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 گفتگو

افتخار می کردم. معموال حتی در مسابقات قهرمانی بین 
المللی من تنها دختر داخل رقابت بودم.” هم اکنون که 

روزهای ورزشی اش به اتمام رسیده، او مشغول مدیریت 
خدمات اجتماعی با مزیت عنوان CEO تعداد زیادی 

تاسیسات می باشد. 

تاریخ رستگار 
کاخ اللگر در بیکانر در قلب او جای دارد و او در 

اداره و بهسازی آن با عالقه فعالیت دارد. او همچنین 
در این مجموعه بر ساخت موزه جدید در سال 2007  

نظارت داشته و مسوول برپایی بخش پژوهش های 
آرشیوی کتابخانه سانسکریت آنوپ با کتابها و اوراق 

باستانی که میزبان پژوهشگران از سراسر دنیا 
برای تحقیقات در زمینه های مختلف می باشد، بوده 

است. او اینگونه با ما در میان می گذارد که “اوراق 
ارزشمند باستانی سانسکریت مربوط به دوران مغول، 

آورنگزب توسط مهاراجه آنوپ سینگجی در اینجا 
گردآمده است.” قرار دادن شهر بر روی نقشه هوایی 
نیز از اولویت ها بوده که او آن را با وزارت حمل و 

نقل هوایی مرکزی و وزارت توریست منطقه ای دنبال 
کرده است. او همچنین نویسنده دو کتاب  “مهاراجه 
بینکار” و “کاخ اللگر: منزل مهاراجه بینکار” می 

باشد. ویرایش تحسین برانگیزی که صفحه ای از 
تاریخ را عرضه می دارد.

شاهزاده در زیورآالت سلطنتی

در مجموعه سنتی هندی کاخ اللگر در بینکار راجستان، هند
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 گفتگو

هنگام مالقات شاهزاده راجیاشری کوماری همراه 
با سه توله سگ چینی اش در اقامتگاهش در دهلی، 

پایتخت هند، استراحت می کرد. عشق او به حیوانات 
جای تعجب نداشت و این حقیقت که او حامی بزرگ 

 )PETA( انجمن خوشرفتاری با حیوانات
است، به خوبی شناخته شده می 

باشد. در واقع با مشاهده وضعیت 
نادرست حیوانات ساکن در باغ 

وحش راجستان در بیکانر در 
سال 2008، او مصرانه پیگیر 
این مشکل شد تا اینکه موافقت 

مقامات را در جابجایی حیوانات 
به مکانی بهتر جلب کرد.

ستاره تیراندازی
شاهزاده راجیاشری ، دختر مهاراجه دکتر 

کارنی سینگجی واقع در بیکانر، مقام آور رشته های 
ورزشی محدود به تیراندازی در هند می باشد.   او در 

یک خانواده شکارچی متولد شده است. اجداد او همه 
تیرانداز بوده اند. با قدردانی از تشویق های  پدرش، او 
واقعا در جوانی در سن شش سالگی آغاز کرد. او می 
گوید “ قبل از بدست گرفتن تفنگ، من آموزش دیده 

بودم که به آن احترام بگذارم.” در سن هفت 
سالگی، او واقعا اولین برد مسابقات 

قهرمانی را در مسابقات ملی 
تیراندازی هوایی هند )در دسته 
بندی زیر دوازده سال( داشت. 

و این تنها آغاز یک دوران بلند 
مدت و درخشان در ورزش 

بود. او به عنوان “ورزشکار 
سال” اعالم شده و تنها در شانزده 

سالگی شایسته جایزه معتبر دولت 
هند؛ آرجونا، )برتری در ورزش( در 

سال 1969 بوده است. او می گوید “من از 
روزهای تیراندازی ام لذت بردم، همانطور که به 
پدرم لذت می داد، و به عنوان نماینده ورزشی کشورم 

خاطرات یک
شاهزاده خانم

مقدمه: شاهزاده راجیاشری کوماری در بیکانر راجستان واقع در هند، امتیاز 
سلحشوری در تیراندازی در شانزده سالگی را به عنوان یک آرجونا دارا می باشد. او 

موزه ای در کاخ خود، مکانی که پژوهشگران از سراسر دنیا برای تحقیق می آیند، 
گشوده است.  همچنین در خدمات اجتماعی فعالیت داشته و نویسنده دو کتاب در زمینه 

سلطنت راجستان می باشد

نوشته کاویتا دوگان
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 سفر

سریع زیادی را برای جلوگیری از هر اتفاقی در 
اینجا مستقر کرده است. طول هاولوک بی پایان است 

و نفس با دریای باشکوه به طور خوشایندی بند می 
آید. هتلها و اقمتگاههای بسیاری برای انتخاب وجود 
دارند، برخی توسط دولت اداره شده و برخی دارایی 
شخصی می باشند. هرکدام از آنها منطقه مجزایی با 
داستانی منحصر به فرد است. فقط یک عامل اکثر 

آنها را به هم پیوند می دهد، و آن دریا است.
کسانی که شناگران ماهری نیستند، مسافت وسیعی 

برای قدم زدن در آب و حس کردن ماسه های 
کوچک، پودری و نرم زیر پایشان را دارند. یک 

نصیحت به تمام مسافران؛ غروب آفتاب را از دست 
ندهید. زیبایی آسمان و دریا بی نظیر است. ماللت 

هرگز نمی تواند وقتی شما برای مدتی تقریبا طوالنی 
منتظر غروب خورشید هستید، وارد شود. و نیز 

دکه های قهوه فروشی، غذاهای دریایی عالی برای 
پرخوری کردن و فروشگاه های لباس و جواهر 

محلی در مجاورت وجود دارد. بعالوه، گردش در 
جنگل می تواند یک گزینه هیجان انگیز باشد، به 
خصوص وقتی شما مجبور به استفاده از پاهایتان 

نیستید، بلکه می توانید با تنبلی برپشت یک فیل 
بنشینید...
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از باال سمت چپ در جهت عقربه های ساعت: ساحل انزوای لذت بخشی فراهم می کند؛ آبهای آبی 
فیروزه ای ساحل رادهانگر را تبدیل به نعمتی آرامش بخش برای مسافران کرده و دنیای زیر آب 

شخص را در رویایی عمیق رها می کند.

و استراحت در یک ننو را انتخاب کنید. مهمتراز همه، 
احتیاج نیست نگران آفتاب سوختگی در رادهانگر باشید، 
زیرا درختان زیادی برای محافظت از شما وجود دارند.

برای دوستداران ورزشهای آبی ، وسوسه های بسیاری 
وجود دارد. تقریبا هر اقامتگاهی با افتخار فعالیتهای آبی 

دارد، گرچه همه یک منطقه غواصی را به اشتراک 
می گذارند. آنها غواصان حرفه ای خود را برای کمک 
به مسافران در ارضای هیجانشان در غواصی آزاد با 

ماسک و لوله و یا غواصی با وسایل دارند. این مراکز 
دارای گواهی اشتغال می باشند و با تجهیزات حرفه ای و 

غواصان ماهر تطبیق داده شده اند.
با غواصی آزاد نیز چیزهای زیادی بدست می آورید: 
در اینجا دریا نمای رنگارنگ و شگفت انگیزی از انواع 

ماهی، جلبک های دریایی و صخره های مرجانی به 
شما می دهد. ارزش ها بیشتر و کمتر طبقه بندی شده 

اند. همینطور نگران امنیتتان نباشید زیرا دولت قایق های 
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 سفر

به نظر می رسد. هنگامی که در آنجا هستید، زمان برای 
گزینه های بیشماری که این ساحل به شما ارایه می کند، 

بسیار کوتاه به چشم می آید. درحالی که بخشهای ماسه ای 
پایین برای شنا کردن محشر هستند، صخره های مرجانی 
برای غواصی عالی می باشند، یک ترکیب واقعا بی نظیر.

یک شخص خیالپرداز می تواند تنها در ساحل نشسته، 
و خود را در زیباییهای آرام اطراف غوطه ور سازد؛ 

نخلهای رقصان، جنگلها با شاخه های آویزان که به نوبت 
برای بوسیدن آب گرم دریا پایین می آیند، صدف های 

دریایی خط ممتد ماسه ها و چندین پرنده پرسروصدا در 
رقابت با طوطی های دم دراز را به هم می پیوندند. و نه 

تنها این، تپه ها در فاصله ای دور ظاهر می شوند – نمایی 
بهتر از هر تصویری روی بوم نقاشی. شما می توانید 
گردش در طول ساحل، نشستن در گوشه ای زیر سایه 
یک درخت، یا خواندن کتاب نویسنده مورد عالقه تان 
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کامال طبیعی
مسافر سواحل رادهاناگر در جزایر آندامان هند، آنقدر غرق زیبایی های بکر و فعالیت 

های زیرآبی می شود، که فرصت نفس کشیدن ندارد.

