  که  پیچوای،  نقاشی  بیابید؟ 
یکی  شود،  می  شناخته  پیچوای  عنوان  با 
که  است  هندی  هنر  باستانی  اشکال  از 
کوچک  شهری  نادوارا،  در  آن  خاستگاه 
ایالت  در  واق��ع  اودای��پ��ور  نزدیکی  در 
های  نقاشی  ای��ن  ب��اش��د.  م��ی  راج��س��ت��ان 
بسیار ظریف و پیچیده در ابعاد یک عمر 
راوی  و  شده  کار  لباس  بر روی  زندگی، 
هستند  کریشنا  خدای  زندگی  از  حکایاتی 
که از او به عنوان خدای آبی نیز یاد می 
شود. آنها به طور سنتی به منظور افزایش 
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آی  در  واقع  وگا  روی��ال  باال: 
بنگال  رویال   )ITC( سی  تی 
غذاهای  شهروالی از مرسیب 
مطابق  درست  تقریباً  را  آباد 
پرادیپ  آشپزی  کتاب  آنچه در 
است،  شده  داده  شرح  چوپرا 

سرو می کند.

49

در  واقع  شهروالیس  دیگر،  جین  جامعه 
بنگال است که دستور پخت غذاهای سنتی 
خود را در یک کتاب با عنوان “خوراک 
فهرست  آباد”  مرشد  سلطنتی  سبزیجات 
پرادیب  ی  نوشته  کتاب  این  است.  کرده 
را  جامعه  این  غذاهای  های  طعم  چوپرا، 
های  ریشه  از  ترکیبی  که  ساخته  مستند 
دوران  و  بنگال  از  تاثیراتی  با  راجستانی 
چوپرا،  پرادیپ  هستند.  بریتانیا  حکومت 
فرهنگی  میراث  توسعه  انجمن  رئیس 
های  العمل  “دستور  گوید:  می  آباد  مرشد 
غذاهای  بهترین  از  ش��ه��روادی  جامعه 
می  ما  رون��د.  می  شمار  به  جین  گیاهی 
نظیر  بی  های  پخت  دستور  این  خواستیم 

آیندگان حفظ کنیم.”  را برای 
دستور  تنها  نه  ذک��ر  با  ها  کتاب  ای��ن 
ها  سنت  بیان  بلکه  غذاها  پخت  العمل 
همتایی  بی  حفظ  در  ها،  آیین  ظرافت  و 
جوامع هند راه بسیار طوالنی را طی می 

سرآشپزها  غذا،  مورخان  برای  و  کنند 
این  هستند.  ارزشمند  بسیار  نویسندگان  و 
دستور العمل های آزمایش و چشیده شده 
و  ساده  زبانی  به  اغلب  یافته  نگارش  و 
از  کمتر  ای،  محاوره  صورت  به  بیشتر 
یک میراث ارزشمند نیستند. در کشوری 
شفاهی  ص��ورت  به  میراث  و  سنت  که 
های  مستند  چنین  یابند،  می  گسترش 
را  ها  سنت  و  رسوم  و  آداب  نوشتاری، 

کنند. فهرست می  آیندگان  برای 

چیترا باالسوبرامانیام دارای اشتیاقی عمیق 
برای جستجو و نوشتن در مورد غذاهای 
کمتر شناخته شده، ناشناخته و غیرمعمول 
بوده و برای معرفی آن ها به جریان اصلی تالش می کند. او 
یک تحلیل گر حقوق صاحبان سهام حرفه ای است که درباره 

منسوجات، معماری و میراث فرهنگی نیز می نویسد. 

سامایتو پار نوشته اس میناکشی 
آمال، یک کتاب راهنما برای آشپزی 

غذاهای سبزیجاتی جنوب هندی است 
که هنوز هم توسط خانواده نویسنده 

به زبان های گوناگون منتشر می شود 
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یک کتاب آشپزی متعلق به جامعه کمی 
کتابی است که سنت های یک  تر،  مدرن 
های  هندی  نام  به  بمبئی،  دیگر  جامعه 
شرقی را مستند می کند. این کتاب نوشته 
بیان  به  رودریگز،  دوروت��ی  توسط  شده 
شرق  مسیحیان  غذایی  فرهنگ  جزییات 
هند می پردازد. امروز ، این کتاب بسیار 
آید چرا که متون  به حساب می  ارزشمند 
وجود  جامعه  این  مورد  در  کمی  بسیار 
دارد. کاسیا پریرا، دختر نویسنده می گوید 
“در سال 2005، پدر من تدی رودریگز 
كه  نوشت،  “ت��ری��س”  عنوان  با  كتابی 
به  معروف  بمبئی  بومی  مسیحیان  داستان 
هندی های شرقی را روایت می كند. در 
سال 2008 ، مادر من دوروتی رودریگز 
عنوان  با  خ��ود  آشپزی  کتاب  نخستین 
آشپزی  کتاب  واسای   1 بخش   – “سالسته 
در  که  کرد  منتشر  را  شرقی  های  هندی 
این  شد.  دنبال  دوم  جلد  با   2012 سال 

کتاب ها گنجینه ای از دستور العمل های 
معتبر پخت غذاهای هند شرقی هستند. “

برای  خاص  بطور  که  قطوری  کتاب 
به  آن  در  شان  فرزندان  که  ای  جامعه 
کشور  از  خ��ارج  در  ای  فزاینده  ط��ور 
است،  شده  گ��ردآوری   ، اند  شده  مستقر 
دادیما وارسو نام دارد؛ منبعی از دستور 
پاالنپوری جین.  از جامعه  پخت غذاهایی 
این کتاب با تحقیق و توجه بسیار نسبت به 
راجول  مهتا،  شایلش  نیتا  توسط  جزییات 
آجی گاندی و دکتر ساتیاواتی سوراجمال 
زنان  راچانای  گروه  به  متعلق  ج��اوری 
پخت  دستور  از  اس��ت.  شده  آوری  گرد 
ترد  تا  گرفته  هندی(  لواش  )نان  روتی 
از  غذاها  سازی  باز  و  سبزیجات  کردن 
جامع،  نامه  واژه  یک  در  دور  های  سال 
این کتاب سنگین وزن نوشته شده به زبان 
وزن  ارزش  انگلیسی،  و  گوجراتی  های 

خود را دارد. 

سمت راست: یک 
کتاب آشپزی شامل 

دستور پخت غذاهای 
معتبر و سنتی 

گوجراتی با عنوان 
“دادیمانو وارسو” یا 

میراث مادربزرگ

کتاب های آشپزی کوچک تر اما به 
همان اندازه مهمی که توسط کلوپ 

های زنانه جوامع مختلف نوشته 
شده است را نیز نباید از یاد برد. 

چند عنوان از این کتاب ها عبارت 
اند از: 

طعم های سیند، ارائه ای از بخش 
بانوان بنگلور تحت شورای سندی 

هند. جدا از دستور العمل های 
جالب، این کتاب ترکیب کالسیک 

منویی از غذاهای سندی را نیز 
ارائه می دهد. آر

کتاب آشپزی کلوپ بانوان 
مانگالور، مجموعه ای دلپذیر از 

1000 دستور العمل پخت غذا 
است که انواع ادویه جات، لذت 
های آشپزی و غذاهای محبوب 

مانگالورایی را به همراه تعدادی 
نکات مفید ارائه می دهد.

استری ماندال گرد آوری شده توسط 
زرتشتیان حیدر آباد با عنوان کتاب 
آشپزی زد اس ام )ZSM(، طعم و 
میزه غذاهای پارسی را به ارمغان 

می آورد. 

صدای زنان
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البته  و  ادبیات  تئاتر،  موسیقی،  خاطر  به 
گفته  دارن��د.  شهرت  شان  جذاب  غذاهای 
می شود که، تاریخ این جامعه را می توان 
رودخانه  یک  ساراسواتی،  سواحل  در 
در  و  کرد  دنبال  هند  در شما  ای  اسطوره 
به  تدریج  به  طی قرن ها، اعضای جامعه 

سوی جنوب کشور کوچ کرده اند. 
پار  سامایتو  دیگر،  مشابه  گوهر  یک 
نوشته اس میناکشی آمال است که راهنمایی 
برای شیوه پخت غذاهای گیاهی جنوب هند 
می باشد. این کتاب که برای اولین بار در 
سال 1951 منتشر شد، در حال حاضر به 
زبان  است.  دسترس  در  مختلف  زبان  سه 
اصلی کتاب تامیل است و هنوز هم توسط 
مختلف  های  زبان  به  نویسنده  ی  خانواده 
جزئیات  با  کتاب  این  رسد.  می  چاپ  به 
غذاهای  پخت  های  العمل  دستور  کامل 
حتی  تامیل  برهمن  های  خانواده  به  متعلق 
)مراسم  ش��راد  حین  در  که  را  م��واردی 
عروسی،  های  وعده  میان  خاکسپاری(، 

برای  خدایان  به  شده  اهدا  نذورات 
... سرو  و  گوناگون  جشنواره های 
پریا  است.  کرده  ذکر  را  می شود، 
اس  ن��وه ی  ع��روس  ک��وم��ار،  رام 
“استعداد  گوید  می  آمال  میناکشی 
پخت  در  آمال  میناکشی  مهارت  و 
راهنمای  یک  به  تبدیل  را  او  پز  و 

خانواده  اعضای  همه  برای  رسمی  غیر 
کرده بود. دایی اش شخصی بود که به او 
پیشنهاد گرد آوری تمام دستور پخت ها و 
این  ما  داد.  قالب کتاب را  آن ها در  چاپ 
و  آورده  در  آنالین  صورت  به  را  کتاب 
که  کنیم  تهیه می  آن  از  ویدئوهایی  هچنین 

برای جوانان جذاب تر باشد.”

47

طرز تهیه غذای خوشمزه و لذیذ 
کدوی پیچک، که به طور سنتی طبق 
توضیحات کتاب آشپزی راسچاندریکا، 
کتاب آشپزی شامل دستور العمل های 
پخت سنتی نوشته ساراسوات ماهیال 
ساماج، تهیه شده است، بمبئی

از آن جا که متون زیادی درباره جامعه هندیان شرقی 
در بمبئی وجود ندارد، امروزه کتاب آشپزی هندی های 
شرقی به شکل باور نکردنی ارزشمند به شمار می آید
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به هر حال، هنوز هم بارقه امیدی هستی، 
زیرا انجمن های جامعه در سراسر کشور 
غذا،  پخت  های  العمل  دستور  سنتی  دانش 
پز و ظروف مناسب  تکنیک های پخت و 
محدود  های  نسخه  در  هایی  کتاب  در  را 

کنند. می  مستند 
از  پیش  به دوران  اغلب  ها،  انجمن  این 
هایی  گروه  و  گردند  برمی  هند  استقالل 
هستند که برای نشان دادن آداب و سنن و 
مختلف  جوامع  اعضای  از  شان  فرهنگ 
سازمان  به  ها  آن  ان��د.  شده  تشکیل  هند 
دهی رویداد های فرهنگی، جشنواره های 
و  پرداخته،  غذا  های  جشنواره  و  مذهبی 
کنند  می  اقدام  منظمی  جلسات  برپایی  به 
سنتی  غذاهای  همیشه  ها  آن  طی  در  که 
بنابراین،  دارن��د.  ق��رار  توجه  مرکز  در 
میراث غنی خوراک حفظ شده و از نسلی 
میراث  این  شود.  می  منتقل  دیگر  نسل  به 
که  یافته  بازتاب  هایی  کتاب  در  که  است 
در  تنها  و  شده  منتشر  محدودی  تعداد  به 
دست  به  دست  جامعه  همان  اعضای  میان 
ها  کتاب  از  برخی  که  در حالی  می شود. 
به  و  بوده  قدیمی  کلمه  واقعی  معنای  به 
شمار  به  باستانی  میراث  یک  خود  خودی 

می روند، سایر کتاب ها در زمان حال به 
نگارش در آمده اند. 

کتاب های ارزشمند
این  ترین  قدیمی  از  یکی  راساچاندریکا، 
توسط   1917 سال  در  که  است  ها  کتاب 
در  واق��ع  ماهیال  س��اراس��وات  انتشارات 
اصلی  نسخه  است.  رسیده  چاپ  به  بمبئی 
به زبان مراتی است که در آن زمان خیلی 
نسخه  آن،  از  پس  اس��ت.  ب��وده  محبوب 
ترجمه  ب��االخ��ره  و  آم��د  ب��ازار  به  هندی 
انگلیسی این کتاب نیز منشر شد. این کتاب 
دستور پخت های متعلق به آشپزخانه های 
که  مستند ساخته  را  زبان  کونکانی  جامعه 

یک برداشت معاصر از ترشی 
سنتی زنجبیل و تمبر هندی 
تهیه شده به شیوه ای که در 
صفحات کتاب آشپزی هندی 

شرقی توصیف شده است )باال 
و راست(
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نامه هایی از 
آشپزخانه های متعلق

به گذشته های دور
تنوع غذایی یکی از گنجینه های هند و کتاب های 

آشپزی قدیمی و جدید این جامعه است که نه تنها در 
فهرست دستور های پخت، بلکه در آیین ها و سنت 

های این کشور نیز حضور دارند. این کتاب ها، یک 
سناریوی همزیستی برای حفظ منحصر به فرد بودن 

فرهنگ هند را ارائه می دهند
بقلم: چیترا باالسوبرامانیام

در هند، یک جمله معروف هندی هست که می گوید 
بانی  پار  کوز  چار  پانی،  بادله  پار  کوز   – “کوز 
)یعنی طعم و مزه آب در هر كوز یا واحد باستاني 
که  همان طور  کند،  مي  تغییر  مسافت  گیري  اندازه 
به  باید  که  دیگری  چیز  هستند(.  متفاوت  ها  گویش 
طعم  که،  است  این  شود  اضافه  المثل  ضرب  این 
غذا،  کند.  می  تغییر  کیلومتر  چند  هر  در  نیز  غذا 
سنت های جوامع را بازتاب می دهد؛ از کشاورزی 
مورخان  عقاید.  و  ها  آیین  تا  گرفته  ها  جشنواره  و 
غذا از این هراس دارند که تغییر و تحول در شیوه 
و  جدیدتر  غذاهای  معرفی  ها،  کردن  سفر  زندگی، 
این  غذا،  جدیدتر  ان��واع  بودن  دسترس  در  آسانی 
سوق  فراموشی  سوی  به  را  هند  آشپزی  های  سنت 

خواهند داد.
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کردن بودم اما هیچ کس حاضر نبود مربی 
من بشود. بنابراین پدرم تصمیم گرفت این 
کار را انجام دهد«. داگار در سال 2017 
برای  ترکیه   Deaflympics در مسابقات
آورد.  ارم��غ��ان  ب��ه  نقره  م��دال  ی��ک  هند 
بعنوان یک آماتور وی برنده رویداد حرفه 
بانوان هند شده است. وی  انجمن گلف  ای 
 20 در  تورنومنت   60 به  قریب  از  پس 
جدید  سفر  یک  برای  اکنون  جهان  کشور 
آماده   2020 توکیو  المپیک  بازیهای  برای 

می شود.