نوشته: سوتاپا موکرجی

سواحل رادهاناگر نه تنها با رنگهای زمردی و نیلی 
دریا و نیز شنهای ریز سفید شما را طلسم می کند، که 
شما را به دنیایی متفاوت که تابحال در آن پا نگذاشته 
اید می برد. شگفت انگیز است که مجله تایم در سال 
2004 آنرا به عنوان بهترین ساحل آسیا اعالم کرد. 

شایان ذکر است رتبه بندی آنها براساس کیفیت و 
رنگ ماسه ها، عمق دریا و گزینه های دیگر است. 

ساحل رادهانگر، همچنین مشهور به ساحل شماره 7، 

در جزیره هاِولوک؛ بزرگترین جزیره شامل مجمع 
الجزایر ریچی، زنجیره ای از جزایر به سمت ساحل 

باشکوه آندامان در جزایر آندامان می باشد. اغلب 
بازدیدکنندگان یک ِکلک برای هاولوک در اسکله 

فنیکس بی اجاره می کنند. و رسیدن به اسکله هاولوک 
در حدود یک ساعت و نیم زمان می برد. این جزیره 
هاللی شکل بوده و دریا مانند یک تور ابریشمی سبز 

مرتعش ظریف و بی پایان با چشم اندازی درخشان 
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فیلم زمینه 
وسیعی را 
از آغاز در 
بوداگایا و 

دنبال کردن رد 
پای بودیسم به 
ناالندا و تبت 
پوشش می دهد.

یک اثر هنری در موزه پانتا در بیهار، هند

مطالعه جداگانه تماشا کنند. مدرسه تاریخی ناالندا 
جایگاه مهمی در مستند پیدا می کند. پنداشته شده به 

عنوان یک مکان باستانی دانش ، تالش 
بل نقاط بین روزهای اولیه بودیسم 

شکل گرفته در هند و تجربه کنونی 
بودیسم تبتی را به هم پیوند می دهد. 

همانطور که بنوی در مستند عنوان می 
کند، در جو ناالندا و “افکار پرجنب و 
جوش خردمند و فضای مناسب بحث و 
گفتگو” در آن چنین فلسفه های قادر به 

زایش هستند.
مستند، ماهیت زمان و تبادل غنی 

دانشی که می تواند در دانشگاه های 
ناالندا، ویکرامشیال، سوماپورا و اُدانتپوری انجام 

گیرد را ضبط می کند. این تاکید بر ناالندا در طول 

فیلم احتماال نا به جا نمی باشد. خبرگان شامل شخص 
داالی داال، اهمیت شکل گیری صومعه های تبت بر 

مدارس باستانی را به عنوان دریافت اولین 
معلمشان بیان می کند. یکی از نکات قابل 
توجه فیلم، مصاحبه هایی با داالی الما و 

رهبران بودایی دیگر است. در اینجا نکات 
زیادی از زمان نزدیک شدن بودیسم اولیه 

به هند تا بودیسم تبتی پوشش داده شده 
است. داالی الما این رابطه پایدار طوالنی 

را با هند خالصه می کند “ما، تبتیها، 
چالس مورد اعتماد شما هستیم، مرادان 
هندی ما. در سرزمین مراد، بودا دارما 
باال و پایین های زیادی داشته و در طی 

این زمان، ما رهروان شما، دانش شما را دست نخورده 
حفظ کردیم. پس ارتباط ما بسیار بی حمتاست.”
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بیست و سه سال پس از اینکه او در سال 1991 اول 
ضبط نقاشی های جادویی و باشکوه غارهای اجانتا 

در اورنگ آباد واقع در ایالت ماهاراشترا را به اتمام 
رساند، بنوی کی بل، تاریخ شناس و پژوهشگر هنر 

یک بار دیگر داستان بودیسم را نقل می کند. مستند او 
“ریشه های هندی بودیسم تبت” یک ابتکار سیاسی 

عمومی توسط وزارت امور خارجه دولت هند می باشد.
این مستند 49 دقیقه ای به نویسندگی و کارگردانی 
بل، ما را درگیر سفری سرگرم کننده و حماسی می کند 
که از بودگایا در ایالت بیهار شروع شده و در سراسر 
جهان برای دنبال کردن رشد بودیسم و فلسفه اش سفر 

می کند. فیلم زمینه وسیعی را از  آغاز با بوداگایا 
و دنبال کردن جای پای بودیسم به ناالندا، سارنات، 

کارناتاکا به اسپیتی، آروناکال پرادش، الداک و باالخره 
تبت، پوشش می دهد. فیلم برداری در تمام این اماکن 

انجام گرفته که به جاذبه بصری آن افزوده است. 
همچنین بنوی گویندگی فیلم را به عهده دارد که صدای 

آرام مورد نیاز را فراهم کرده است.
با تولید پیش زمینه تاریخی و حفاری مدارس 

مختلف بودیسم، مستند به بینندگان کمک می کند که 
بودیسم تبت را در بافت فلسفه ها و رشد آن به جای 

نقاشی دیواری آتیسا در صومعه تولینگ، غرب تبت

دانشگاه رهبانی ناالندا، بیهار، هند
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بودیسم
جای پای

بنوی کی بل، در مسیر مستند ساخته شده اش؛ “ریشه های هندی بودیسم 
تبت”، سفر این فلسفه را در هند دنبال می کند.

باالکریشنان الکشمی  نوشته: 
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بقایای قلعه گوج در تساپارنگ، تبت
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التا مانگشکار همیشه به عنوان نماد احترام به بنباد کارش جايی که می خواند، پابرهنه برنامه اجرا می کند.

، تالش، خلوص و خواستن، همچنین حقیقت ديگر اين است که فرصتها 
بايد در مسیر خود قرار گرفته و تشخیص داده شوند. فستیوال هند در سال 

1982 ، تیجان بای را نشان می دهد در حالیکه 
فضای بهم ريخته اجتماعی در پی لغو اليحه 

دواداشی ، شاهد تالشهای راکمینی دوی آروندال، 
تنها چند مثال است. اينها می توانند بدلیل خدمت در 

جزيیات کار خودشان، در مقاالت ذکر شوند.
مقاالت به روشی شفاف با هدف جلب توجه 
خواننده و همچنین اطالع رسانی نوشته شده اند. 

آنها شخصیت مورد نظر را با حس همدردی ملون 
می کنند در حالیکه هوشمندانه خطر اغماض را 
اداره می کنند. اين کتاب با عکسهای فريبنده به 

خوبی طراحی شده اند. اندازه و کیفیت خوب کاغذ 
و چاپ همچنین بايد به طور خاص ذکر شود. اين کتاب همچنین راهنمای 

الهام بخشی برای همه، بخصوص جوانان می باشد.

مقاالت به 
روشی شفاف 
جهت جلب 

توجه خواننده 
و همچنین 

اطالع رسانی 
نوشته شده 

اند.

نويسنده، يک رقاص مشهور کاتاک، يک پادماشری و سانگیت ناتاک نمود آکادمی است.

Like 
INDIAN DIplomAcy

Follow 
@INDIANDIplomAcy 

Add 
INDIAN DIplomAcy
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و انزوای خودشان شکسته شده اند، شده است. اين کتاب، 
زن هندی، ابتکار سیاسی عمومی وزارت امور خارجه 
به سرپرستی شابهیت آريا و ويرايش ريکا آنیرود، توجه 

تقالی بعضی زنان را جلب کرده است که علیرغم نداشتن 
امتیازات جنسیتی و يا زمینه های دلسوزانه ديگر نتیجه 
وااليی دريافت کرده اند. آنها معیارهای جديدی رقم زده 

اند، درحالیکه دوش به دوش مردان در حرفه های مربوط 
به آنها به رقابت پرداختند. تقسیم شده در سه قسمت: من 

مانند هر زن ديگری هستم، هر زنی برای همه زنان، 
کتاب 32 زن )10 نفر در بخش يک، 11 نفر در بخشهای 

دو و سه( را نشان می دهد. اغلب زنان معرفی شده ، 
اسامی نامداری هستند که در نوع خود بطور جهانی 

تبريک گفته شده اند و بارها و بارها افتخار آفريده اند. 
در حالیکه که اين حقیقت بارز است که تعداد زيادی افراد 
موفق و پیشگام در بین زنان در زمینه های مختلف وجود 

دارد، و اينکه نام آوردن همه آنها غیر ممکن است، من 
فکر می کنم بهتر است با انتخاب برخی از آنها به مطالعه 

بپردازيم.
سه عنوان بخشهای کوچک کتاب حقیقتی جهانی 

است. چیزی که بطور مساوی درست است توسط قديمیان 
گفته شده است که “شخص بايد در مکان درست و در 

زمان درست حضور داشته باشد.”! بعالوه اراده سخت 

پادما باندوپادهیای خدمات 
پزشکی نیروی هوايی را 
فرمانروايی می کند. او با 
کسب مقام اولین مارشال 
هوايی، تاريخ ساز شده 

است.

برنده جايزه نوبل مادر ترزا

بازبینی
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Review-Indian Woman opt 2_persian.indd   77 26/04/14   8:49 PM



w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   ■        ■ 7  می-ژون 2014   5

موفقیتهای زنان هندی: خواننده؛ التا مانگشکار، موسس شرکت؛ کیران مازومدار شاو، بانکدار ناينا الل کیدوای و بکس زن  ايم سي مری کم.

آلیشا عبدهلل، سريع ترين زن رقابتهای دوچرخه سواری
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 اراده
از ثبات و

نوشته شووانا نارايان

 اين زن هندی، يک کتاب به تصوير کشیدنی، سفرهای فريبنده ای از مشهورترين زنان 
کشور را ضبط می کند

دايره درک زنان هندی متناقض و متنوع است. انديشه 
های فرهنگی، نمادها، هنجارها و ارزشهای جامعه 

ناهمگون هندی نقش بسیار مهمی در خلق اين تصوير 
ايفا می کند. آنها همچنین نقش تمايزات جنسی را 

پرورش می دهند.
او بهارات ماتا است. او مظهر مادری، و 

همسری وفادار است. او به عنوان “پاکدامن ترين” 
و “با فضیلت ترين” پژوهشگران اروپايی قرن 

نوزدهم شناخته شده است. بطور متناقض، او در سطح 
باالتری در متون مقدس نسبت به زندگی عملی قرار 
دارد. مساوی با اين سطح، قدرت و موقعیتی که در 

هند باستان داشته، ناگهان به درون موقعیت قرون 
وسطی شیرجه می زند. در زندگی واقعی، او به خاطر 

جنسیتش متمايز شده است. تعداد زيادی فرصتهای 
شغلی و تحصیلی توسط خانواده خودشان تکذيب شد. 

در حوزه محدود کشور، اين موقعیت ماشین زايش بچه 
و امنیتش در صورتی که کودک پسری بیاورد، حفظ 

می شود. اما او همچنین روزانه قربانی تجاوزات، 
آزارهای جنسی و خشونت، علیرغم ممنوعیت های 

قانونی علیه خشونت، سیاست های محل کار و 
فعالیتهای پلیس می باشد.

برضد اين پیشینه، اين قضیه انگیزه قاطعی 
در ثبات، اراده و شهامت زنان زيادی که از طريق 

محدوديتهای بینشهای متعصابه و اشکاالت اقتصادی 

بازبینی
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یک فیل هندی از گردش در اطراف رودخانه لذت می برد،  این زیستگاه ارجح می باشد
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مرغ ماهیخوار سفید بزرگ توسط منقار زرد و پاهای سیاه شناخته می شود.

رنگ آمیزی پر جنب و جوش، این پرنده بال کوتاه ، یک مرغ حشره خوار در اندازه متوسط است.

تصویر لحظه ها

Snap Shot_persian.indd   73 26/04/14   8:51 PM



w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   ■        ■ 7  می-ژون 2014   1

پرنده منقار بزرگ قد قد و صدای بلندی دارد.

گنجشک نیلگیری وقتی آشفته است، تمایل به پرواز در 
درختهای کوتاه دارد.

باسترک سینه خاکستری از شهد گلها تغذیه می کند 

جغد خلیج سیالن یکی از کمیابترین پرنده های یافت شده در هند است.

Snap Shot_persian.indd   70 26/04/14   8:50 PM



می-ژون 2014   ■        ■ 7دور نماي هند  0

تصویر لحظه ها

آهوی خالدار یا چیتال برای ظرافت و زیبایی اش مشهور است.

رولر آبی نر عاشق اجرای حرکات آکروباتیک در فصل جفت گیری است. 
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یک گربه وحشی مستقیما به لنز دوربین عکاس در نگرهول خیره شده است.

بوزینه دم شیری، تنها در جنوب غربی گاتز یافت می شود.

گاو وحشی هندی )گاور، گاومیش کوهان دار امریکایی در هند( بزرگترین 
گاو موجود است.

زیبایی باشکوه: ببر هندی
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سنجاب قهوه ای همه چیز خور بزرگ، پرواز می کند.

دارکوب شکم سفید، دوست دارد النه اش را در درختهای مرده نزدیک 
رودخانه بسازد.

تصویر لحظه ها

جغد خلیج سیالن یکی از کمیابترین پرنده های یافت شده در هند است.
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طاووس، پرنده ملی هند، با تمام شکوه و جاللش
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 نگاهی به جانوران، بعضی کمیاب و بعضی 
بسادگی زیبا، از پارکهای ملی و پناهگاه های واقع 

در مادهوماالی، نگرهول، وایاناد و باندیپور

عکاس: راماکریشنا سرینیواسان و ریشی باجپای

منقار بزرگ و رنگهای این پرنده آن را در فرهنگ و تشریفات مذهبی قبیله های هند پر اهمیت ساخته است.

MudhuMalai 
NatioNal Park

baNdiPur 
NatioNal 
Park

Nagarhole 
NatioNal Park

WayaNad Wildlife SaNctuary

 این یک جهان وحشی 
وحشی وحشی است

تصویر لحظه ها
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 بیا ، گردش کن،
 تجربه کسب کن

شهد هندو، گردش در هند مقدس، یک ابتکار سیاسی عمومی از وزارت امور خارجه ، 
سفری است به سرپرستی آکانکشا جوشی که همه چیز را درباره هندوییسم نشان می دهد.

روشن می کند. و او در تمام زندگیش به دنبال این 
مفاهیم بوده است. این فیلم تقالی دختری برای 
درک داستانهایی است که از زمان کودکی اش 

شنیده است، اما نتیجه، دریافت مفهوم هند است. 
فرانسیسکو که در 40 سال پیش در 20 سالگی از 
اسپانیا به هند آمده بود، می گوید: 

“آموزش های وداها، نوته شده 
حدود 3000 سال قبل از میالد، 

حتی امروز حقیقت را دربر دارد.”  
او تغییر و عشق خود به هند را 
به گودگیتا نسبت می دهد که در 

15 سالگی مطالعه کرده است. او 
همچنین اظهار می دارد “زیباترین 

اینست که هیچ  منظر هندوییسم 
کتاب یکتا، هیچ خدای یکتا، و 
هیچ عمل یکتایی وجود ندارد. 

این مذهب هیچ چیز و همه چیز 
را در بر می گیرد. جوشی همچنین فیلمبردار و 

ویرایشگر همراه با راجیو مهروترا تولید کننده و 
تهیه کننده  تولیکا سریواستاوا  متصدی ویرایش و 

اجرایی می باشد.

هند مردم سراسر جهان را برای سفر، زندگی، و 
مکاشفه ی خود اغوا می کند. فیلم شهد هندو – پرسه 

زدن در هند مقدس توسط آکانکشاجوشی، مکالمه 
یک دختر با پدر و مادرش است، یک سفر برای 

مکاشفه درونی و جهانی.
فیلم با ورود جوشی به 

سواحل رود مقدس گنگ شروع 
می شود. نمایشی از زیبایی خیره 

کننده هند. این فیلم 49 دقیقه ای 
سفری است به قلب معنویت 

هند، بافته شده با مکالماتی با 
شفادهندگان روحانی و مردم 

معمولی.
در سفر از هیمالیا به شبه 
جزیره هند، از مسیر رودخانه 
ها، کوه ها، جنگلها و غارها، 
او با تعداد زیادی کارآموزان 

مذهب هندو، کسی که او تالش می کند معنای 
حقیقی هندوییسم را از آن استنباط کند، مالقات 
می کند. هر مکالمه معنایی عمیقی از تشریفات 

مذهبی را که او در تمام زندگیش انجام داده، 
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هنرپیشه، نویسنده، کارگردان، تولید کننده، فعال خدمات اجتماعی و شاعره مشهور، 
نادیرا ظهیر بابار بنیان گذار گروه تیاتر”اکجوته” است که تا به امروز بیش از 

15000 اجرا روی صحنه داشته است. 
)Neharika Mathur Sinha( تالیف توسط نهاریکا ماتور سینها

تیاتر دیگر به عنوان یک تابو 
برای زنان در هند دیده نمی 

شود. آن روزها گذشته است که 
پدران و برادران عادت داشتند 
دخترها را که تا پاسی از شب 
کار می کردند، همراهی کنند.