بجنگ – تا زنده بمانی
شهر  در  گ��رم  بعدازظهر  روز  یک  در 
ساله   13 دختری  راجستان  استان  بیکانر 
رفت  پدرش  گاراژ  به  آیر  مالویکا  نام  به 
با آن بتواند لباس  تا وسیله ای پیدا کند که 
او نمی دانست چندین  پاره اش را بدوزد. 
و  شده  منفجر  مهمات  زاغه  یک  پیش  ماه 
محله  کنار  و  گوشه  در  بمب  های  ترکش 
برداشت  او  که  ای  وسیله  اس��ت.  ریخته 
با  برداشتن  محض  به  که  بود  نارنجکی 
باعث  و  شد  منفجر  دخترک  دست  فشار 

قطع هر دو دست او گردید.
افتاد. امروزه  اتفاق در سال 2002  این 
برنده  و  دکترا  مدرک  دارای  تنها  نه  آیر 
سخنران  ی��ک  بلکه  اس��ت  ملی  ج��ای��زه 
و  جهان  سطح  در  شده  شناخته  انگیزشی 
تالش  باشد.  می  نیز  معلولین  حقوق  فعال 
 Pruaskar اعطای جایزه او موجب  های 
که  اس��ت  ش��ده  وی  ب��ه   Nari  Shakti
بزرگترین جایزه مدنی زنان برای فعالیت 
باشد.  می  زنان  توانمندسازی  راستای  در 
»هر روز که از خواب بلند می شود یک 
که  آی��ر  اس��ت«.  من  منتظر  جدید  چالش 
حامی جدی لباس های مخصوص معلولین 
ثابت  بوده و  مایه تحسین همگان  باشد  می 
تبدیل  واقعیت  به  جادو  با  آرزوه��ا  کرده 
غیرممکن  به  دستیابی  برای  شوند.  نمی 
ها باید عرق ریخت، مصمم بود، و سخت 

کوشید!

ایشیتا گوئل یک روزنامه نگار اهل دهلی 
نو است. وی پس از مدت کوتاهی کار برای 
خبرگزاری ایندین اکسپرس به طور فعال در 

موضوعات مربوط به میراث هند و امور 
جاری مشغول نویسندگی شده است.

صفحه روبرو: مالویکا 
آیر در حال دریافت جایزه 

ناری شاکتی از رئیس 
جمهور رام ناس کویند

چپ: مالویکا آیر در حال 
گرفتن عکس

امروز آیر نه تنها دارای مدرک دکترا و برنده جایزه ملی است 
بلکه یک سخنران انگیزشی بین المللی و فعال حقوق معلولین 

نیز می باشد
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انجام  را  کار  این  توانسته  ویلچر  روی  نفر  یک 
دهد. این موضوع روزنه ای از امید در دل من 

ایجاد کرد«.
از آن روز به بعد تالش های شیخ برای تمرین 
شنا آغاز شد. او پس از پیروزی های امیدبخش 
توانست  نهایتا  کشوری  و  استانی  مسابقات  در 
طوالنی  رکورد  او  یابد.  راه  آسیائی  بازیهای  به 
یک  توسط  آزاد  ابهای  در  شنا  مسافت  ترین 
با سفر  امروزه شیخ  دارد.  اختیار  در  را  معلول 
از مردم  بسیاری  الهام بخش  دنیا  نقاط  اقصی  به 

افراد  توانمندسازی  به  از طریق ورزش  و  بوده 
دگرتوانا می پردازد.

بازی سرنوشت
دیکشا داگار حدودا شش ساله بود که متوجه شد 
جسور  دختر  این  اما  است.  شده  ناشنوائی  دچار 
در  شود.  او  مانع  اطرافش  سکوت  نداد  اجازه 
عوش از آن بعنوان ابزاری برای »تمرکز بهتر 
دو   – کرد  استفاده  بیشتر«  بصری  هشیاری  و 
بانوی  اولین  داگ��ار  گلف.  بازیکن  هر  الزم��ه 
هندی بود که در سال 2019 برنده مسابقات تور 
اروپای بانوان شد و در بازی گلف برای خودش 

جایی باز کرد.
نبوده  هموار  همیشه  مسیر  این  حال،  این  با 
از  روه��ت��اک  اه��ل  ساله   19 دختر  ای��ن  اس��ت. 
بازی  گلف  عاشق  همیشه  گوید »من  می  هاریانا 

شمس علم شیخ در حال 
نشان دادن مدال هایش؛ 

این شناگر هنگام یکی از 
تالش هایش در طوالنی 

ترین مسافت شنا در 
آبهای آزاد توسط یک 

معلول
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پشت  از  را  ام  مصنوعی  پای  ناخوشانیند 
برای  فقط  من  کنم.  می  احساس  سر  فرق  تا 
ایستم  می  وقتی  پایان  در  اما  دوم  می  نشاط 
آقای سینگ   .»... است  کوفته شده  بدنم  تمام 
این روزها با افتخار از چهار رکورد خودش 
در کتاب رکوردهای لیمکا سخن میگوید، از 
مصنوعی  پای  با  دونده  اولین  رکورد  جمله 
در  وی  است.  دوی��ده  باال  ارتفاعات  در  که 
بود  هند  جنگی  جانباز  اولین   2019 مارس 
سقوط  هند  ارتش  توسط  آموزش  از  پس  که 

آزاد انجام داد.

ورزشکار با روحیه
در مقابل صدها دوربین و هزاران تماشاچی 
فلج  شناگر  یک  دنیا،  کشور   43 از  بیش  از 
صالحیت  تایید  اخذ  با  شیخ  علم  شمس  یعنی 
جاکارتا  در   2018 آسیایی  های  بازی  برای 
راسخ  با عزم  را  موفقیت  به سمت  خود  راه 

طی نمود.
اگر به هشت سال پیش بنگریم باور کردن 
زیرا  بود  خواهد  مشکل  بسیار  داستان  این 
فلج  توانبخشی  مرکز  در  زمان  آن  در  وی 
بود.  بهبودی  برای  تالش  حال  در  بمبئی  در 
»در سال 2010 پزشکان تشخیص دادند من 
شد  باعث  که  هستم  مبتال  نخاعی  تومور  به 
قهرمانی  برای  آرزوهایم  و  ویلچرنشین شوم 
آن  برای  زندگی  تمام  که  کاراته  رشته  در 

تالش کرده بودم را فراموش کنم«.
با  توانبخشی  مرکز  »در  گوید  می  او 
با  هندی  یک  که  ش��دم  آشنا  ق��اگ  راج��ارام 
قابلیت متمایز بود و در سال 1988 توانسته 
کانال  عرض  ک��ردن  شنا  با  تنهائی  به  بود 
چطور  کردم  تعجب  من  کند.  طی  را  مانش 

دیکشا داگار در 
یکی از جلسات 

تمرینی خود

 Deaflympics دیکشا داگار در سال 2017 مدال نقره بازی های
در ترکیه را برای هند بدست آورد. بعنوان یک آماتور وی برنده 

رویداد حرفه ای انجمن گلف بانوان هند شده است
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سرگرد دی پی سینگ در 
یکی از جلسات تمرینی 
سخت خود برای کسب 
بیشترین آمادگی برای 

رقابت های ماراتن
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اهداف بلند
از یک شناگر دارای معلولیت جسمی در پا گرفته تا یگ گلف باز ناشنوا، و 
از یک دونده با پای مصنوعی گرفته تا کسی که از هر دو طرف دچار قطع 
عضو شده و فعال حقوق معلولین نیز می باشد، ما چهار داستان از شجاعت 

و استقامت را برای شما تعریف می کنیم.
بقلم: ایشیتا گوئل

این توانائی های ما نیست که تعریف می کند 
ماست.  های  انتخاب  بلکه  هستیم،  کسی  چه 
وقتی نامالیمات به سراغ زندگی های عادی 
خود  رویاهای  از  دست  برخی   – آیند  می 
را  ها  چالش  این  دیگر  برخی  اما  کشند  می 
اهداف  به  رسیدن  برای  خود  پرتاب  سکوی 
بلند و بلند پروازی بیشتر قرار می دهند. ما 
این  از  تن  موفقیت چهار  داستان  بررسی  به 
زندگی  مشکالت  بر  که  پردازیم  می  افراد 
خود غلبه کرده به الگوی الهام بخشی برای 
ثابت  و  شده  تبدیل  زمینه  همان  در  دیگران 
توانائی  ایجاد  باعث  معلولیتی  هر  اند  کرده 

دیگری می شود.

از ’مأیوس شدن‘ مأیوس شوید
اولین دونده هندی  او جانباز جنگ کارگیل، 
بخش،  الهام  سخنور  یک  مصنوعی،  پای  با 
پی  دی  سرگرد  است.  ملی  جایزه  برنده  و 
استقامت  از  انگیزی  شگفت  داستان  سینگ 

در  اس���ت.  ش��ج��اع��ت  و 
جنگ  روزه��ای  از  یکی 
دست   )1999( کارگیل 
سرنوشت او را در شعاع 
قرار  بمب  یک  انفجار 

قانقاریا  دچار  پایش  گفتند  او  به  وقتی  داد. 
فقط  این  کرد  احساس  شود  قطع  باید  و  شده 
می  سینگ  سرگرد  است.  جدید  چالش  یک 
پا  یک  که  مردمی  ببینم  خواستم  »می  گوید 
اعتقاد  من  کنند.  می  زندگی  چطور  دارند 
افرادی را می آزماید که می  دارم خدا فقط 
تنها  نه  که  هستند  مصمم  و  قوی  آنقدر  داند 
پیروز  بلکه  کنند  غلبه  موانع  بر  توانند  می 

نیز می شوند«.
14 سال طول کشید تا وی توانست مجددا 
فکر  به گذشته  کند و هرگز  آغاز  را  دویدن 
موفقیت  با  تاکنون  را  ماراتن   24 او  نکرد. 
برای  انگیزشی  سمینار  چندین  و  کرده  طی 
در  است.  کرده  برگزار  جوانان  راهنمائی 
خودکشی  موج   2015 سال  در  وقتی  واقع 
کوتا  منطقه  آموزان  دانش  بین  در  جوانان 
آنجا  در  سینگ  گرفت  شدت  راجستان  در 
راهنمائی  را  آنها  تا  یافت  حضور  فعاالنه 
اثر  شود  می  دوی��دن  مشغول  »وقتی  کند. 

شمس علم شیخ پس از پیروزی های امیدبخش 
نهایتا به بازی های آسیائی راه یافت
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ویتنام  و  کامبوج،  الئ��وس، 
حاکی  برآوردها  دهند.  ادامه 
از آن است که تا سال 2025 
افزایش  موجب  ارتباط  این 
ناخالص  تولید  ت��ص��اع��دی 
میلیارد   70 میزان  به  داخلی 
دالر در سال و اشتغال کامل به میزان 20 

شود. میلیون 
زیرساخت  توسعه  به  هند  دول��ت  توجه 
جاده،  با  مرتبط  زیرساختهای  بویژه  ها، 
آمیز  موفقیت  همواره  گذشته  های  دهه  در 
برداشتن  موجب  تغییرات  این  است.  بوده 
هند  اقتصاد  توسعه  به سوی  بلندی  های  گام 
برای  قوی  های  حل  راه  ایجاد  طریق  از 
برای  سفر  تسهیل  و  لجستیکی  مشکالت 

اقشار متوسط مردم هند گردیده است.

جنوب  و  جنوب  کشورهای  با  هندوستان 
از  یکی  که  هندوستان  اس��ت.  آسیا  ش��رق 
بزرگراه  شبکه  توافقنامه  کنندگان  امضا 
های آسیائی در سال 2003 می باشد در بر 
این  از  کیلومتر  هزار   27 از  بیش  گیرنده 
تی  ام  آی  جانبه  سه  بزرگراه  است.  شبکه 
اقتصادی  کریدور  یا  )هند-تایلند-میانمار( 
کیلومتر   3200 طول  به  شرق-به-غرب 
طریق  از  را  هند  در  )مانیپور(  موره  شهر 
می  متصل  تایلند  در  شات  مائه  به  میانمار 
از  کمتر  که  مسیر  این  رود  می  امید  کند. 
400 کیلومتر به پایان آن مانده است موجب 
تقویت تجارت و داد و ستد در آسه آن )آسه 
آن( – منطقه تجارت آزاد هندف و همچنین 
سایر بخش های جنوب شرق آسیا شود. هند 
تا  را  مسیر  این  دارن��د  نظر  در  آن  آسه  و 

بازیگران اصلی عالقه وافری به سرمایه گذاری 
برای رشد صنعتی در مناطق تحت پوشش اداره 
کل توسعه صنعتی بزرگراه یامونا دارند

یک کامیون در 
بزرگراهی در هیمالیا 

در نزدیکی گذرگاه 
تانگ النگ ال – یک 

گذرگاه کوهستانی 
همالیا در بزرگراه 

له-مانالی

فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا و دانشکده 
اقتصاد لندن ، پاتانجالی پاندیت یک مورخ ، 

نویسنده و کارآفرین است.
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NHDP-I: GOLDeN QUADRILATeRAL
NHDP-II:  NS-eW CORRIDORS
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 در سال 1999 آغاز کردید. هدف این پروژه ایجاد ارتباط میان 
مراکز صنعتی اصلی در کلکته، بمبئی، چنای، و دهلی بود. این 
پروژه در سال 2012 به پایان رسید و 13 استان هندوستان از 

طریق 5800 کیلومتر راه به یکدیگر متصل شدند

کریدور شمال-جنوب- شرق-غرب در امتداد طول و عرض کشور 
کشیده شده و سریناگار، کانیاکوماری، پربندر، و سیلکار را به 

یکدیگر متصل کرده و یکی از بزرگترین پروژه های بزرگراهی 
ملی در حال اجرا می باشد.

کریدور شمال-جنوب شرق-غربپروژه چهارضلعی طالیی
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ترین  طوالنی  که  باشد  می  متصل  تاج 
نیز  یامونا-تاج  منطقه  است.  هند  بزرگراه 
بزرگراه  افتتاح  از  پس  بمبئی-پونا  همانند 
افزایش سرمایه گذاری در سرتاسر  شاهد 

یامونا بوده است. بزرگراه 

هند سبز  کمربند 
پ��روژه  دول���ت   2017 س��ال  اکتبر  در 
سبز  کمربند  )پروژه  پاریوجنا  بهاراتماال 
جامع  پ���روژه  ک��رد؛  تصویب  را  هند( 
مالی  تامین  با  ای  ج��اده  زیرساختهای 
مشترک که در برگیرنده تمام پروژه های 
پی  اچ دی  ان  از جمله  بزرگراهی کشور 
 83677 ح��دود  با  پ��روژه  این  باشد.  می 
گذاری  سرمایه  و  جاده  ساخت  کیلومتر 
96 میلیارد دالر از سال 2017- تا 2022 
سرمایه  های  پروژه  بزرگترین  از  یکی 
در  باشد.  می  ای  جاده  زیرساخت  گذاری 
است  ق��رار  پاریوجنا  بهاراتماال  پ��روژه 

با  و  الین  چهار  با  بزرگراهی  طریق  از 
درصد   80 انتقال  و  کریدورها  افزایش 
از  ملی  های  بزرگراه  به  باری  ترافیک 
 66 لجستیکی،  پارک   24 اتصال  طریق 
جاده   116 س��ی(،  )آی  میانی  ک��ری��دور 
فرعی )آف آر(، و 7 بندرگاه دارای حمل 
و نقل ترکیبی در شمال شرق 550 مرکز 
این  شوند.  متصل  یکدیگر  به  شهرستان 
مناطق  ارتباط  بهبود  منظور  به  پ��روژه 
در  بویژه  افتاده،  دور  مناطق  و  مرزی 
تسریع  هدف  با  و  اقتصادی،  کریدورهای 
نظر  در  ص��ادرات  تسهیل  و  بار  انتقال 

گرفته شده است.

مرزها آنسوی 
با  اکنون  شرقی‘  ’نگاه  پیشین  سیاست 
عرصه  در  ت��وج��ه  ق��اب��ل  ارت��ب��اط  ای��ج��اد 
تبدیل  شرقی  اقدام  سیاست  به  نقل  و  حمل 
تجارت  درص��د   40 از  بیش  اس��ت.  شده 

موتورسواران مسافر در حال 
عبور از ان اچ 5، بزرگراه 

ملی پنجاب به مرز هند و چین 
در هیماچال پرادش
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economic Corridors

44 corridors: 
~26,200 km 
connecting  
economically 
important nodes

inter-Corridor routes

66 Inter corridor 
Routes: ~8,400 km of 
inter corridor routes 
connecting economic 
corridors

Feeder Corridors

116 Feeder Routes: 
~7,600 km of 
Shorter feeder 
routes for first / last 
mile connectivity

Economic Corridors
Inter Corridor
Feeder routes

The network of ~42,000 km of Corridors

کشور را تشکیل می دهند اما با این حال جابجائی 
آنها  توسط  ترافیک  حجم  کل  درصد   40 از  بیش 
کنیم  مقایسه  بخواهیم  اگر  گیرد.  می  ص��ورت 
بزرگراه ها در کشورهای برزیل، ژاپن و ایاالت 
درصد  بریتانیا 13  و  کره  در  و  درصد   5 متحده 

شبکه راه های هر کشور را تشکیل می دهند.
به  هندوستان  های  راه  شبکه  طول  افزایش  با 
قرن  اواسط  در  کیلومتر  هزار  چهارصد  نزدیک 
سال  در  کیلومتر  میلیون   4/7 به  رسیدن  و  بیستم 
در  راه  های  شبکه  بزرگترین  از  یکی  به   7015
شبکه  فعلی  رشد  ضریب  است.  شده  تبدیل  جهان 
بزرگ راه های ملی هند افزایش بالقوه ای داشته 
به   69-1947 سال  در  کیلومتر   24000 از  و 

96214 کیلومتر در سال 2015 رسیده است.

ان اچ دی پی – مقدمه توسعه
دی  اچ  )ان  ملی  های  بزرگراه  توسعه  پروژه 
رشد  در  مستقیما  که  است  عواملی  از  یکی  پی( 
هندوستان  در  ای  جاده  های  زیرساخت  چشمگیر 
دخیل بوده است. هدف از این پروژه که در سال 
و  بازسازی،  سازی،  بهینه  گردید  آغاز   1998
تا  اس��ت  کشور  اصلی  ه��ای  ب��زرگ��راه  تعریض 
مشکالت  رفع  و  اقتصادی  توسعه  تقویت  موجب 
این  مدیریت  ش��ود.  هندوستان  در  نقل  و  حمل 
اداره کل بزرگراه های ملی هند  پروژه بر عهده 
)ان اچ ای آی( و تحت نظارت وزارت راه، حمل 
بزرگراه  است.  )موروث(  ها  بزرگراه  و  نقل  و 
پروژه  بزرگترین  کیو(  )جی  طالیی  چهارضلعی 
بوده و  پنجمین در جهان  بزرگراهی هندوستان و 
کشور  گوشه  چهار  در  را  هند  اصلی  شهر  چهار 
چنای  )شمال(،  دهلی  کند:  می  متصل  یکدیگر  به 
این  )غرب(.  بمبئی  و  )شرق(،  کلکته  )جنوب(، 
پی  دی  اچ  ان  در  آن  ریزی  برنامه  که  بزرگراه 

و  آغ��از   2001 س��ال  در  اس��ت  گرفته  ص��ورت 
استان   13 از  و  رسید  پایان  به   2012 سال  در 
هاریانا،  گجارات،  بیهار،  پرادش،  آندرا  یعنی 
نو،  دهلی  ماهاراشترا،  کارناتاکا،  جارخند، 
و  پرادش،  اوتار  نادو،  تامیل  راجستان،  اودیشا، 

کند. بنگال غربی عبور می 

بزرگراه رشد
شبکه  به  اخیرا  ت��اج  و  یامونا  ه��ای  ب��زرگ��راه 
بزرگراه  اند.  پیوسته  هندوستان  های  بزرگراه 
یامونا با 165 کیلومتر طول و شش الین در سال 
قابل توجهی باعث  به میزان  افتتاح شد و   2012
کاهش زمان سفر بین منطقه ملی پایتخت )ان سی 
به  همچنین  بزرگراه  این  است.  شده  آگرا  و  آر( 
بزرگراه  یا  آگرا-الکنو  کیلومتری   302 بزرگراه 

دیدگاه هندوستان نسبت به جاده ها 
صرفا به قلمرو داخلی محدود نمی 
شود، هندوستان اکنون به دنبال 
بهبود ارتباط با سایر کشورها، 
بویژه با شرق آسیا، می باشد.
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های  نمونه  از  مملو  بشر  ت��اری��خ 
انسان  انتقال  از جمله  انسان  مهاجرت 
که  است  دور  های  زم��ان  از  کاال  و 
نشان دهنده اهمیت وسایل حمل و نقل 
از  این مساله در هندوستان  باشد.  می 
کشور  این  که  دارد  اهمیت  حیث  این 
دارای شبکه بزرگراهی ملی به طول 
)تقریبی( 115400 کیلومتر می باشد.

پیشرفت تسریع 
جاده  س��ازی  بهینه  و  ری��زی  برنامه 
کشوری  اقتصاد  برای  موجود  های 
بعد سیاستگذاری  از  بویژه  هند،  مانند 
هائی مانند” ساخت هند“، جنبه حیاتی 
در  ای  جاده  نقل  و  حمل  زیرا  دارد 
هند 65 درصد حمل بار و 80 درصد 
در  دارد.  عهده  بر  را  افراد  جابجائی 
فقط  هند  ملی  های  بزرگراه  حقیقت 
های  راه  عظیم  شبکه  از  درصد   1/7

بزرگراه شش الینی 
بمبئی-پونا در نزدیکی 

پونا در فصل موسمی
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بزرگراه موفقیت
علیرغم تمام پیشرفت ها در عرصه دریایی، هوائی و حمل و نقل ریلی، می 

توان جاده ها را رگهای اعصاب اقتصاد هند توصیف کرد. پروژه های توسعه 
بزرگراه های ملی )ان اچ ای آی( بعنوان بخشی از بزرگترین پروژه توسعه 

کشور از سال 2000 در هفت مرحله توسط اداره کل بزرگراه های ملی 
هندوستان )ان اچ ای آی( در حال اجرا است.

بقلم: پاتانجالی پاندیت
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و  ن��اوب��ری صوتی  و  ژئ��ودزی��ک��ی  ه��ای 
شده  ان��دازی  راه  رانندگان  برای  بصری 
ادغام  به  قادر    NavIC همچنین،  است. 
برای  و  بوده  همراه  های  تلفن  سیستم  با 
مناسب  یاب  موقعیت  ابزار  به  شدن  مبدل 
سر  تا  سر  مسافران  و  کوهنوردان  برای 
تحویل  برای  ارتش  است.  شده  تنظیم  هند 
از  ناوبری و ردیابی هواپیماها  و  موشک 
دسترسی  ارائ��ه  با  محدود  سرویس  یک 

کند. استفاده می  پیشرفته 
سیستم  با  مقایسه  در  که  اینجاست  جالب 
اقیانوس  هند،  فقط   NavIC آمریکایی، 
هند و محیط اطراف آن را در بر می گیرد 
گرفته می  نظر  در  تر  دقیق  این رو  از  و 
شود. این سرویس موقعیت یابی استاندارد 
اختیار  در  متری  پنج  موقعیت  دقت  با  را 
طرف  از  ده��د.  می  ق��رار  کاربران  کلیه 
دیگر GPS از دقت و صحت موقعیت 20 

تا 30 متر برخوردار است.
همراه با NavIC، آژانس هوا و فضای 
یاب  موقعیت  پروژه  یک  روی  بر  کشور 
پی  جی  کمک  با  شده  تقویت  جغرافیایی 

اس )GAGAN( به عنوان 
ماهواره  تقویتی  سیستم  یک 
حریم  ب��رای   )SBAS( ای 
هوایی هند نیز کار می کند. 
ان��دازه  به  مسئله  ای��ن  اگ��ر 
نیست،  بلندپروازانه  کافی 
ناوبری  سیستم  توسعه  روند  همچنین  هند 
جهانی هند )GINS( را آغاز کرده است 
فضایی  تحقیقات  سازمان  گفته  طبق  که 
ای  ماهواره  سیستم  یک   ،)ISRO( هند 
است  ای  منطقه  مستقل  ی��اب  موقعیت 
دقیق  اطالعات  خدمات  ارائ��ه  جهت  که 
هند  سر  تا  سر  در  کاربران  به  موقعیتی 
گسترش1,500  با  ای  منطقه  همچنین  و 
است.  یافته  توسعه  م��رز،  از  کیلومتر 
برسد،  اتمام  به  پ��روژه  این  که  هنگامی 
به  قدرتمند  سکوی  یک  در  را  کشور 
موازات برخی از قدرتمندترین کشورهای 
به  مطمئنا  هند  داد.  خواهد  سوق  جهان 
حكومت  برای  چیز  همه  و  رسیده  مقصد 
مهیا است، حتی در فضا – جبهه نهایی!

گاجانان کرگامکر یک ویراستار، وکیل و مستند 
ساز است که سرپرستی اتاق فکر پیش نویس بین 

المللی هنر و صنعت )درفت کرفت اینترنشنال( 
را برعهده دارد. او ویرایش گر مؤسس درفت است. او در سراسر 
مرزها درباره قانون، دیپلماسی، سیاست های عمومی و امور بین 

الملل می نویسد.