بود، اما هم اکنون یک قاعده است. موسسین امروزه 
برای فراهم کردن بهترین امکانات برای افراد تیاتر 

نیز آماده هستند، همانطور که برای ستارگان تلوزیون 
بوده اند. 

تیاتر امروزه بخش و جزیی از زندگی مردم در 
سراسر هند است. همچنین دیگر به عنوان یک تابو 
برای زنان دیده نمی شود. در زمانی در گذشته، ما 

برای یک اجرا به هللا آباد در اوتارپرادش رفته بودیم. 
دختری که مسوول تعویض لباس بود، به دلیل موقعیت 

اورژانسی خانوادگی مجبور به ترک گروه بود. فقط 
یک ساعت تا زمان اجرا مانده بود. من از بعضی 

دانشجویان قدیمی در شهر تقاضای گزینه دیگری کردم 
و در عرض چند دقیقه آنها دختر دیگری را معرفی 

کردند، کسی که به خوبی محدودیت زمان ما را درک 
کرد )که او مجبور به مدیریت  تعویض لباسها تنها در 
سه ثانیه بود( و کارش را عالی انجام داد. آن دختر بعد 

از ساعت ده شب، زمانی که کار ما به پایان رسیده بود، 
مکان را ترک کرد. و او کامال تنها بود، و هیچ کس 

برای مراقبت از او حضور نداشت. 
آن روزها گذشته است که پدرها و 

برادرها عادت داشتند دختران جوان 
را که در تیاتر و یا کارهایی امثال آن 

حضور داشتند، همراهی کنند!
بدرستی که سناریوی تیاتر هند 
تغییر کرده است. گویا هیجان محض 
ناشی از اجرای زنده همه و همه را 

دربر گرفته است.

نمایش گابان توسط نویسنده مشهور هندی، 
مونشی پرمچاند، به کارگردانی سورندرا شارما 

در تاالر مرکزی شری رام در دهلی نو، هند  

آیفون/اندروید  روی  را 
روشن  یا  و  دانلود  خود 
تماشای  جهت  و  ک��رده 
فیلم مربوط به این مقاله 

صفحه را اسکن کنید.

صحنه ای از تیاتر “یه های بومبای مری جان”

فرهنگ

Culture-Theatre_persian.indd   65 26/04/14   8:24 PM



w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   ■        ■ 6  می-ژون 2014   3

و این در دهلی به این شکل نیست. تیاتر دهلی کمبود 
حامیان عمومی دارد. اما یک مزیت برجسته در دهلی، 

بهارات رانگ ماهوتساو می باشد. که 
سالیانه توسط NSD برگزار می گردد و 

گروه های تیاتر را از سراسر دنیا به دهلی 
می آورد. و در این زمان سالن های تیاتر 

پرجمعیت می شوند. 
شهرهای کوچکتر داستان متفاوتی 

دارند. به طور قابل مالحظه، در آنجا 
تیاتر بسیار محبوب است. اخیرا، من 
یک جایزه از گروه تیاتر در رایپور 

)چاتیسگر( گرفتم که توسط یک کارمند 
اسبق بانک هشتاد و چهار ساله به من 

اعطا شد )او این برنامه را به یادبود همسر درگذشته اش 
به عنوان شخص عالقمند به تیاتر برپا کرده بود(. در 

طول کار، این مرد بطور وسیع در مورد رشد تیاتر در 
رایپور صحبت کرد که به ما بینشی از صحنه تیاتر در 
شهر داد. در واقع ما نیز نمایش خود را 
به این مناسبت اجرا کردیم. تیاتر پر از 

تماشاگران مشتاق بود و تعداد زیادی که 
موفق به دریافت بلیط نشده و در بیرون 

سالن منتظر بودند. این نشان دهنده تغییر 
نگرش است.

چیز دیگری که با زمان تغییر کرده، 
احترام برای تیاتر است. در اینجا همچنین 
من برای خود اعتبار قایل می شوم. هرگاه 

ما برای اجرا فراخوانده می شویم، من 
برای سیستم حمل و نقل مناسب، غذای 

خوب، هتل درخور و وسیله نقلیه برای گروهم اصرار 
می ورزم. پیش از این تمامی این امکانات یک توقع 

برگزارکنندگان هم 
اکنون آماده فراهم 

کردن بهترین 
امکانات برای 

افراد تیاتر هستند، 
همانطور که برای 
تلوزیون  ستارگان 

فراهم می کنند.

نگاهی کوتاه به نمایش “یه های بومبای مری جان”، به نویسندگی و کارگردانی نادیرا ظهیر بابار

تیاتر تبدیل به گزینه ای محبوب به عنوان سرگرمی 
های آخر هفته می شود، فضاهای اجرا توسعه می 

یابند... این تقریبا دوره تجدید فرهنگی و هنری است.
ویرداس، هنرپیشه هندی فیلم و کمدین با استقامت موفق.
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صحنه ای از اتلو، به کارگردانی رستن ابل

امروزه تیاتر هند پرانرژی و سرزنده است. بیست سال گذشته تغییرات 
اساسی با تجربیات بسیار به خود دیده است. هم اکنون ما برای متراکم 
کردن تاالر شنوندگان اجرا می کنیم. مقبولیت اجتماعی عظیمی وجود 

دارد؛ دختران با حمایت خانواده هایشان شرکت می کنند. قبال تیاتر یک 
سرگرمی بود اما هم اکنون یک گزینه شغلی قویست که به شخص اجازه 

ی دنبال کردن آمال و آرزوهایش را می دهد. همچنین به عنوان یک رشته 
تحصیلی معرفی گشته است.

آرویند گاور، کهنه سرباز تیاتر و کارگردان کنونی گروه تیاتر آسمیتا.

فرهنگ
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 رویای یک شب تابستانی، برگزار شده توسط کنسولگری انگلیس هند یک زبان کامل تئاتر را کاوش کرده است.

دو وجه در رشد تیاتر هند وجود دارد؛ محبوبیت و کیفیت کار. افزایش 
فستیوالهای تیاتر در سراسر کشور، صفوف طوالنی بیرون سالن ها، لبه ها ی 

تیغ و کارهای تجربی، دیدن تمام اینها دلگرم کننده است. 
کیرتی جاین، کهنه سرباز تئاتر و کارگردان پیشین مدرسه تیاتر ملی هند.
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 چهره جدید 
 تئاتر هند

نوشته : نادیرا ظهیر بابار

 این سبک هنری با در بر گرفتن گرایشات مدرن تماما برای 
ربودن نور صحنه در هند تنظیم شده است

در دهه 1970، هنگامی که از مدرسه ملی نمایش 
)NSD( در  دهلی، پایتخت هند بیرون آمدم، کار حرفه 
ای تیاتر مشکل بود زیرا حرفه کم درآمدی محسوب می 
شد. برای امرار معاش همراه با تیاتر، مجبور به انجام 

انواع دیگر کار نیز بودیم. گاهی اوقات تعداد نفرات روی 
صحنه از تماشاگران در تمام سالن بیشتر بود! خیلی 

چیزها در طول سالیان تغییر کرده است. امروز، مردم نه 
تنها عاشق تماشای نمایش روی صحنه هستند که مشوق 
و قدردان گروه های نمایش نیز می باشند. این روزها، 

رزرو حتی سه اجرا در سال در فضای اجرای عمومی 
کامال مشکل است.  

هرروز هزاران نفر برای هنرپیشه شدن به بمبیی 
در غرب هند می روند و تنها راه نشان دادن استعداد 

و تواناییشان به دنیا، تیاتر می باشد. در حقیقت، اغلب 
هنرپیشه های تیاتر گروه های شخصی خود را در اینجا 
شکل می دهند. و این به این دلیل است که صحنه تیاتر 

در بمبیی بسیار زنده است. مردم پرشور مشتاق و مشوق 
تیاتر هستند. در بمبیی هرگز کمبود تماشاچی وجود ندارد. 