نخست وزیر این سیستم را “ NavIC” )قایق ران( 
نامیده و اظهار داشت که کشورهای عضو سارک نیز 
قادر به بهره بردن از مزایای این خدمات هستند

باال )سمت چپ(: ماهواره 
ناوبری یکپارچه هند پس 

نصب پنل های خورشیدی 
اضافه،  بررسی می شود

صفحه روبرو: سازمان 
 )ISRO( تحقیقات فضایی هند

مرکز موقعیت یابی ماهواره 
ای را برای سیستم ناوبری 
ماهواره ای منطقه ای هند 

در تأسیسات IDSN )شبکه 
فضایی عمیق هند( افتتاح کرد
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ناوبری  های  سیگنال  ساختن  فراهم  برای  و 
و  خطا  از  محفوظ  های  ماهواره  بر  مبتنی 
به  را  کاربردی  ماهواره   9 احداث  شکست، 

اتمام رساند. 
ماهواره  آمیز  موفقیت  ان��دازی  راه  پی  در 
آوریل   28 تاریخ  در   IRNSS-1G ناوبری 
6102 بود که، نخست وزیر نارندرا مودی نام 
سیستم جدید را “NavIC” )قایق ران به زبان 
هندی( گذاشته و آن را به مردم این كشور اهدا 
کرده و اظهار داشت كه كشورهای سارک نیز 
برند.  بهره  خدمات  این  مزایای  از  توانند  می 
عنوان  به  را   ”Navic“ مودی  وزیر  نخست 
گسترش  هند”  فلکی  ص��ورت  با  “ن��اوب��ری 
به  هند  آمیز،  موفقیت  اندازی  راه  این  با  داد. 
و  چین  متحده،  ایاالت  مانند  نخبگان  ملل  لیگ 
دارای یک  تا  پیوست  اروپا  اتحادیه  و  روسیه 

باشد. سیستم موقعیت یاب مبتنی بر ماهواره 
به  وجود،  این  با  نبود.  آسان  سفر  این  اما 
تحقیقات  این سختی روحیه سازمان  هیچ وجه 
با  نکرد.  ضعیف  را   )ISRO( هند  فضایی 
را  خود  منابع  کلیه  خود،  شهرت  از  آگاهی 
 IRNSS-1L  ، ماه   8 طی  در  و  کرده  جمع 
و  کرد،  اندازی  راه  آوریل 2018  در 12  را 
ماهواره  هشت  شامل   NavIC فلکی  صورت 
را تکمیل نمود. این ماهواره 1425 کیلوگرمی 
بنگلور  در  واقع  دیزاین  آلفا  تکنولوژی  توسط 
هند  فضایی  تحقیقات  سازمان  همکاری  با 
م��اه��واره  دوم��ی��ن  و  ش��ده  ساخته   )ISRO(
صنعت  توسط  فعال  ط��ور  به  که  اس��ت  ای 

خصوصی احداث شده است.
NavIC که بومی سازی شده است، با هدف 
دریایی،  و  هوایی  زمینی،  ناوبری  به  کمک 
ن��اوگ��ان،  مدیریت  و  نقلیه  وس��ای��ل  ردی��اب��ی 
داده  ضبط  و  برداری  نقشه  حوادث،  مدیریت 

باال: بلند کردن PLSV-C32 )مرحله دوم( 
در حین ادغام وسایل نقلیه؛

سمت چپ: PSLV-C19 هنگام پرتاب
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توسعه و پیشرفت در سازمان  هوا و فضای هند، نه تنها 
توانایی این کشور را در تحقیقات علمی به اثبات رسانده 

است، بلکه همچنین ملت را از دارا بودن جای گاهی 
مطابق با برخی از ابرقدرتان جهان مطمئن می سازد

بقلم: گاجانان کرگامکار

یابی  موقعیت  )سیستم   GPS شما  زودی  به 
خود  هوشمند  ماشین  یا  تلفن  در  را  جهانی( 
نسخه  از  شما  عوض،  در  کنید!  نمی  بررسی 
بومی این فن آوری با همان کیفیت ساخته شده 
 )ISRO( توسط سازمان تحقیقات فضایی هند

استفاده خواهید کرد.
که   ،3GPP جهانی  های  استاندارد  هیات 
می  توسعه  موبایل  ب��رای  را  هایی  پروتکل 
هند  ای  منطقه  ناوبری  سیستم  اخیراً  دهند، 
را  هند(  فلکی  صورت  با  )ناوبری   NavIC
برای استفاده تجاری توسط سازندگان دستگاه 
تأیید  داخلی  و  المللی  بین  همراه  تلفن  های 

کرده است.
در حالی که امروز سازمان تحقیقات فضایی 
هند )ISRO( برای کسب این دستاورد شادی 
می کند، داستان ناوبری با صورت فلکی هند 
)NavIC( از سال 1999 شروع شد، هنگامی 
مستقر  کارگیل  در  پاکستانی  س��رب��ازان  که 
ماهواره  اطالعات  دنبال  به  هند  ارتش  شدند. 
یابی جهانی  موقعیت  سیستم  از  منطقه  این  ای 
سیستم  بود.  متحده  ایاالت  به  متعلق   )GPS(
حیاتی  اطالعات  توانست  می  یاب  موقعیت 
پاکستان  و  هند  مرز  در  اوضاع  مورد  در  را 
فراهم کند، اما هند این اطالعات را رد کرد. 
داشتن سیستم  به  نیاز  متوجه  را  ملت  امر  این 
در  بومی خود کرد. پس  ای  ماهواره  ناوبری 
-1A احداث  به  اقدام  هند   ،2013 جوالی   1
ماهواره  سیستم  در  ماهواره  اولین   ،IRNSS
ای ناوبری منطقه ای هند )IRNSS( کرد که 
تا 6 سال آینده توسط مجموعه ای از ماهواره 
-1L نهایت،  در  که  زمانی  تا  شد  دنبال  ها 
شده،  پا  بر   2018 آوری��ل   21 در   IRNSS

-C32 یک نمای پانوراما از
PSLV کامالً یکپارچه با 
IRNSS-1F که به سوی 
سکوی پرتاب خود منتقل 

می شود



نوآوری

2019  |      | | دور نماي هند       |  28

 مسلح به ناویک،
هند ادعای اتکا به نفس می کند! 
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پایین(: وزیر امور  باال )از باال به 
خارجه دکتر اس جایشانکار درباره 
روابط دو جانبه هند – چین در طی 
آژانس  با  چین،  کشور  به  سفرش 
کند؛  می  صحبت  شینهائو  خبری 
گذار  بنیان  یاوا وانگ،  دکتر هویی 
و نماینده مرکز چین و جهانی سازی 
پیر   – جین  پروفسور   ،)CCG(
کابستان، پروفسور، گروه مطالعات 
دانشگاه  المللی،   بین  و  دول��ت��ی 
اس  و  ک��ون��گ  ه��ون��گ  باپتیست 
جایشانکار، وزیر امور خارجه هند 

در طی نشست سران در دهلی نو

27

کامپیوتر و فناوری اطالعات را بخوبی 
از  توجهی  قابل  تعداد  میتوان  کند  تبلیغ 
در  تحصیل  جهت  را  چینی  دانشجویان 
هندوستان جذب کرد. وزرای دو کشور 
توافق  نیز  دیگر  فعالیت   100 زمینه  در 
از  بیش  م��ردم  بین  رواب��ط  تا  نمودند 
زمینه  در  های  تقویت شود. رسانه  پیش 
ترسیم تصویر و تاثیر بر اذهان عمومی 
کنند  می  ایفا  را  پراهمیتی  بسیار  نقش 
ایجاد  ب��رای  مهمی  اب��زار  نتیجه  در  و 
دیپلماتیک  روابط  برای  مناسب  فضای 

چهارمین  رو  ای��ن  از  ب��اش��ن��د.  م��ی 
رتبه  عالی  س��ران  ای  رسانه  نشست 
هند  خارجه  امور  وزیر  مالقات  طی 
در  بود.  برخوردار  بسزائی  اهمیت  از 
دو  هر  ای  رسانه  های  تیم  نشست  این 
بی طرفانه،  به صورت  توانستند  کشور 
داشته  تعامل  یکدیگر  با  باز  و  صریح، 
امور  وزی��ر  سفر  کلی  بطور  باشند. 
به  و  جامع  تنها  نه  چین  به  هند  خارجه 
در  توافق  ایجاد  باعث  بلکه  بود  موقع 
غول  دو  این  بین  روابط  ارتقای  زمینه 
قابل  ثبات،  نوعی  به  رسیدن  و  آسیا 
نظیر  بی  پایداری  و  بودن،  بینی  پیش 
کامل  طور  به  سفر  این  اهداف  گردید. 

گردید. برآورده 

ترویج مبادالت برای حفظ 	 
میراث فرهنگی ناملموس و 
مدیریت مکان های باستانی

همکاری در زمینه طب سنتی	 

ترویج مبادالت در زمینه های 	 
ورزشی بین دو کشور

همکاری در زمینه مدیریت 	 
موزه بین موزه استانی هوبی، 
ووهان، و موزه ملی، دهلی نو

چهار کار برای 
دوستی ) امضا 

توسط ام اٌ یو اس(

گواتام بامباواله سابقا سفیر هند در کشور 
بوتان، پاکستان و چین بوده است. وی 
به عنوان نماینده سفیر هند در چین در 

ووهان حضور یافت. ایشان در حال حاضر یک استاد معروف در 
دانشگاه بین المللی همزیستی در شهر پونا می باشد.
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سایر  همانند  هند  از  مناطق 
مناطق کشور بوده است.

پیشرفت مسیر 
س��ران  نشست  ب��رگ��زاری 
مبادالت  زمینه  در  عالیرتبه 

در  چین  و  هند  بین  مردمی  و  فرهنگی 
اولین اجالس غیررسمی در ووهان مورد 
دو  هر  زیرا  گرفت  قرار  طرفین  توافق 
بهبود  زمینه  در  نمودند  احساس  طرف 
حیث  این  از  کشور  دو  دوجانبه  رواب��ط 
ضعف وجود دارد. این امکان وجود دارد 
در  هندوستان  که  است  محتمل  بسیار  و 
و  منظم  پایدار،  کمپین  یک  آغاز  صورت 
انگیز”  “هند شگفت  تبلیغ  برای  برنامه  با 
چینی  های  توریست  تعداد  بتواند  پین  در 
چشمگیری  میزان  به  را  کشور  این  در 

افزایش دهد. ساالنه 150 میلیون توریست 
چینی از کشورهای خارجی دیدن می کنند 
و کامال امکان دارد تا بتوان 1 درصد از 
این تعداد یا 1/5 میلیون توریست چینی را 
تبلیغ موثر و سیستماتیک هند  در صورت 
برای آنها به این کشور جذب کرد. دوات 
را  هند”  در  “مطالعات  برنامه  اخیرا  هند 
دانشجویان  عمدتا  که  است  ک��رده  آغ��از 
آسیائی و آفریقائی در آن هدف قرار داده 

اند. شده 
تحصیالت  ب���ازار  ب��ت��وان��د  ه��ن��د  اگ��ر 
های  رشته  در  بویژه  هند  در  دانشگاهی 

این اجالس غیررسمی دارای یک چهارچوب خالقانه 
و نوآورانه در زمینه اقدامات دیپلماتیک و با 

مشارکت هند و چین می باشد

دیدار دکتر اس 
جایشانکار وزیر 

امور خارجه هند با 
وانگ اویشان معاون 

رئیس جمهور چین در 
ژونگنانها
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در  آن  مثبت  نقش  و  ووهان  غیررسمی 
روابط دوجانه هند و چین گفتگو کردند. 
اجالس  دومین  برگزاری  مقدمات  آنها 
چنای  استان  ماماالپورام  در  غیررسمی 
مشخص  را   )2019 اکتبر   11-12(
آنها همچنین به گفتگو در مورد  نمودند. 
سالگرد  هفتادمین  گرامیداشت  نحوه 
دو  ای��ن  دیپلماتیک  رواب��ط  ب��رق��راری 
 70 برگزاری  و   2020 سال  در  کشور 
به  کشور  دو  در  سال  این  طی  روی��داد 
اجالس  این  چهارچوب  پرداختند.  گفتگو 
غیررسمی مبتنی بر نوآوری در روابط 
کشور  دو  هر  مشارکت  با  دیپلماتیک 
ووهان  در  اول  اج��الس  در  باشد.  می 
که  دادند  اطمینان  کشور  دو  این  سران 

را  چین  و  هند  م��رزی  مناطق  آرام��ش 
همکاری  بهبود  الزمه  زیرا  نمایند  حفظ 
دوجانبه است. همچنین ایشان در ووهان 
کشور  دو  بین  راهبردی  ارتباطات  به 
دومین  در  را  مساله  ای��ن  و  پرداختند 
مطرح  نیز  امسال  غیررسمی  اج��الس 
توسعه  چین  خارجه  امور  وزیر  کردند. 
کشمیر  و  جامو  مناطق  با  مرتبط  های 
قوانین مصوب  به  نیز مطرح کرد و  را 
پرداخت.  نیز  رابطه  این  در  هند  مجلس 
خود  چینی  همتای  به  جایشانکار  دکتر 
اساسی  قانون   370 ماده  داشت  اظهار 
اکنون  و  بوده  موقت  تمهید  نوعی  هند 
آن  هدف  که  حرکتی  است.  شده  ملغی 
این  پیشرفت  و  توسعه  رشد،  گسترش 

باال: دیدار وزیر امور 
خارجه هند با معاون 

رئیس جمهور چین وانگ 
اویشان در ژونگنانهای 

در پکن
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منظر جهانی از 
وانگ  آقای  چین  جمهور  رئیس  معاون 
در  هند  خارجه  ام��ور  وزی��ر  و  اویشان 
قطبی  چند  جمله  از  جهانی  توسعه  زمینه 
شدن جهان بویژه افزایش تعداد کشورهای 
آنها  پرداختند.  گفتگو  به  توسعه  حال  در 
همچنین در زمینه ثبات موجود در منطقه 
جنوب آسیا در سایه روابط هند و چین با 
توجه به رشد سریع محیط جهان به گفتگو 

پرداختند.

روابط تقویت 
گفتگوی  آغاز  در  خارجه  امور  وزرای 
دوجانبه  روابط  در  که  داشتند  توافق  خود 
تبدیل  منازعه  به  اختالفات  نباید  کشورها 
شده و هر دو طرف باید نسبت به نگرانی 
باشند.  داشته  حساسیت  مقابل  طرف  های 
اجالس  با  رابطه  در  آنها  راستا  این  در 

24

توافق وزیر امور خارجه هند و وزیر امور خارجه 
چین در مورد 100 اقدام مضاعف جهت تقویت بیشتر 

روابط بین مردم

چپ: وانگ یی وزیر امور 
خارجه چین )سمت راست( 
در حال دست دادن با وزیر 
امور خارجه هند در حاشیه 

هفتاد و چهارمین نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد در ماه سپتامبر

 پایین: وزیر امور خارجه 
هند در حال مالقات دوجانبه 

در پکن
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دیدار دوجانبه دکتر اس 
جایشانکار وزیر امور 

خارجه هند و وانگ یی وزیر 
امور خارجه چین در پکن
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صمیمیهمسایه های اس جایشانکار وزیر امور خارجه 
هندوستان در برنامه سفرهای 
خارجی خود به منظور بهبود 
روابط دیپلماتیک برای دومین 
نشست سران  عالی رتبه هند و 
چین در زمینه مبادالت فرهنگی و 
مردمی در ماه آگوست به پکن سفر 
کرد. گواتام بامباواله سفیر سابق هند 
در مورد دلیل اهمیت باالی این سفر 
برای هندوستان توضیح می دهد.

خارجه  امور  وزیر  جایشانکار  اس  دکتر 
هندوستان برای یک سفر سه روزه )11-
پکن  وارد  آگوست   11 در  آگوست(   13
دوم  روز  در  سفر  این  مطلب  اصل  شد. 
محقق شد که طی آن وزیر امور خارجه با 
اویشان  وانگ  چین  جمهور  رئیس  معاون 
و  خارجه  ام��ور  وزی��ر  با  سپس  و  دی��دار 
نمود  گفتگو  یی  وانگ  آقای  دولت  مشاور 
سران  نشست  دومین  مشترک  ریاست  و 
مبادالت  زمینه  در  چین  و  هند  عالیرتبه 
و  داشت  عهده  به  را  مردمی  و  فرهنگی 
رسانه  نشست  چهارمین  کلیدی  سخنران 

ای هند و چین بود. 
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در جهت عقربه های ساعت از سمت راست: دکتر اس جایشانکار، وزیر امور خارجه هند 
با ماتئوس موراواکی، نخست وزیر لهستان در ورشوو در 29 آگوست تماس می گیرد؛ در 

حاشیه اجالس یو ان جی ای UNGA( برگزار شده در 25 سپتامبر در نیویورک، وزیر 
امور خارجه هند با لوئیجی دی مایو، وزیر امور خارجه ایتالیا مالقات می کند؛ وزیر 

امور خارجه هند به همراه مختار تیلوبردی ، وزیر امور خارجه قزاقستان در اجالس یو 
ان جی ای UNGA(؛ دکتر اس جایشانکار، وزیر امور خارجه هند سخنرانی خود را در 
اجالس سران HT برگزار شده در سنگاپور در تاریخ 6 سپتامبر ارائه می کند؛ دکتر اس 

جایشانکار، وزیر امور خارجه هند در حاشیه هفتاد و چهارمین )74( اجالس یو ان جی ای 
UNGA( برگزار شده در نیویورک در 32 سپتامبر، با مارسل آمون تنهوه، وزیر امور 

خارجه ساحل عاج مالقات می کند؛ دکتر جیشانکار وزیر امور خارجه هند در 03 سپتامبر 
با عبدهللا شهید وزیر امور خارجه مالدیو در ماله دیدار کرد؛ وزیر امور خارجه هند در 

تاریخ 1 آگوست با دون پرامودوینا ، وزیر امور خارجه تایلند در بانکوک مالقات می کند
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توافق نامه های جدید
نکات برجسته نشست وزیران آسه 

آن – هند 
اس  دکتر  هند،  کشور  خارجه  ام��ور  وزی��ر 
پرامودوینای،  دون  همراه  به   جایشانکار، 
نشست  ریاست  تایلند،  خارجه  ام��ور  وزی��ر 
طی  در  داشتند.  عهده  بر  را  هند   - آن  آسه 
به  که  اشاره شد  این موضوع  به  نشست،  این 
برای  اجرایی(  )برنامه   PoA عملیات  دنبال 
باید  آینده  سال  تا    ،2016-2020 های  سال 
یک PoA )برنامه اجرایی( جدید نهایی شود. 
جمله  از  جهانی  و  ای  منطقه  موضوعات 
مورد  در  هند  دیدگاه  و  آن  آسه  بین  همگرایی 
بحث  مورد  نیز  آرام  اقیانوس  و  هند  منطقه 
از  نشست  این  در  ع��الوه،  به  گرفتند.  قرار 
آسه  عضو  کشورهای  بین  ارتباط  گسترش 
هند  جانبه  سه  بزرگراه  طریق  از  هند  و  آن 
چند  نقل  و  حمل  پروژه  و  تایلند   - میانمار   -

منظوره کاالدان استقبال شد. 

جلسه وزیران بریکس
دکتر اس جایشانکار، وزیر امور خارجه هند 
که  بریکس  وزی��ران  جلسه  در  شرکت  برای 
یو  جلسه   )74( چهارمین  و  هفتاد  حاشیه  در 
در  نیویورک  در   )UNGA74( ای  جی  ان 
کرد.  شد، شرکت  برگزار  سپتامبر  تاریخ 26 
پی  در  روسیه  فدراسیون  توسط  اجالس  این 
تخصیص ظرفیت این کشور به عنوان ریاست 
اجالس بعدی بریکس در سال 2020 مدیریت 
و  ک��رده  استقبال  فرصت  این  از  وزرا  شد. 
ضمن تأیید عقیده خود در سازمان ملل، برای 
اثربخشی  جهت  در  مستمر  های  تالش  انجام 
و کارآمدتر کردن آن در اجرای دستورالعمل 

بریکس موافقت کردند.  انجمن 
های  فعالیت  انجام  برای  وزرا  همچنین، 
رشد  های  حوزه  و  مالی  اقتصادی،  سیاسی، 
فعالیت  اج��رای  همچنین  و  پایدار  توسعه  و 
چارچوب  در  بریکس  اع��ض��ای  بین  ه��ای 
جی  ان  یو  در  شده  مطرح  های  دستورالعمل 

ای )UNGA74( موافقت کردند. 

باال: عکس گروهی از وزرای خارجه کشورهای عضو آسه آن در نشست وزیران آسه آن - 
هند در تایلند برگزار شده  در 1 ماه آگوست

پایین: دکتر اس جایشانکار، وزیر امور خارجه هند ، در جلسه وزیران امور خارجه بریکس 
در حاشیه اجالس یو ان جی ای AGNU(( در 62 سپتامبر
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در  نایدو  ونکایاش  ام  معاون رییس جمهور، 
17 آگوست وارد لیتوانی شده و مورد استقبال 
بسیار گرمی قرار گرفت. وی با رئیس جمهور 
لیتوانی، گیتاناس نوسودا مالقات کرده و برد 
در انتخابات را به او تبریک گفت.  او مذاکرات 
گسترده ای را با رییس جمهور گیتاناس نوسودا 
برگزار کرده و در طی آن ها برای افزایش 
همکاری در زمینه های کشاورزی، فرآوری 
مواد غذایی ، فن آوری اطالعات و امور مالی 
با نخست وزیر  به موافقت رسیدند. وی بعداً 
لیتوانی ، سائولیوس اسكورنلیس و ویكتوراس 
پرانكیتیس ، سخنگوی سایماس )پارلمان یک 
تا  كرد  گو  و  گفت  و  دی��دار  لیتوانی(  جانبه 
در  مکمل  روند  و  پارلمانی  مراحل  درمورد 

سمت چپ: معاون 
رئیس جمهور پس از 

اتمام سفر موفقیت آمیز 
اولین دیدار خود ، از 

ویلنیوس ، پایتخت 
لیتوانی خارج می شود
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اتصال بالتیک
معاون رییس جمهور، ام ونکایاش نایدو، یک بازدید سه روزه از کشورهای بالتیک 

لیتوانی ، لتونی و استونی را از 21-17  آگوست در لیتوانی آغاز کرد

توانایی های او به عنوان رئیس سابق رسمی 
برای  همچنین  وی  كند.  سابها صحبت  رجیا 
اعضای جامعه هند در لیتوانی خطابه ای ایراد 
كرد و از آنها خواست كه روابط اقتصادی و 

فرهنگی بین دو ملت را تقویت كنند.

لتونی
آگوست   19 در  هند  جمهور  رییس  معاون 
منطقه  به  خود  سفر  از  روز  دومین  برای 
نشست  اولین  این  شد.  لتونی  وارد  بالتیک 
روابط  برقراری  زم��ان  از  عالی  مقامات 
دیپلماتیک بین دو کشور در اوایل دهه 1990 
بود. وی با یک استقبال تشریفاتی روبرو شده 
اگلیس   ، لتونی  با رئیس جمهور  و جلساتی 

کارینز  کریسجیانز  وزیر  نخست   ، لویتس 
سائیما  ، سخنگوی وقت  لیبینا-اگنر  اینس  و 

)پارلمان لتونی( داشت.

استونی
برای سومین و آخرین بخش از سفر ، معاون 
وارد  آگوست   20 در  هند  جمهور  رییس 
كالژولید  كرستی  با  آنجا  در  و  شد  استونی 
در  و  ك��رده  دی��دار  استونی  جمهور  رئیس 
جانبه  چند   ، ای  منطقه  موضوعات  مورد 
گفت  و  بحث  كرد.  گو  و  گفت  جانبه  دو  و 
تجارت  زمینه  در  همکاری  پیرامون  گو  و 
دولت   ، اطالعات  آوری  فن   ، بازرگانی   ،
و  آموزش  و  سایبری  امنیت   ، الکترونیکی 
پرورش نیز از مهم ترین نکات مهم بازدید 
معاون رییس جمهور بود. وی همچنین پیش 
به کشورهای  پنج روزه خود  پایان سفر  از 
بالتیك ، از استونی برای حضور در مجمع 
آتی تجاری 29 هند-اروپا در دهلی نو دعوت 

به عمل آورد. 

معاون رئیس جمهور، نایدو با اعضای جامعه هندی 
در لتونی به تعامل پرداخته و از مجسمه گاندی جی در 

کتابخانه ملی لتونی پرده برداری کرد
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یک قایق سواری در والدیووستوک
اقتصاد  اجالس  افتخاری  میهمان  عنوان  به 
دیدار  یک  برای  مودی  وزیر  نخست  شرق، 
36 ساعته، در صبح 4 سپتامبر وارد روسیه 
سالیانه  اج��الس   )20( بیستمین  در  و  ش��ده 
در  فرود  با  کرد.  شرکت  روسیه   – هند  ی 
نخست  اولین  به  تبدیل  او   ، والدیووستوک 
منطقه  اداری  مرکز  از  که  شد  هندی  وزیر 
فدرال خاور دور در روسیه بازدید کرد. در 
روسیه  جمهور  رئیس   ، ویژه  موقعیت  یک 
به  قایق  با  را  وزیر  نخست  پوتین  والدیمیر 
سمت کارخانه کشتی سازی جدید در زوزدا 
برد. رهبران دو کشور بیش از دو ساعت به 
روز  تعهد  و  دوجانبه  مسائل  درمورد  بحث 
عنوان  به  روسیه  دور  شرق  در  هند  افزون 
سکوی پرتابی برای مناطق شمال شرقی آسیا 

پرداختند. 
نخست وزیر هند همچنین پیش از سخنرانی 
اقتصادی  مجمع   )5( پنجمین  علنی  جلسه  در 
کننده  بازدید  مقامات  از  نفر  سه  با   ، شرقی 
جمهور  رئیس   ، ژاپ��ن  وزی��ر  نخست  شامل 

مالقات   ، مالزی  وزیر  نخست  و  مغولستان 
به  سفر  ك��رد.  ب��رگ��زار  ای  دوجانبه  ه��ای 
است  بسیاری  اهمیت  دارای  والدیووستوک 
روسیه   – هند  روابط  رسیدن  گواه  که  چرا 
به مراحل ویژه همکاری از طریق اعتماد و 

مشارکت می باشد. 
چندین تفاهم نامه نیز در طی دیدار نخست 
تفاهم  پنج  شامل  که  رسیدند  امضا  به  وزیر 
اقتصادی،  بخش  توسعه  و  تقویت  نامه جهت 
چهار تفاهم نامه در بخش انرژی و دو تفاهم 
نامه در بخش مربوط به زیرساخت ها بودند. 
راستای  در  نیز  نامه  تفاهم  یک  عالوه،  به 
فرهنگی  پیوندهای  همچنین  و  دفاع  توسعه 

بین دو دولت امضا شدند.

فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا و دانشکده 
اقتصاد لندن ، پاتانجالی پاندیت یک مورخ ، 

نویسنده و کارآفرین است.

باال: نخست وزیر مودی 
و والدیمیر پوتین رییس 
جمهور روسیه در طی 

سفر به والدیووستوک در 
ماه سپتامبر، از یک لحظه 

شکوهمند در کارخانه کشتی 
سازی زوزدا لذت می برند

18



2019  |      | | دورنماي هند       |  

امنیت سایبری، هوش مصنوعی، دفاع، و همکاری 
هسته ای غیر نظامی مورد بحث قرار گرفتند. 

به  عزیمت  از  پیش  مودی  وزیر  نخست  همچنین 
مرحله دوم سفر خود، به افتتاح  یک بنای یادبود برای 

قربانیان سانحه هوایی هند در نیید داگل پرداخت. 