فرهنگ

Culture-Theatre_persian.indd   61 26/04/14   8:24 PM



w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   ■        ■ 5  می-ژون 2014   9

Culture-Sufism_Muzaffar Ali_persian.indd   58 26/04/14   8:14 PM



فرهنگ

رقص سماع درویشی در فستیوال موسیقی عرفانی “جهان خسرو”

سفر عارفانه صوفی
طبق نظر پژوهشگر انگلیسی رینولد ا نیکلسون، کلمه “عرفان” 

معنویت عرفانی اسالم را در سه زبان عمده بیان می کند: 
ترکی، پارسی و عربی. برای پژوهشگران بیشماری در هند، 

واژه “صوفی” بیانگر تجلی عارفانه نوع بشر است.   
اسالم اول توسط تاجران دریای عرب به سواحل 

ماالبار در هند معرفی شد. سپس توسط فاتحین عرب به سیند 
و مولتان در جنوب پنجاب سفر کرد. در سال 1035، شیخ 

علی هوجویری، به عنوان داتا گنج بخش )اهدا کننده گنج بی 
پایان( تکریم شد و به الهور در غزنه در افغانستان به عنوان 
فرمانروای الهی رسید. او اولین دست نوشته مشهور “کشف 

المهجوب”  را با استفاده از منابع عربی در پارسی برای 
تعریف عرفان نوشت. بنابراین شکوفایی عرفان هندی و لقاح 

متقابل ایده ها، همراه با ممارست بین عرفان اسالمی، نات 
یوگی، عرفای بودیسم و هندوییسم آغاز گشت.

مرتبت چیشتی در عرفان ضرورتا هندی بود، با جهش 
از شهر چیشت در افغانستان امروزی که تا اواخر قرن نه ، 
یک مرکز عرفانی برجسته بود. مطابق با برخی تحقیقات، 

خواجه معین الدین چیشتی )نمایانگر یکی از واعظان صوفی 
پیشین( همچنین در یک بصیرت به سمت الهور روانه شده 

بود. خواجه عالقمند به موسیقی عبادتی بود، قطب الدین کاکی 
)عارف صوفی مسلمان( عمل سماع را در دلهیتس بنا کرد. 

بنابراین موسیقی و شعر عارفانه، از آغاز عرفان شکل 
گرفته است که معنویت فطری موسیقی، آواز و آالت موسیقی 

هندی را تصدیق کرده است

قدردانی: هو: طریقه عرفان، جلد 4، عارفان پنجاب
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آینده عرفان تجلیل جاودانه راستی، اتحاد و تسلیم 

است. مانند متامی تجلیل ها در جستجوی هیچ پرتو 

و یا پدیداری نیست. روح حیاتی آن یک راز باقی 

می ماند. قدرت آن در هر جستجوگر حقیقی، در 

هر عاشقی بدون در نظر گرفنت مرتبه اجتامعی، 

نژاد و اعتقادات مذهبی کشیده می شود. این در 

هستی هند تجلی یافته و آنرا فورا جاودانه می 

کند. و این یک خصوصیت حقیقی است. بنابراین 

امروز و همیشه،  بالهایی برای پرواز ورای حدود 

تصور داشته است. 

من فستیوال موسیقی عرفانی “جهان 

خرسو” را در سال 2001 رشوع کردم. تجلیل 

شعر عرفانی از یک طلب درونی منو پیدا کرد. 

تبعید از دنیای شعر کشمیر با رسیدن به دهلی، 

متوجه حقیقت پنهان در مکان شدم. متوجه 

بیهودگی بازیهای قدرت سیاسی شدم. مانند خرسو 

این را از درون و بیرون احساس کردم. دیدم که 

صفا و وقار کشمیر قربانی این بازی شده است. 

خیلی زود بعد از آن، آواد و متام هند خواستار 

چنین دسیسه ای شد. من تازه متوجه شدم که 

دنیایی درونی از خلسه مردم درمانده وجود دارد 

که الزم است کشف و فرم داده شود. و این “جهان 

خرسو”  به عنوان یک نشانه از سفر روح در 

زندگی ما بود. 

امسال ناشی از عدم ثبات سیاسی یک عقب 

نشینی داشته است. من مطمین هستم  از آنجا که 

این در قلب مردم ریشه کرده است، حتی بزرگرت و 

مشهورتر از قبل رسبلند خواهد کرد. ضمن اینکه 

شکوه روح را جشن می گیرد. 

ادراک یک هنرمند از سماع عاشقان دراویش

نویسنده یک فیلم ساز ، طراح لباس، شاعر و هنرمند هندیست.

عارف، نقاشی با آبرنگ روی کاغذ توسط هنرمند کایالش راج
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فرهنگ

اسطرالب پارسی توسط خلیدمحمدبن حسن، “علی آیه عرش قران را حمل می کند”سماع صوفی فرمی از دیکر)dhikr( است، یادآوری خداوند

آبیدا پروین در فستیوال موسیقی صوفی “جهان خسرو” اجرا می کند.
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فرهنگ

رقص مرسوم صوفی شکلی از مدیتیشن می باشد.

این جستجو راهشان را به سوی هند یافته اند. و تمام 
این به خاطر طلب معنویت است که مغایر با قدرت 
جسمانیست که عرفان آن را خنثی می کند. در واقع 
هنگام شکل گیری امپراطوری اسالم و دفع زرق و 
برق یزید خلیفه اسالم از جانب حسین ، او تقاضایی 

از اجازه رفتن به هند ارایه کرد. تقاضای او به شمار 
نیامد و او در نبرد کربال )در ده محرم سال 61 

هجری قمری، معادل ده اکتبر 680، در کربال واقع 
در عراق کنونی( به شهادت رسید. 

 سید علی هوجواری اولین عارفی بود که قدم 
به خاک هند گذاشت. و توسط حضرت خواجه معین 

الدین چیشتی دنبال شد که اینگونه نوشته است:

“دین است حسین، دین پناه است حسین
سر داد نه داد در دست یزید

حقا که بینای الیال هست حسین”
“حسین ایمان است

پناهگاه باور
کسی که سرش را داد اما برای یزید سر خم نکرد

و حسین گواه ابدیست
که هیچ خدایی جز خدای یکتا وجود ندارد”

یک تفسیر هنرمندانه از یک نامه یا کالم عربی که عارف را 
در مسیرش به سوی خدا، هنگامی که آنرا به یاد آورده و یا 

در عبادتش تکرار می کند فراتر می برد.
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مظفرعلی به آبیدا پروین به عنوان نماینده مشهور موسیقی صوفی در حال خواندن یک دوبیتی گوش می کند. 
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فرهنگ

 در جستجوی معنویت

نوشته : مظفرعلی

عرفان )تصوف( طریقه ای از ادراک شخصی، از 
هر دو نمای درونی و بیرونی می باشد. شما با جهان 

معاصر اطراف خود متصل می شوید، نامتعادلی و 
درگیری های آنرا بطور همزمان می بینید، و آنرا 

مثال یک آینه در روح خود مثل بازتابی از فصیلت 
الهی نظاره می کنید. و از طریق این روش به تعادلی 

دست می یابید که نفس شما را برای درک رایحه 
زیبایی که در روح بشر با نیروی خالق نهایی پیوند 

می خورد، خنثی می کند. عرفان برای 
من، ادراک است. که شخص را با 

زندگی فرشته ها و مقدسات، پیام و 
اشعارشان از رهایی و تسلیم روشن 

می کند. 
کتاب من، برگ زرد می شود، 
عارفان آواد، پیام نهایی یک عارف 

است. این کتاب درمورد مرگ قبل از 
مردن است. عارف مانند یک برگ 
زندگی می کند، از درخت افتاده و 

منتظر سفر نهایی اش به سوی نیستی 
می شود. در مورد فرشته هاست که 

بر خاک آواد خرامیده و آنرا از طریق 
فرهنگ همزیستی و شفقت برای 

همیشه خوشبو می سازند. آواد با قلب قانونگذاری 
شده است. مردم، انسان قلب را، کسی که قدرت را 

ترک کرده، مانند خدا می پذیرند. اینجا سرزمین رام 
است. این سرزمین کسانی را که در رقابت دنیوی 

نیستند؛ کسانی که جلوه گر ارزشها و روحانیت 
انسانی هستند و نه تعصبات مذهبی، تجلیل می کند. 

وقتی مردم از آواد بازدید می کنند ، حاله نامریی 

را که این سرزمین را احاطه کرده تجربه می کنند 
که روی چهره ها بازتاب دارد. چندین موضوع به 

خوبی انتخاب شده تا این پدیده نادر را که مختص به 
این خاک می باشد را نشان دهد، و زیبایی اش را با 

بخشهای دیگر هند، شبه قاره و کل جهان به اشتراک 
گذارد. اینجا پلهای ادراک را می سازد و دنیای بدون 

مرزها و یگانگی نژاد بشر را خلق می کند. نمایش 
حزن انگیز وجود ما اینست که ما خود را در نفوذ 

جهان بیگانه از دست می دهیم که 
رایحه خوش ما را که جهان را به 

سمت ما می کشد، دور می کند. در 
حقیقت این مابقی جهان است که قبل از 
اینکه ما وجود خاکی خود را بپذیریم، 

خواهد پذیرفت. اما هدف ما باید 
محلی باشد. گفته می شود که عرفان 
در قرن 9 و 10 بوجود آمده است. 