امارات متحده عربی 
نخست وزیر مودی در ادامه ی دومین بخش از تور 
سه ملیتی خود در 23 اوت سال جاری وارد امارات 
مذاکرات  برگزاری  به  اقدام  او  شد.  عربی  متحده 
از  النهیان  زید  بن  محمد  شیخ  ولیعهد،  با  جانبه  دو 
ابوظبی در کاخ سلطنتی کرد که پیش از این در آن 
جا مورد استقبال تشریفاتی قرار گرفته بود. نخست 
وزیر هند، ضمن تشریفاتی کارت “روپی” را برای 
در طی  کرد.  اندازی  راه  خاورمیانه  در  بار  اولین 
دیدار خود از امارات، به دنبال به رسمیت شناخته 
و  تقویت  برای  وزیر  نخست  ممتاز  رهبری  شدن 
کشور،  دو  بین  متقابل  رواب��ط  چشمگیر  توسعه 

دریافت  به  نایل  مودی  نارندرا  وزیر  نخست 
باالترین مدال مدنی  جایزه “اوردر آف زید”، 

امارات شد. 

بحرین 
نخست وزیر مودی، به عنوان سومین بخش تور 
سه ملیتی خود، در 25 ماه اوت سال جاری وارد 
بحرین شد، و بدین وسیله، تبدیل به اولین نخست 
وزیر هندی شد که تا کنون از پادشاهی بحرین 
دیدار کرده است. نخست وزیر هند مورد استقبال 
تشریفاتی قرار گرفته و در طی این دیدار،  در 
گفت و گوهایی در سطح نمایندگان و همتای خود 

پرنس خلیفه بن سلمان آل خلیفه شرکت کرد.
در طی این بازدید، تفاهم نامه ای نیز “برای 
ایستگاه  ایجاد   ،  CubeSat ساخت  به  کمک 
زمینی ، به اشتراک گذاری داده ها و آموزش” 
و   )ISRO( هند  فضایی  تحقیقات  سازمان  بین 

همتای بحرینی اش به امضا رسید. 

باال: نخست وزیر مودی در نشست اختصاصی 
اجالس جی – 7 در “تنوع زیستی ، اقیانوس ها و 
آب و هوا” در 26 اوت در فرانسه؛

سمت راست: نخست وزیر مودی با پادشاه حمد بن 
عیسی آل خلیفه ، پادشاه بحرین در کاخ ال گودیبیا 
در منامه، بحرین در 24 اوت
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تور سه ملیتی
فرانسه

رسمی  دیدار  یک  انجام  جهت  مودی  نارندرا  وزیر  نخست 
در  شده  برگزار  دوجانبه  اج��الس  یک  در  حضور  ب��رای 
روزهای 23-22  اوت در پاریس، و نیز شرکت در نشست 
جی سون )G7( برگزار شده در 26-25 اوت در بیاریتز، به 

فرانسه سفر کرد. 
مودی  وزی��ر  نخست   ،)G7( سون  جی  نشست  طی  در 
صحبت های طوالنی درباره محیط زیست، آب و هوا، و حمل 
و نقل دیجیتال داشته و همچنین جلسات دو جانبه گوناگونی با 
دیگر کشورهای شرکت کننده در این نشست را برگزار کرد. 
در طی این نشست دو جانبه، نخست وزیر مودی با رییس 

نیز  و  مکرون  امانوئل  فرانسه،  جمهور 
نخست وزیر فرانسه، ادوارد فیلیپ گفت 
رییس  با  م��ذاک��ره  یک  در  ک��رد.  گو  و 
جمهور مکرون که در حدود یک ساعت 
و نیم به طول انجامید، موضوعات متعدد 
دو جانبه و بین المللی شامل همکاری هند 
و فرانسه در منطقه هند – اقیانوس آرام، 

نخست وزیر کشور هند به همراه امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه در طی سفر او به فرانسه در 22 اوت

در طی اجالس جی سون )G7(، نخست وزیر مودی 
صحبت های طوالنی در طی چند نشست داشته و 

همچنین جلسات دو جانبه مختلفی را با رهبران سایر 
کشورهای شرکت کننده برگزار کرد
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فراتر از دوستی
سفر های بین المللی نخست وزیر نارندرا مودی، باری دیگر موضع دولت را 
پیرامون همکاری های بین المللی مشترک المنافع تأیید کرد. نکات برجسته ی 

دیدارهای اخیر او را بررسی می کنیم 

پیوندهای بین هند – بوتان: پیشبرد یک دوستی ممتاز
پس از یک پیروزی قاطعانه در انتخابات عمومی و به دست گرفتن دفتر 
دولت در 16 ماه مه، نخست وزیر هند، نارندرا مودی در 18-17 اوت به 
دنبال دعوت همتای بوتانی خود، دکتر لوتای شرینگ، به یک دیدار دولتی 
از کشور بوتان پرداخت. نخست وزیر هند توسط یک گارد افتخاری در 
پارو، مورد استقبال نخست وزیر بوتانی به همراه اعضای کابینه او قرار 
ناهار  یک  هند  وزیر  نخست  احترام  به  نیز  بوتان  ملکه  و  پادشاه  گرفت. 

افتخاری برگزار کردند.

افتتاح نیروگاه برق آبی 720 	 
مگاواتی، که افزودن آن ظرفیت 

تولید مشترک بوتان را به بیش از 
2000 مگاوات رسانده است. 

کارت های بانکی “روپی” هند در 	 
بوتان جهت تسهیل حمل پول نقد 

توسط مسافران، و همچنین تقویت 
اقتصاد بوتانی راه اندازی شدند. 

در مرحله بعدی، بانک های بوتانی 
نیز در راستای ادغام بیشتر اقتصاد 
هند و بوتان، اقدام به صدور کارت 

های روپی کرده و همچنین یک 
امکان سنجی ویژه برای نرم افزار 

بی اچ آی ام )BHIM ، خط اتصال 
پول بهارات( برای معامالت بدون 
استفاده از پول نقد در بوتان را بر 

عهده گرفته اند. 

در طی این دیدار، تفاهم نامه هایی 	 
نیز در بخش های متفاوت به امضا 
رسیده اند که از میان همه می توان 

به شبکه های دانش ، مؤسسات 
آموزشی و قضایی اشاره کرد. 

به مناسبت افتتاح ایستگاه گراوند 	 
ارت برای اس ای اس )ماهواره 

جنوب آسیا  SAS( در بوتان، 
تاسیس یافته با همکاری سازمان 
 ،)ISRO( تحقیقات فضایی هند

نخست وزیر نارندرا مودی پیشنهاد 
ارائه پهنای باند اضافی برای رفع 

نیازهای آن را مطرح نمود که 
به نوبه خود تعهدات هند مبنی بر 

رشد و توسعه جامع بوتان را تایید 
می کند. 

نکات برجسته

باال: نخست وزیر هند، نارندرا مودی به همراه نخست وزیر بوتان، دکتر لوتای شرینگ در طی دیدار دولتی سابق از بوتان در ماه اوت
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استقبال کرده و با توجه به برنامه ریزی برای 
تولید  اولین  عنوان  به  امریکا  کردن  تبدیل 
کننده نفت و گاز، هند را برای افزایش خرید 
استدالل  پیوسته  طور  به  هند  کرد.  تشویق 
کرده است که خرید ساالنه 4.5  میلیارد دالر 
از سال2017  باعث ایجاد شکاف جدی در 
کسری تجاری 24 میلیارد دالری خواهد شد 
که تیم تجاری ترامپ را نگران کرده است. 
از نظر ما ، این خرید مستقیم باید به سرمایه 
گذاری متقابل در بخش انرژی گسترش یابد. 
اشارات ترامپ به همکاری های دفاعی و 
امنیتی شایان ذکر هستند. وی تشخیص داد که 
میلیارد دالر  به 18  اکنون  دفاعی هند  خرید 
رسیده و معامالت بیشتری نیز در این مسیر 
شناختن  رسمیت  به  این  هستند.  رو  پیش  در 
متنوع  گیرد.   می  قرار  استقبال  مورد  نیز 
بحث هند در مواجهه  سازی فزاینده ما دقیقاً 
سیستم  خرید  برای  احتمالی  های  تحریم  با 
قابلیت  افزایش  اس��ت.  روسیه  از   S-400
که   ، دفاعی  نیروی  دو  بین  متقابل  همکاری 
برای همکاری در منطقه هند و اقیانوس آرام 
ضروری است ، نیز توسط ترامپ با اشاره 
 ،)Tiger  Triumph( ترایامف”  “تایگر  به 
اولین ممارست سه جانبه آتی خدمات در طول 

تاریخ این مناطق، مورد تأکید قرار گرفت.
موضوع  ترین  مهم  مطمئنا  و  آخ��ری��ن، 
عنوان شده برای مخاطبین هوستون، ستایش 
هندی  جامعه  از  ترامپ  بدیل  بی  حمایت  و 
های  آمریکایی حتی پس از تخفیف محاسبات 
دلگرم  راستی  به  که  ب��ود  وی  انتخاباتی 

به  ها  امریکایی   – هندی  بود.  خواهد  کننده 
عنوان پیشگامان سخت کوش در زمینه های 
پزشکی، تجارت و تکنولوژی و نیز جامعه 
ای که امریکا برای از آن خود دانستن آن ها 
قرار  ستایش  مورد  کند،  افتخار می  احساس 
گرفتند. یک نگرانی نهانی در این جامعه در 
مورد سیاست های سخت گیرانه ترامپ در 
مورد مهاجرت نیز بطور دوره ای در زمینه 
جنایات  یا   1H-B مقررات  شدن  تر  سخت 
سوپرماسیست  توسط  تصادفی  آمیز  نفرت 
گرفته  ق��رار  بحث  م��ورد  سفیدپوست  های 
تضاد  با   ، جمهور  رئیس  اظهارات  است. 
 ، غیرقانونی  مهاجران  مالمت  با  وی  شدید 

باید این نگرانی ها را برطرف کند.
رسیدن  برای  خوبی  دالیل  باید  هند  هیات 
هوستون  بخش  در  حضور  از  رضایت  به 
فشرده  سفر  یک  برای  که  چرا  باشند  داشته 
پنج روزه، به سوی نیویورک رهسپار شدند. 

نوتا سینگ سارنا، ماموریت های سیاسی هند را 
به عنوان کمیسر عالی / سفیر هند در انگلستان، 

اسراییل و ایاالت متحده امریکا رهبری کرده 
است. او به نگارش چندین کتاب پرداخته و به 

شکل گسترده ای با چندین نشریه و روزنامه در هند و نیز خارج از 
کشور همکاری کرده است.

نهاده ها / اطالعات برگرفته از نسخه 23 سپتامبر 2019 نشریه 
هندوستان تایمز

نخست وزیر مودی، پس از ورود خود به 
 )UNGA( نیویورک برای اجالس یو ان جی ای
در یک ترکیب مناسب از نشست های چند جانبه 

و دو جانبه نیز حضور یافت. نخست وزیر 
در سه جلسه سازمان ملل شرکت کرد: نشست 

سازمان ملل با موضوع تغییرات جوی، پوشش 
سالمت و بهبود جهانی، و گفت و گوی رهبران 
در باب پاسخ استراتژیک به تروریسم و افراط 

گرایی خشونت آمیز. سخنرانی های نخست وزیر 
در هر سه اجالس چند جانبه مورد توجه بسیار 
قرار گرفت، در حالی که قامت در حال توسعه 

هند هم به عنوان یک دموکراسی و نیز به عنوان 
یکی از تاثرگذارترین ملت های جهان در هر سه 

رویداد آشکار بود. در طی روز، نخست وزیر 
مودی در شش جلسه دو جانبه با امیر قطر، 

رییس جمهور نیجریه، نخست وزیر ایتالیا، مدیر 
اجرایی یونیسف، رییس جمهور نامیبیا و رییس 

جمهور مالدیو نیز شرکت کرد. نخست وزیر 
مودی دومین روز سفر خود به نیویورک را با 

برگزاری یک نشست دو جانبه با رییس جمهور 
امریکا آغاز کرد که با دیدار با جلسه رهبران 
مناطق هند – اقیانوس آرام ادامه یافت. نخست 
وزیر مودی همچنین در رویداد “150 سالگی 

گاندی” در مجموعه سازمان ملل حضور به هم 
رسانید. هند جهت یادبود صد و پنجاهمین )150( 

سال روز تولد ماهاتما گاندی، کمک هزینه ای 
به مبلغ 1 میلیون دالر امریکا برای ساخت پانل 
های خورشیدی سقفی در مجموعه سازمان ملل 

پرداخته، که با دو اقدام دیگر شامل افتتاح از راه 
دور باغ صلح گاندی در پردیس دانشگاه ایالتی 
نیویورک در اولد وستبوری که در آن جا 150 
درخت به افتخار صد و پنجاهمین )150( سال 

روز تولد ماهاتما گاندی کاشته شده و نیز انتشار 
یک تمبر پستی سازمان ملل در مورد گاندی جی 
همراه می شوند. پس از آن در بعد از ظهر همان 

روز، در مرکز هنرهای نمایشی لینکلن، جایزه 
“گل کیپرز” توسط بنیاد بیل و ملیندا گیتز به 

خاطر رهبری سواچ بهارات آبهیان، به نخست 
وزیر مودی اعطا شد.  نخست وزیر همچنین به 
برگزاری یک سخنرانی کلیدی در افتتاح جلسه 

عمومی مجمع جهانی تجارت بلومبرگ اقدام کرد. 
این سخنرانی توسط یک نشست میزگرد سرمایه 
گذاری با مدیران عامل سازمان دهی شده توسط 
“دولت هند و سرمایه گذاری هند” دنبال شد که 
40 شرکت بزرگ امریکایی نیز در آن حضور 
داشتند. در 27 سپتامبر، نخست وزیر مودی در 

مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد که 
در آن جا او به سیاست های گوناگون توسعه 

دولت خود و تعهد جدی هند به اقدامات مربوط به 
تغییرات جوی و صلح جهانی تاکید ورزید. 

نتایج حاصل از نیویورک

نخست وزیر مودی در 
حال دریافت جایزه گل 

کیپرز از جانب بیل گیتز 
توسط بنیاد بیل – ملیندا 

گیتز در نیویورک در طی 
دیدار او به ایاالت متحده 

امریکا در 24 سپتامبر 
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تروریسم پرداخت؛ او با اشاره به هر دو وقایع 
یازده سپتامبر 9/11( و بیست و شش نوامبر 
با  پذیری مشترک کشور  آسیب  بر   )26/11(
ایاالت متحده امریکا تاکید کرد. دولت ترامپ 
تاکتیکی  پیوندهای  برخی  مشمولیت  علیرغم 
همکاری  ازای  در  پاکستان  به  ش��ده  داده 
دشوار  مبارزات  برای   ، افغانستان  درمورد 
تروریسم  از  حمایت  سیاست  علیه  بر  تری 
پاکستان قدم برداشته است. همکاری با هند در 
تشکیل  از   ، تروریسم  بر علیه  مبارزه  مسیر 
سازمان های جدید ضد تروریستی و پیشرفت 
نیروی  نیز  و  ملل  سازمان  در  مطلوب  های 

ضربتی اقدامات مالی ، آشکار شده است.
رهبران هر دو کشور به طور گسترده ای 
درباره اقتصاد دو کشور و نیز راه پیش رو به 
مذاکره پرداختند. نخست وزیر نارندرا مودی، 
دیدگاه خود نسبت به برنامه های رشد و توسعه 
فاضالب  در  یافته  توسعه  پوشش  شامل  هند 
ارتباطات  نیز  و  داری  بانک  روستایی، 
مقرون  یابی  دست  کرد.  ترسیم  را  روستایی 
مقررات  نیز حذف  و  به اطالعات  به صرفه 
اضافی در تسهیل هر چه بیشتر انجام تجارت 
مقصد  به  تبدیل  را  هند  که  بوده  گذار  تاثیر 
خارجی  مستقیم  گذاری  سرمایه  برای  جذابی 
لزوم  درباره  او همچنین  است.  )FDI( کرده 
دست  به  برای  ضروری  های  گام  برداشتن 
صحبت  دالری  تریلیون   5 اقتصاد  آوردن 

کرد؛ سرمایه گذاری بیشتر، زیر ساخت های 
توسعه یافته و افزایش صادرات. شنیدن همه 
این ها برای ایاالت متحده امریکا حائز اهمیت 
است. هم اکنون هند به عنوان اقتصادی با آینده 
ای با شکوه و روشن، بخش مثبتی از روایت 

جامع هند به شمار می رود. 
طی  در  که  شغلی  میلیون   6 از  ترامپ 
پایین  ، نرخ  ایجاد کرده  دورات تصدی خود 
مالیات ها  بیکاری و تورم و همچنین کاهش 
از سرمایه گذاری شرکت  صحبت کرد. وی 
هزار  ها  ده  و  متحده  ایاالت  در  هندی  های 
از  کرد.  قدردانی  شده  ایجاد  آمریکایی  شغل 
معامله  شدت  به   ، ترامپ  دولت  که  زمانی 
را  مقام   ، گذاری  سرمایه  و  تجارت  در  گر 
در کشور خود به دست گرفت ، هند بارها و 
بارها این نکته را بیان کرده است. اما شنیدن 
امریکا،  از زبان ریاست جمهوری  نکته  این 
نوای  هندی،  های  شرکت  و  مقامات  ب��رای 

شیرینی دارد. 
احتماالً  تجارت  به  مربوط  مسائل  چند  هر 
 ، است  محفوظ  دوجانبه  نشست  این  ب��رای 
رهبران دو کشور درباره یک زیر مجموعه 
در  همکاری  کردند:  صحبت  اهمیت  حائز 
زمینه انرِژی. اهمیت اولین توافق نامه نخست 
وزیر مودی – با مدیران عامل 71 فاز عمده 
انرژی – در نظر ترامپ فراموش نشد. او از 
هند جهت خرید نفت و گاز طبیعی از امریکا 

باال: نخست وزیر مودی 
در حال تعامل با اعضای 

مهاجرین هندی در 
هوستون در 21 سپتامبر
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هوستون ، ما
مشکلی نداریم

پیوند شخصی؛ هم افزایی در زمینه ترور ، اقتصاد و دفاع؛ و هندی-آمریکایی ها در یک 
مسیر مشترک وارد عمل می شوند. سفیر پیشین هند، ناوتج سارنا توضیح می دهد که چرا 

بخش متعلق به هوستون در تبدیل سفر نخست وزیر نارندرا مودی به ایاالت متحده امریکا )در 
روزهای 27-21 سپتامبر( به موفقیتی چشمگیر، نقش محوری را ایفا کرد 

دومین سفر نخست وزیر نارندرا مودی به ایاالت 
نوید  ترامپ،  دونالد  امریکا در طی دولت  متحده 
بخش آغاز یک رویا در هوستون بود. تاثیر خیال 
انگیز هودی مودی با حضور 50,000 نفر هندی 
مادیسون 2014   میدان  باغ  رویداد  امریکایی،   –
را هم از لحاظ مقیاس، و هم این که ترامپ صحنه 
را با نخست وزیر مودی تقسیم کرد، تحت الشعاع 
قرار داد. حضور سناتورها و  اعضای کنگره از 
جمله استنی هویر ، رهبر جمهوری خواه اکثریت 
نمایندگان مجلس ، از مشمولیت حمایت دو حزب 
آمریکا صحبت  برای مشارکت هند و  در کنگره 
می کند. در حالی که نشست رسمی دو جانبه در 
های  بحث  برای  مناسبی  فرصت  شنبه  سه  روز 
جدی خواهد بود ، هوستون به ارائه برخی دیدگاه 

های مهم می پردازد. 
این  از  آم��ده  دس��ت  به  ماحصل  آشکارترین 
رویداد، صمیمیت شخصی بین رهبران دو کشور 
وابستگی  این  بود.  امریکا  متحده  ایاالت  و  هند 
در  شده  برگزار  آنها  نشست  اولین  طی  در  ساده 
به  اما  بود،  مشهود  سفید  کاخ  2017در  ژوئ��ن  
نظر می رسد این پیوند پس از برخی توئیت های 
ناخواسته ترامپ در مورد تعرفه ها و اظهارات 
مربوط به موضوع حاشیه ای هارلی دیویدسون ، 
در  برگزار شده  اخیر  تکان خورد. جلسات  کمی 
اوساکا و بیاریتز حاکی از ارائه برخی اصالحات 
پیوند  یک  به  را  آن  هوستون  روی��داد  هستند: 
ستایش  پایان،  در  کرد.  مبدل  عمومی  شده  اثبات 
از  متقابل  تحسین   ، شخصی  سخاوتمندانه  های 

این  طول  در  بدن  زبان   ، یکدیگر  دستاوردهای 
پیروزی  یک  زمینه  سیاسی  برابری  و  روی��داد 
بیان  را  چیز  همه  آور،  نشاط  استادیوم  پیرامون 
پیوند  این   ، ترامپ  شخصیت  به  توجه  با  کرد. 
داشتن  دست  در  عنوان  به  توان  می  را  شخصی 

کارت برنده پنداشت.
با موضوع تروریسم  دومین مقدمات دیدگاه ها 
مطرح شد. یک تشویق ایستاده بی نظیر، اظهارات 
ترامپ را علیه تروریسم رادیکال اسالمی استقبال 
کرد. نخست وزیر مودی نیز در پاسخ، بدون ذکر 
مستقیم نام کشور، به بیان یک اعتراض سرپوشیده 
حامیان  از  یکی  عنوان  به  پاکستان  علیه  بر 

باال: نخست وزیر هند، 
نارندرا مودی در حال 

مالقات با دونالد ترامپ، 
ریاست جمهوری امریکا 

در حاشیه هفتاد و 
چهارمین )74( اجالس یو 
ان جی ای )UNGA( در 
نیویورک در 42 سپتامبر 
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باال: سران کشور در سی 
و پنجمین )35( اجالس 

آسه آن در بانکوک، تایلند 
در 3 نوامبر

11

جزایر  کشور   14 از  یک  هر  برای 
فراهم می کند که اعضای اف آی پی 
ای  توسعه  های  پروژه  برای  سی  آی 

. هستند
پشیرفت قابل توجه در منطقه احیای 
گروه اطالعاتی کوئاد- که متشکل از 
متحده  ایاالت  و  استرالیا،  ژاپن،  هند، 
– است که جهت هماهنگی در منطقه 
می  هند  اس��ت.  آرام  اقیانوس  و  هند 
های  پروژه  در  کوئاد  کشور  با  تواند 
منابع  تجمیع  طریق  از  زیرساختاری 
از  تواند  می  هند  کند.  می  همکاری 
خود  اطالعات  آوری  فن  دنج  منطقه 
خطر  مدیریت  و  گمرک  تقویت  برای 

کند. استفاده 
در آینده، هند باید در تکمیل پروژه 

آن  آس��ه  ب��ا  مرتبط  ارت��ب��اط��ی  ه��ای 
باید  باشد. همچنین  و چابکتر  سریعتر 
فرهنگی،  سیاسی،  دفاعی،  ارتباطات 
کند  ایجاد  قوی  اقتصادی  اجتماعی  و 
کشورهای  با  متقابلی  ارتباطات  و 
امن،  را  منطقه  و  کرده  ایجاد  منطقه 
نگه  باز  دریایی  خطوط  ارتباطات 
دارد و اطمینان یابد که محیط خارجی 
اقتصادی  پیشرفت  برای  آرام  و  امن 

خود برقرار کرده است.

یکی از جنبه های اساسی برای بهبود روابط اقتصادی بهبود 
روابط است- زمینی، دریایی و هوایی- بین هند و آسه آن.

سفیر آنیل وادهوا به عنوان دبیر )شرق( در 
وزارت امور خارجه، و به عنوان سفیر هند 

در لهستان ، عمان، تایلند و ایتالیا خدمت کرده 
است. وی همچنین در مأموریت های هند در 
هنگ کنگ، چین و هلند حضور داشته است و برای این سازمان 
برای جلوگیری از سالح های شیمیایی) اٌ پی سی دابلیو( در الهه 

کار کرده است. 
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نمک زدایی، تنوع برداشت زیستی و 
دریایی  معدنی  مواد  جستجو/کاووش 
تأسیس  ح��ال  در  هند  دارد.  ت��وج��ه 
و  است  ساحلی  نظارت  های  شبکه 
اطالعات  ب��رای  آن��را  ظرفیت  دائماً 
خود  طرفین  با  مشترک  دریایی  دامنه 
بودجه  همچنین  هند  دهد.  می  افزایش 
نظر  در  آن  آسه  برای  نیز  سبزی  ی 
قبول  برای  تواند  که می  است،  گرفته 
کاهش  در  همکارانه  ه��ای  پ���روژه 

تأثیرات آب و هوایی کمک کننده باشد.
درحال حاضر، هند قطعیت و ظرفیت 
داده  اف��زای��ش  منطقه  در  را  آن  آس��ه 
است؛ که هدف آن تقویت بی آی ام اس 
بنگال  خلیج  عمل  )ابتکار  سی  ای  تی 
و  فنی  چندجانبه  های  همکاری  برای 
در  همکاری  افزایش  جهت  اقتصادی( 
خلیج بنگال است؛ و همچنین مشارکت 
با گروه همکاری مکانگ گانگا است، 
فرعی  مناطق  با  را  خود  ارتباط  تا 
این  ده��د.  اف��زای��ش  هند-چینی 
و جزایر  هند  انجمن کشورهای 
آی  پی  آی  )اف  آرام  اقیانوس 
تأسیس   2014 س��ال  در  س��ی( 
شد. هند ساالنه 200,000 دالر 

ارتش هند اقدامات دوستانه ای همراه با ارتش 
سایر کشورهای منطقه اقیانوس هند در جزایر 
آندامان و نیکوبار انجام می دهد

چپ: ایی ای ام اس 
جایشانکار همراه با 

وزرای خارجه ملل عضو 
در 10مین جلسه اداری 

همکاری مکانگ- گانگا در 
بانگوک)آکوست 2019( 
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سه 	  دیدار  یک  برای  مودی  نارندرا  وزیر  نخست 
تایلند  پایتخت  بانکوک،  وارد  نوامبر   2 در  روزه، 

می شود.
شرق 	  سیاست  در  آن  آسه  اهمیت  بر  وزیر  نخست 

حوزه  در  مشارکت  تشدید  لزوم  و  کرده  تأکید  هند 
هایی مانند کشاورزی ، علوم ، فناوری اطالعات ، 
مهندسی و شبکه دانشگاه ها با کشورهای عضو را 

مورد توجه قرار داد. 
رهبران آسه آن از هند به عنوان یک دوست طوالنی 	 

مدت و  یک شریک پویا یاد کرده و سهم هند در 
تقدیر قرار  پایداری مورد  منطقه را برای صلح و 

دادند.