همانطور که اسالم در مورد چیزیست 
که اسالم را مقدم می کند، عرفان نیز 
چنین است. اسالم از طریق سرمشق 

زندگی حضرت محمد و درمیان 
گذاشتن رموز آسمانی اش ، حضرت 
علی، در پدید آمردن شکل امروزی 
عرفان، آن را یاری رساندند. روح عرفان همیشه 
در هند بوده است. این رایحه عشق بود که توسط 
پیامبر اسالم احساس شده است. حدیثی )از زبان 

پیامبر( وجود دارد که پیامبر می گوید این اسالم  و 
همچنین عرفان را از مسیر هندو مقدم شمرده است. 

شماری از عارفان به خانواده پیامبر تعلق داشتند و با  
میراث مطالبه منبع این عشق، بزرگ شده اند و در 

آینده عرفان 
تجلیل جاودانه 

راستی، اتحاد و 
تسلیم است. مانند 
تمامی تجلیل ها 
در جستجوی 
هیچ پرتو و یا 
پدیداری نیست. 
روح حیاتی آن 

یک راز باقی می 
ماند.
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صلح جویان هندی در عملیات سازمان ملل در جنوب سودان 
خدمت می کنند )UNMISS(. در حال اجرای یک مشق 

شبانه در ایالت آکوبو در جنوب سودان.

دام خشونت “جونگلی” مورد حمله قرار گرفته 
بود، به شهادت رسیدند. در حدود 2200 نیروی 
ارتشی شامل دو گردان ، یکی واقع در جونگلی 

و دیگری در ماالکال، نایل باالیی ، روی مرز با 
سودان در جوالی 2011.

 :1993-95 ،II در سومالی UN دومین عملیات
 UN در دومین فاز احیای صلح ابتکار عملیات
در سومالی، 28000 نیروی کار شامل 20000 

گروه و 8000 نیروی تدارکاتی و غیر نظامی 
از هند، پاکستان، مصر و کانادا به ماموریت 

فرستاده شدند. از هند 66 تیپ پیاده نظام مستقل 
شامی افرادی از بیهار،ماهار، 2 تفنگدار و 3 

پیاده نظام با تجهیزات مکانیکی و 7 سواره نظام 
در عملیات شرکت کردند. 

عملیات اکتشافی UN در یمن 1963-64 : 
هنگامی که در سال 1962جنگ داخلی در شمال 

یمن به دلیل جدایی کشور از مصرآغاز شد، 
UN این عملیات را برای کسب اطمینان از باقی 

ماندن جنگ در یمن و عدم گسترده شدن آن در 
سطح بین المللی همانطور که عربستان سعودی 
و مصر نیز در سال 1963 به آن پیوستند، برپا 
کرد. UNYM با وظیفه کسب اطمینان از عدم 
یک طرفه شدن.گرچه جنگ در حدود یک سال 
بعد به اتمام رسید، عملیات به منظور جلوگیری 

از طغیان خشونت و اطمینان از عدم دخالت 
مصر و عربستان صعودی طبق قراردادهای 

نوشته شده، به حضور خود ادامه داد.
کنگو: صلح جویان هندی سالها بیرحمانه در 

کنگو کار می کرده اند تا اطمینان حاصل کنند که 
صلح معیوب شده توسط جنگجویان غیر نظامی 

به کشور برگشته است. عملیات هند در کنگو 
شامل چهار گردان پیاده نظام ، سه عملیات جت 

جنگی، یازده هلیکوپتر جهت اهداف عمومی، 
و چهار هلیکوپتر اکتشافی بوده است. نه تنها 

آنها امنیت منطقه را با 7*24 نیروی گشت زنی 
فراهم کردند، که امکانات رفاهی نظیر آب، 
ورزش و پناهگاه یتیمان را نیز تهیه نمودند. 

مشخص شده است که نتیجه تمام این 150نیرو 
از چهار گردان پیاده نظام، عملیات حمل و نقل 
هوایی ، سطح دوی بیمارستان و ارتش توسط 

 MONUC  ژنرال باباکار گای فرمانده نیروی
آرایش داده شده است.

مختلف صلح طلبانه UN از دست داده اند.
بخش شناسایی آنگوال UN: این بخش در طول 

سه فاز پخش شده است: 1988-91، 1991-95، 
97-1995. اولین فاز در ژانویه 1989 در طول 

جنگ داخلی در آنگوال خاموش شد. هدف آن 
اطمینان از بازگیری گروه های کوبا بود. دو تای 

دیگر بخشهای در حال پیگیری هستند.
 بخش UN در بوسنی و هرزگوین، 

1995-2002:تعهد UNMIBH برپایی نقش 
قانون در بوسنی و هرزگوین توسط همکاری 
در بهسازی و ساخت پلیس محلی، همکاری 

در بهسازی سیستم قضایی موجود و نظارت و 
رسیدگی به اجرای پلیس و نمایندگان درگیر در 

حفظ و نگهداری قانون و نظام می باشد.
سودان ، 2011 در حال توسعه: در آوریل سال 

گذشته، پنج نیروی ارتشی هندی در سودان جنوبی 
در طول عملیات صلح طلبانه UN هنگامی که 

کاروان 32 نفره شان در گورموک در منطقه در 
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مشارکت در حرکت 
بلو برت، یک مستند پنج دقیقه ای 
توسط آشوک راینا، بطور خالصه 

مشارکت ارتش هند و نیروهای 
پلیس را در عملیات صلح طلبانه 

NUبصورت مستند در می آورد. 
این فیلم بسیار توصیه شده، روی 

شیوه، مقبولیت، حرفه ای بودن 
و اهمیت صلح طلبان هند در 

عملیات تاکید می کند. این فیلم 
با گویندگی درمورد چگونگی 
مشارکت گروه های هندی و 

موفقیت آنها در عملیات صلح 
طلبانه سازمان ملل آغاز می 

شود. سپس از طریق اطالعات 
و استدالل توضیح می دهد که 
چرا صلح جویان هندی بطور 

شگفت آوری در عملیات صلح 
طلبانه دارای اهمیت می باشند، و 
اینکه احیاگران صلح هند دارای 

نیروهای مشابه از کشورهای 
مختلف می باشند.

عوامل ارتش هند با عملیات بازدید در ایالت جونگلی در جنوب سودان از امنیت در زمینه پاسبانی حقوق بشر اطمینان حاصل می کنند.

ابتکار عمل

می-ژون 2014   ■        ■ 5دور نماي هند  0

Initiative-Peacekeeping_persian.indd   51 26/04/14   8:55 PM



خاورمیانه ، کنگو، کمبوجیه، موزامبیک، سومالی، 
رواندا، آنگوال، لیون سیرا و اریتره اتیوپی 

مشارکت داشته اند. و گرو های هندی 
توسط اسلحه به بخش های طلح طلبانه 

وارد نشده اند. آنها اطمینان حاصل 
کردند که در شرایط پس از جنگ ، 

مردم خدماتی مانند سرپناه، غذا و 
امکانات بهداشتی دریافت می کنند. 

در حقیقت اولین عملیات گسترش 
همه زنان  در یک ساختمان توازن 

در بخش UN از هند بوده است. همه 
زنان واحد پلیس را در لیبریه در سال 
2007 جهت جلوگیری خشونت علیه 

زنان بر اساس افزایش گزارشات 
سوء استفاده از زنان توسط طلح طلبان مرد در 

مناطق پس از جنگ، گسترش داد . زنانی که در 

این بخش مشارکت داشتند، الهام بخش ملت دیگر 
برای عملیات همه زنان بودند. سپاهیان الکترونیک 

و مکانیک )EME(  بطور پیوسته 
در بخشهای UN به عنوان قسمت 

کاملی از عملیات هندی کار می کنند 
 UN که به عنوان نیروهای طلح طلب
عمل می کنند. شرکت کارگاهی 211 

EME ، اولین واحد در هر نیروی 
طلح طلبی بود که در سال 1961 پا به 

خاک خارج از کشور گذاشت. نشان 
افتخار دیگر در سال 2004 هنگام 

مراسم یادبود مشارکت سربازان هندی 
در بخشهای طلح طلبانه مهر زده شده 
است. اما ما بهای گزافی برای احیای 
طلح جهانی پرداخته ایم. بیش از 160 صلح جوی 

هندی زندگی خود را در خدمت رسانی در عملیات 

شرکت کارگاهی 
 211 EME

اولین واحد در 
بین تمام نیروها 
بود که در سال 

1961 پا به خاک 
خارج از کشور 

گذاشت.