مشارکت های شرقی 
هند در: 

 شانزدهمین )16( اجالس هند و آسه آن
چهاردهمین )14( اجالس آسیای شرقی

)RCEP( اجالس مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای )سومین )3

سمت چپ: رییس 
جمهور هند، رام ناث 

کوویند و نخست وزیر 
نارندرا مودی به همراه 

رهبران کشورهای عضو 
آسه آن به عنوان مهمانان 

افتخاری در طی جشن 
های سالروز جمهوری 

هند در دهلی ن

9

یابد.  گسترش  نیز  ویتنام  و  کمبوجیه 
دالری  بیلیون   1 اعتباری  خط  یک 
نارندرا  هند  وزی��ر  نخست  ازط��رف 
مدی در سال 2015 اعالم شده است تا 
با  دیجیتال  و  زیرساختاری  ارتباطات 
بزرگراه  این  دهد.  افزایش  را  آن  آسه 
سال  تا  که  رود  انتظارمی  شاخه  سه 
2020 افتتاح شود و تالش الزم برای 
نیاز  م��ورد  ساختار  زیر  از  استفاده 
آن صورت  آمیز  موفقیت  افتتاح  برای 
بین  نیز  دریایی  خطوط  است.  گرفته 
جمله  از  هند،  دری��ای  شرقی  بخش 
بنادر اینور و چنای به کشورهای سی 

ام ال وی پر اهمیت است.  
برای  آن  آسه  به طرف  هند همچنان 
 - آب��ی،  اقتصادی  همکاری  افزایش 
آوری  فن  توسعه  در  گذاری  سرمایه 
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عمیق  اقتصادی  همبستگی  به  نیاز 
فعاالنه  اینکه  دارد و  آن  آسه  با  تری 
این  که  چرا  کند،  مشارکت  آن  در 
و  است  دالری  بیلیون  گروهی1.85 
دارای یک جی دی پی 3.8 تریلیون 
بیلیون  آن 68.91  آسه  است.  دالری 
م��ارچ  ت��ا   2000 آوری��ل  بین  دالر 
کرده  گذاری  سرمایه  هند  در   2018
دالر  بیلیون   36.67 هند  و  اس��ت، 
تا   2007 های  سال  بین  آن  آسه  در 
است.  کرده  گذاری  سرمایه   2015
و  آن  آس��ه  کشورهای  سایر  و  هند 
 – آن  آسه  عضو  پنج  دیگر  همچنین 

چین، استرالیا، نیوزلند، کره جنوبی، 
جامع  اقتصادی  مشارکت  در  ژاپن- 
متقابالً  پی(  ای  سی  )آر  ای  منطقه 
و  جامع  و  باال  کیفیت  با  و  سودمند 

مدرن سهیم بوده اند.
شرایط  بهبود  ه��ای  راه  از  یکی 
از   – است  رواب��ط  بهبود  اقتصادی 
هوایی-  و  دریایی،  خشکی،  طریق 
خود  تالش  هند  آن.  آسه  و  هند  بین 
سه  بزرگراه  ساخت  تسریع  برای  را 
شاخه ای که هند، میانمار و تایلند را 
کرد  خواهد  کند،  می  مرتبط  هم  به 
تا الئوس،  قرار است  بزرگراهی که 

هند همچنان به طرف آسه آن برای افزایش همکاری اقتصادی آبی، - 
سرمایه گذاری در  توسعه فن آوری نمک زدایی، تنوع برداشت زیستی 

و جستجو /کاووش مواد معدنی دریایی توجه دارد.

ویژی تانکو سینگ )سوم 
ازسمت راست(، دبیر 
)شرق( ام ایی ای، در 

11همین جلسه سران عالی 
رتبه همکاری گانکا مکانگ 

در دهلی نو جهت بررسی 
پیشرفت های صورت گرفته 
از آخرین جلسه برگزار شده 

در آگوست 2، 2018
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سمت چپ: وزیر امور 
خارجه هند، اس جایشانکار 
و وزیر توسعه حقوق بشر، 

رامش پوکریال در طی مراسم 
اختصاص 1000 بورس 
تحصیلی در مقطع دکترا 

برای دانش آموزان کشورهای 
آسه آن

7

در اوایل دهه 1990، هند سیاست چشم 
انداز شرقی را معرفی کرد، که در سال 
شرقی  سیاست  قانون  به  تبدیل   2015
ارتباطات  هدف  دو  معنای  به  که  شد 
سایر  و  منطقه  این  با  تر  قوی  تجاری 
آرام و همچنین  هند-اقیانوس  کشورهای 
برای  ای  توسعه  ه��ای  فرصت  ایجاد 
سی  حرف  سه  است.  هند  شرق  شمال 
فرهنگ  تجارت،  معنای  به  که  انگلیسی 
این  اصلی  رکن  سه  اس��ت-  اتصال  و 

است. سیاست 
قابل  اقدامات  هند  ها،  سال  درطول   
ملل  )اتحادیه  آن  آسه  به  نسبت  توجهی 

چارچوب  و  آسیا(  شرق  جنوب 
اف  آر  آی  مانند  آن  مرتبط  های 
ایی  آن(،  آسه  ای  منطقه  )انجمن 
آسیا(  شرق  فراخوان   ( اس  ای 
ویژه  جلسه  ام+)  ام  دی  ای  و 

با  همچنین  و  آن(  آس��ه  دف��اع  وزرای 
ژاپن،  ازجمله  شرقی،  کشورهای  سایر 
اقیانوس  کره جنوبی، استرالیا و جزایر 
پیشرفت  ای��ن  اس��ت.  داده  انجام  آرام 
شود  می  نامیده  دور  خاور  پیمان  اغلب 
گسترده  نیز  دور  شرق  و  روسیه  تا  و 
طرف  یک  سطح  از  هند  اس��ت.  ش��ده 
گفتگو بودن در سال 1996، به سطحی 
باالتر در سال 2002، و به یک عضو 
 2012 س��ال  در  آن  آس��ه  استراتژیک 
در  تقریباً  هند  ام��روزه،  یافت.  ارتقاء 
آن در زمینه  آسه  گفتگوی ویژه ی   30
هند  اس��ت.  ک��رده  شرکت  مختلف  های 

هند در تالش برای تکمیل و سریع بزرگراه 
سه شاخه ای که این کشور را با ماینمار و 

تایلند وصل می کند
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نخست وزیر هند، نارندرا مودی با دیگر سران کشور در شانزدهمین )61( اجالس هند – آسه آن در بانکوک

6

دوستانی
در شرق

 سیاست پیمان شرق هند بر مناطقی درهمسایگی منطقه آسیا- اقیانوس آرام متمرکز 
است. این سیاست، که در ابتدا به عنوان یک ابتکار اقتصادی بود، ابعاد نوین سیاسی، 
استراتژیک و فرهنگی یافت سفیر سابق آنیل وادهوا تغییرات اخیر را تشریح می کند 
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دست 
دوستی

فیلم برداری از ستاره ها

چهار داستان الهام بخش

مسوولیت سبز

پیاده روی و پایداری

صورتک سازان مجولی

ب��زرگ  س��اخ��ت ص��ورت��ک در 

ترین جزیره رودخانه ای هند

دور نماي هند
شماره 04  |  جلد  33  |  2019

سفر موفقیت آمیز نخست وزیر نارندرا 

مودی به ایاالت متحده آمریکا

هندوستان همواره بعنوان گنجینه ای از تجارب مختلف، فرهنگ های پرشور، میراث هنری، مناظر زیبا و 
مهارت های علمی شناخته می شده است. در این نسخه از دورنمای هند تالش می کنیم تا با نگاهی به گام های 

بلند هندوستان در مسیر توسعه، افق های موجود را در نوردیده و آنها را به پیش برانیم.

با  شراکت  بویژه  آسیائی،  کشورهای  میان  دیپلماتیک  روابط  جهانی،  عرصه  در  سریع  تغییرات  به  توجه  با 
کشور چین، تا کنون به این اندازه از اهمیت برخوردار نبوده است. ما به همراه وزیر امور خارجه دکتر اس. 
جایشنکار و کارشناسان کشورمان به چین سفر می کنیم تا فواید این سفر را مورد بررسی قرار دهیم که به 
نوبه خود پیش درآمدی در دومین نشست غیررسمی چین-هندوستان قلمداد می شود. همچنین به همراه نخست 
وزیر هندوستان نارندا مودی جهت ضیافت بزرگ رویداد “هاودی مدی” به هوستون در ایاالت متحده سفر 
می کنیم و سپس از آنجا برای شرکت در هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک می 

شویم.

سپس برای اولین بار به بازدید سنت زیبای نقاشی های پیچوای به مناطق غربی کشور می رویم که داستان 
های زندگی ارباب کریشنا را روایت می کند. پس از آن به ماجولی بزرگترین جزیره رودخانه ای جهان در 
آسام سفر کرده و زندگی در میان استادان ساخت ماسک را تجربه می کنیم. آنگاه به همراه در سفر تفریحی 
و آرامش بخش راشل هانتر سوپر مدل آمریکائی به همراه او به زادگاه های معنوی کشور یعنی ریشیکش و 
واراناسی سفر می کنیم. نگاهی به کتاب های جامع آشپزی بومی می اندازیم که تنها در برگیرنده دستورهای 
پخت مختلف می باشند بلکه حافظ سنت های آشپزی این جوامع نیز می باشد تا مبادا با تغییرات زمان به دست 

فراموشی سپرده شوند.

تمام  در  برداری  تصویر  با  توانسته  شود  می  نامیده  بالیوود  عموما  که  هندوستان  سینمای  زمان  گذشت  با 
جهان  فیلم  بر صنعت  را  بالیوود  تاثیر  ما  نماید.  تثبیت  جهان  در  را  خود  جایگاه  اصلی  سینمائی  رویدادهای 
مورد تجزیه و تحلیل قرای می دهیم. در قسمت ویژه عکس شما را به اقصی نقاط کشور و آغاز رسمی فصل 
جشن هندوستان در پائیز برده و گرامیداشت رویدادهای مذهبی و فرهنگی مختلف در اقصی نقاط کشور را 
تبدیل شده  ترین روش های سفر  از جذاب  به یکی  با گاری هم که  داد. در مورد سفر  به شما نشان خواهیم 
است با سازمان های فعال در زمینه حفظ نظافت و طراوت کوه های زیبا و باشکوه هیمالیا برای نسل های 

آینده به گفتگو می نشینیم.

و در آخر به گفتگو به قهرمانان شجاع هندوستان می نشینیم، افرادی که علیرغم صدمات 
تا به الگویی برای دیگران تبدیل شده و در تمام  و آسیب های جسمی شان به پا خاستند 
مسیرهای زندگی به موفقیت دست یابند. همچنین به بررسی رشد ناشی از شبکه عظیم 
راه های هندوستان از جمله شبکه جدید بزرگراه های ملی می پردازیم که عامل تسریع 

تجارت و داد و ستد در سراسر کشور می باشد.

راویش کومار

پیشگفتار

5
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        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

دور نماي هند
شماره 03  |  جلد  33  |  2019

ما را دنبال کنید:
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1-10
دسامبر، 202019 تا 28 نوامبر، 2019

دسامبر، 2019

جشنواره بین المللی فیلم
 )IFFI( آغاز شده در سال 1952، جشنواره بین المللی فیلم هند

آن قدر گسترش یافته که تبدیل به یکی از بزرگ ترین جشن 
های درخشش سینمایی در آسیا شده است. جشنواره بین المللی 
فیلم هند )IFFI( 2019، پنجاهمین )50( دوره این جشنواره با 
اکران بیش از 200 فیلم متعلق به بیش از 65 کشور بود که در 

چندین مکان مختلف در گوا نمایش داده شدند. 

مکان: سر تا سر گوا

کریسمس
جشن گرفته شده در سر تا سر کشور با تنوع 
منطقه ای متفاوت، کریسمس یکی از بزرگ 
ترین جشنواره هایی است که در ماه دسامبر 
برگزار می شود. کریسمس با تزئین کلیساها 
و مبادله هدایا جشن گرفته شده، و همراه با 

خود دورانی از جشن را به ارمغان می آورد 
که تا سال نو ادامه می یابد. 

مکان: سر تا سر هند

جشنواره هورن بیل
یکی از بزرگ ترین رویدادهای سالیانه در شمال شرقی هند جشنواره 

ی هورن بیل است که از موزائیک فرهنگی ناگالند با رنگ های پر 
جنب و جوش تجلیل می کند. این جشنواره که از روی هورن بیل ، 

پرنده ای که قدمت دیرینی در سراسر ایالت دارد نام گذاری شده، به 
ترویج روابط بین قبیله ای از طریق هنر و صنایع دستی و نیز رقص 

های جنگی تقلیدی می پردازد. 

مکان: کیساما، ناگالند

3
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در هم و بر هم از همه جا

8-12

28
 اکتبر، 2019  تا 23 فوریه، 2020

نوامبر، 2019

رانا اوتساو
این جشنواره ساالنه یک تجربه واقعی عالی از فرهنگ بی نظیر و سبک 

زندگی سنتی ران بزرگ از کوچ را  به بازدید کنندگان ارائه می دهد. 
همچنین در این رویداد، صنایع دستی و میراث هنری منطقه را از طریق 

رویداد های با دقت سازمان یافته و نمایشگاه ها به تماشا می گذارد. 

مکان: ران بزرگ کوچ، گوجرات

نمایشگاه شتر پوشکار
یک تجربه سفر بسیار توصیه شده، نمایشگاه شتر پوشکار یک جشنواره 

دام زنده و همچنین فستیوال فرهنگی پر جنب و جوش است که در 
سواحل دریاچه مقدس پوشکار در راجستان برگزار می شود. این 

جشنواره با برگزاری مسابقات متعدد دوستانه و شامگاه های فرهنگی، 
یک رویداد کامالً سرزنده به شمار می آید.

مکان:  پوشکار ، راجستان

جشنواره وانگاال 
این جشنواره، همچنین مشهور به جشنواره 100 طبل، 

توسط قبایل گارو متعلق به تپه های مگاالیا جشن گرفته 
می شود. روستاییان ساکن در منطقه برای برگزاری 
این جشنواره که نشان گر برداشت پرشکوه محصول 

است گرد هم می آیند. اجرای مراسم موسیقی و رقص 
از موارد با شکوه این جشنواره به شمار می روند که بر 

روی طبل های سنتی منطقه تمرکز می کنند. 

مکان: تپه های گارو، مگاالیا
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رویدادهای پیش رو 
در سر تا سر هند

در هم و بر 
هم از همه جا



دست 
دوستی

فیلم برداری از ستاره ها
چهار داستان الهام بخش

مسوولیت سبز
پیاده روی و پایداری

صورتک سازان مجولی
ب��زرگ  س��اخ��ت ص��ورت��ک در 

دورنماي هندترین جزیره رودخانه ای هند
شماره 04  |  جلد  33  |  2019

سفر موفقیت آمیز نخست وزیر نارندرا 
مودی به ایاالت متحده آمریکا