صلح جویان هندی در عملیات سازمان ملل در جنوب سودان خدمت می کنند )UNMISS(. در حال اجرای یک مشق شبانه در ایالت آکوبو در جنوب 
)MONUC( عضوی از گردان هندی از عملیات سازمان ملل در پاسبانان جمهوری دموکرات کنگو )سودان. صفحه مقابل: )چپ

پایگاه عملیاتی تازه تاسیس )راست( صلح جویان UNMISS در یک عملیات کوتاه گشت زنی ارتش هندی
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جهت برپایی مجلس یادبود “روز بین المللی صلح طلبان سازمان 
ملل” در بیست و نه می ، نگاهی اجمالی به تالشهای صلح طلبانه 

هند در سراسر دنیا می اندازیم.

نوشته: سومانتا راتور

هرگاه صلح در هر نقطه از جهان متوقف شد، 
گروه های هندی اطمینان حاصل کردند که امید 

به همسازی از بین نرفته است.  در40 تا از 65 
بخش صلح طلب عملیات طلح طلبانه سازمان ملل 
)UNPKO( ،  مشارکت بیش از صدهزار ارتش 

و پلیس هندی شهادت داده شده است.  در آوریل 
2012، بیش از 8000 نیروی هندی در 9 موقعیت 

در سراسر جهان با UNPKO همکاری داشته 
اند. مطابق با نمودارهای UN در ژانویه 2014، 

هند در حال حاضر 7837 نیروی صلح طلب 
به  UN فرستاده است. بطور رسمی، هند سومین 

 UN کشور بزرگ شرکت کننده در صلح طلبان
می باشد. اولین موضع گیری گروه های هندی در 
سال 1950 در کره بود، زمانی که هند گروه های 
پیراپزشکی و نیروهای نگهبان را برای نگهبانی 

زندانیان جنگی و آذوقه رسانی به مجروحین و 
دیگر قربانیان فرستاده بود. با توجه به موفقیت این 
همکاری، هندیها در چندین بخش صلح طلبانه در 

صلح جهانی
گامهای بلند بسوی

ابتکار عمل
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13-2012 بوده و افزایش تا مبلغ 100 بیلیون در سال 2013-25 
تخمین زده شده است. بنابراین، هند دارای زمینه ثابتی به سود خود 
بوده که در طی دهه گذشته ساخته شده است و اقتصاددانان معتقدند 

که این بهترین زمان برای دخالت در داستان توسعه افریقا در 
ساخت و ساز می باشد.

برنامه توسعه هند در 
افریقا

تحت ITEC تعداد زیادی نیروی 
متخصص در زمینه های گوناگون در 
افریقا تعلیم داده شده اند. الوک کومار 

سینها، )JS )DPA-I ,، وزارت 
امور خارجه می گوید “بعالوه، 

برنامه های خاص در جهت نیاز 
کشورهای مختلف در حوزه های 
خاص منافع طراحی خواهد شد. 

اخیرا، ما موسسات در حال توسعه 
ممتاز در کشورهای افریقایی بوده 

ایم. دو پایه مهم به طرح های ظرفیت 
سازی افزوده خواهد شد- گسترش 

خطوط اعطایی اعتبار به کشورهای 
در حال توسعه، بویژه در افریقا، که 
به آنها در واردات کاال و خدمات از 
هند و تعهدپذیری پروژه های توسعه 
زیرساخت، همچنین توانایی ساخت 

مطابق با اولویت های توسعه مشخص 
شده توسط کشورهای دریافت کننده، 

یاری خواهد رساند. موزامبیک و 
اتیوپی بزرگترین دریافت کننده های 
خطوط اعتبار هند می باشند. سومین 

پایه ابتکارات همکاری توسعه، 
همکاری پروژه می باشد.”

دانش آموزان در دسترس خدمات اینترنت موبایل در اتوبوس ICT در طی 
کاراوان کارآفرینی در راواندا، افریقا

بررسی اقتصاد کالن افریقا

کینزی؛ محدوده شهرستان 2.2؛  اقتصاد IHS ؛ C-GIDD؛ سازمان جهانی مک  منبع:  باشد.  به سال 2010 می  آخرین اطالعات در دسترس مربوط   *
تجارت بین المللی مانیتور؛ تجزیه و تحلیل مک کینزی

هند امروز
)2013(

افریقای آتی
)2015(

افریقای امروز
)2013(

1.9 تریلیون دالر 5.3 تریلیون دالر 2.1 تریلیون دالر GDP
)صوری( 

1.1 تریلیون دالر 3.6 تریلیون دالر 1.3 تریلیون دالر هزینه های مصرف کننده)صوری(

822 میلیون 845 میلیون  618 میلیونه جمعیت در سن کار

*51 103  *54 شهرهای با 1 میلیون نفر جمعیت

197 میلیون 194 میلیون  108 میلیون خانواده هایی با درآمد اختیار

873 میلیون 141.1 میلیون 815 میلیون  مصرف کنندگان موبایل 
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افراقا دارد. مانوج کوهلی، مدیر عامل “شرکتهای 
بهارات” سه چالش سرمایه گذارن هند را شامل کمبود 
زیرساخت های فیزیکی، نوسانات ارز محلی و کمبود 

نیروی کار متخصص متذکر می شود.
شرکتهایی که به شکل مناسب با این 

چالشها سرو کار داشتند دارای فرصتهای 
تجاری وافری در افریقا بودند. شیشیر 

پریادارشی، مدیر بخش توسعه سازمان 
تجارت جهانی بیان می کند که دو بعد 

کلیدی در همکاری های توسعه برانگیز 
- تالش در همکاری تاثیربرانگیز وجود 

دارد که چگونه هر دالر و یا روپیه به 
مقصدی دور با پایداری سفر می کند. 

کشورهای افریقایی تنها در صورتی سود 
 ، IT خواهند برد که اگر هند بر روی

زیربناهای در اندازه متوسط، و بانکداری 
تمرکز کند و انتظار می رود که افریقا از 30 بیلیون 
دالر امریکا به 90 بیلیون دالر تا سال 2025 برسد، 

 IT بنابراین 2.2 میلیون نیروی کار بیشتر در بخشهای

و ITeS الزم خواهد داشت. پیش بینی می شود که 
در طی دو سال آینده، 30 شهر افریقایی تبدیل به 
مصرف کننده های خوبی برای بازار هند شوند. 

گزاره ارزش هند و نیاز افریقا برای 
توسعه باعث اولویت بندی برخی 

بخشها مانند تحصیالت، کشاورزی 
و زیرساخت ها، دارویی و سالمت، 

 ، IT کاالهای مصرفی، خدمات
مشاوره مهندسی و خودروهای تجاری 

شده است. هند قادر به ارایه نقشه 
عامل/نوآوری، نیروی کار متخصص 
و کارآفرینی و شیوه های جهت گیری 

خدماتی با هزینه پایین می باشد. این 
زمانی است که هند خطرهای سرمایه 

گذاریش را برای آینده احاطه کرده 
و از آنجایی که بازارهای دیگر 

با بازگشت کم سرمایه اشباع شده اند، ورود به 
افریقا بهترین گزینه است. سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی هند در افریقا به مبلغ 60 بیلیون در سالهای 

ملتهای
 افریقا تنها در 
صورتی که هند 

 IT بر روی
و زیربناهای 
اندازه کوچک 

تمرکز کند، سود 
خواهند برد که 
اینها در طی 

سالهای آتی رشد 
خواهند کرد.

هندافریقا: یک آینده مشترک درکاراوان کارآفرینی سازمان دهی شده توسط انجمن توسعه راواندا و اجوکات در مارس 2014. این کاراوان فرصت عمده ای در 
ترویج رقابت هندافریقا در میان جوانان رواندای افریقا فراهم می کند.
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شرکت های هندی حل می کنند. برای مثال، خانم 
ماریا کیوانوکا، وزیر امور اقتصادی، برنامه ریزی 
و توسعه اوگاندا، در این کنفرانس عالقمند به اعمال 

نفوذ در روابط دو جانبه کنونی بین 
هند و افریقا بود.  او گفت “ما فرایند 
صدور مجوز را توسط شکل گیری 

“قدرت سرمایه گذاری اوگاندا” مستدل 
کردیم که نمایانگر شرکت سرمایه 

گذاران به عنوان جز واحد صحنه می 
باشد.” این یک سازمان دولت نیمه 
خودمختار است که در حال اعمال 

شراکت با بخشهای خصوصی و 
دولت اوگاندا در جهت توسعه اقتصاد 
ملی می باشد. بنابراین، کشورها در 
حال بوجود آوردن ابتکاراتی برای 
کاهش مشکالت سرمایه گذاران به 

امید جذب سرمایه گذاری های مستقیم و شراکت ها 
می باشند. انتظار می رود که بخش خصوصی هند، 

توسط پذیرش شیوه راه حل های همکار در افریقا 

به سود برسد. این قاره به خوبی می تواند پایه ای 
برای جهانی کردن شرکت های هندی شود، اما در 
این مورد، چالشهایی مانند جغرافیای پراکنده افریقا 
وجود دارد. هند باید متوجه نیازهای 
55 کشور متفاوت باشد، که هر کدام 

دارای فرهنگ، آداب و رسوم و 
رفتارهای خود هستند.

با اینحال، شرکتهای هندی 
بسیاری وجود دارد که واحدهای 

خود را راه اندازی کرده و نسبت به 
سرمایه گذاری در افریقا خوش بین 
هستند. سانجی کیرلوسکار، رییس 

هیات مدیره و مدیر عامل “برادران 
کیرلوسکار” معتقدند که شرکتهای 

هندی در افراقا باید مبادرت به تعلیم 
نیروهای کار محلی ورزند. یک 

نیروی کار تعلیم دیده محلی، کلید صنعتی کردن 
پایدار افریقا است. او اشاره کرد که تکنولوژی

AAA هند، ارتباط برجسته ای در بخش صنعتی 

هند
 باید متوجه 
نیازهای 55 
کشور مختلف 

باشد که هرکدام 
دارای

 فرهنگ، آداب 
و رسوم و 

رفتارهای خود 
است.
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در یک دهه 
ملتهای  گذشته، 

افریقا شاهد 
فضای سیاسی 
پایدار، کاهش 
نرخ تورم، 

بدهی دولتی و 
کاهش نوسانات 
نرخ ارز بوده 

اند.

چپ: نشست آغازین کنفرانس در 9 مارس 2014 در دهلی نو
باال: یک نمایشگاه در طی کنفرانس

CII  و مک کینزی گزارشی به عنوان “پیوند 
دستها برای باز کردن قفلهای پتانسیل افریقا- یک 

صنعت هندی جدید- منجر به رویکرد افریقا”. این 
بطور مفصل رشد افریقا را به میانگین 

%5 در طی سالهای 25-2013 بعد 
از آسیا و خاورمیانه توضیح می 

دهد. احتماال این نشان دهنده افزایش 
فرصتهای سرمایه گذاری برای هند 
است. عناصر اقتصادی کوچک نیز 
مساعد حرکت هستند. ابتدا، در دهه 

گذشته، ملت های افریقا شاهد فضای 
سیاسی پایدار، کاهش نرخ تورم، 

بدهی های دولتی و نوسانات نرخ ارز 
بودند.دوم، این ملت ها پایه های زمینه 

فعالیتهای بازرگانی آسان، بازسازی 
شیوه های بازرگانی، مقررات زدایی 

مخابرات، کاهش مالیات، بهسازی بخش نیرو و... 
را می سازند. سوم، بازگشت مالی بیشتر در سرمایه 

گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با اقتصادهای 

در حال ظهور آنرا به عنوان زمینه ای فعال برای 
سرمایه گذاری هایی که از سال 2005 آغاز به کار 
کردند، بخصوص در تولیدات صنعتی و حوزه های 

خدماتی ساخته است. چهارم، انتظار 
می رود که هزینه های مصرفی تا 

سال 2025 تا 2.2 تریلیون دالر 
امریکا افزایش یابند که نشان دهنده 

افزایش %80 در خانواده های طبقه 
متوسط در حدود 190 میلیون می 
باشد. گزارشات نشان می دهند که 
افریقا دارای ذخایر معدنی شایان 
توجهی می باشد و همچنین زمینه 

کشاورزی قوی انتظار کاوش را می 
کشد. یک بازار در حال ظهور مانند 
افریقا چالشی برای شرکتهای هندی 

است. موانع زیرساخت معمول، کمبود 
نیروی کار متخصص و نیروهای جوان در بخشهای 

خدماتی، چالشهایی برای آغاز راه می باشند، اما 
ملت های افریقا با اشتیاق مسایل را برای آوردن 
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مستقیم، اطالعات تاثیرگذار، و تبادل متبحرین 
وجود دارد. افریقا برای جهش به مرحله بعدی 

رشد و توسعه، می تواند به هند اعتماد کند که می 
تواند به شکل بی نظیری متخصصین ثابت ارایه 
کند. یک دهه قبل، هند شاهد فازی بوده که افریقا 

از طی آن می گذرد. بنابراین هند یک شریک ایده 
ال برای پرورش اهداف تجاری در تجارتهای بین 
المللی است. افریقا همچنین، به طرز فکر و خرد 

هند خوش آمد می گوید.   
در مارس 2014، در طی معاهده 
-)CII( صنعتی هند در کنفرانس بانک

EXIM  در پروژه شراکت هند و 
افریقا، راجات گوپتا، مدیر، مک 

کینزی و شرکا، اظهار داشتند “هند 
دارای سهام %6.5 )6.4 بیلیون دالر 

امریکا( از مجموع برگشت سرمایه 
گذاری مستقیم خارجی )1.013 

بیلیون( اسبق بر امریکا، امارات 
متحده، فرانسه و انگلیس می باشد.” و 
اینکه همچنان حوزه های زیادی برای 
سرمایه گذاری هند در افریقا با تعداد 

نامحدودی بخشهای مختلف وجود 
دارد. تا سال 2025، هند بر ارزش 

150بیلیون دالر امریکا در فرصتهای تجاری در 
افریقا داللت خواهد داشت. آقای آناند شارما، وزیر 

صنایع و اقتصاد دولت هند، گفته است قرن 21 ، 
قرن هند، آسیا و افریقا نامیده خواهد شد. او می 

گوید شراکت افریقا-هند “متفاوت و متمایز” است، 
نمادی از روح همکاری جنوب-جنوب می باشد. 

او بطور خاص از اعتبار خریداران، معرفی شده 
توسط وزارت او جهت حمایت سرمایه گذاریهای 

شرکت های هندی ذکر می کند. 
در این کنفرانس، جمهوری کنگو کشور مرکز 

توجه بوده و ایزیدور مووبا، وزیر 
ارشدش در بخش صنعت، درمورد 

دولت هند و نقش صنعت هند در برق 
رسانی مناطق روستایی کنگو، حمل 

و نقل شهری و پروژه های کنترل 
کیفیت غذا همراه با صنایع دیگر 

اظهار نظر می کنند. او به بخشهایی 
نظیر کشاورزی و کشت و پردازش، 

استخراج معدن، نفت، صنایع توریسم، 
و خدمات مالی به عنوان فضایی که 

سرمایه گذاریهای هندی می توانند از 
آن یک تغییر بزرگ بسازند، اشاره 
می کنند. برای شکل دادن به ارتباط 

بین دو کشور در سطحی متفاوت، 
رییس جمهور کنگو، آقای دنیس 

ساسو انگواسو، در سال جاری بازدید منطقه ای از 
هند خواهد داشت.

از زمان 
برگزاری 

اولین و دومین 
اجالس انجمن 
هند-افریقا، 

هند متعهد به 
مبلغی بالغ بر 

10 بیلیون دالر 
امریکا برای 

زیربنا و پروژه 
های توسعه 

افریقا شده است. 

دکتر موتسوهای توماس تابان، نخست وزیر پادشاهی لسوتو؛ آقای نوال ان تاتا، رییس انجمن CII افریقا و مدیر عامل شرکت با مسوولیت 
محدود تاتا؛ آقای آناند شارما، وزیر صنعت و بازرگانی دولت هند؛ و آقای آرانکا گونزالس، مدیر اجرایی مرکز بازرگانی بین المللی در 

افتتاح جشن نمایشگاه در طی کنفرانس.
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اشتیاق هند برای 
ساخت افریقای آتی

با ارزش 150 بیلیون دالر امریکا از پتانسیل فرصتهای تجاری در افریقا تا سال 2025، 
هند قصد دارد جهت توسعه اقتصادی در قاره بر روابط دو طرفه قوی با ملتهای افریقا 

تمرکز کند.

نوشته : سانجیو بهار

BRICS )برزیل،روسیه،هند،چین و افریقای جنوبی( 
پایه مهمی برای صحبت درمورد توسعه اقتصادی و 
پیشرفت هر کشور در طی همکاری دو جانبه است. 

اما حوزه هند بیشتر وابسته به افریقای جنوبیست 
در حالیکه تمرکز بطور کل بر قاره افریقاست. این 
فرصتهای عظیمی فراهم می کند که با تخمین تولید 

ناخالص داخلی  از 2.1 تریلیون دالر امریکا در حال 
حاضر تا 5.3 تریلیون دالر امریکا تا سال 2025 رشد 

کند. فرصتها انتظار کاوش توسط انجمن تجاری هند 
را می کشند همانطور که هند در انتظار بازی کردن 

نقش تغییر دهنده در بازی با فراهم کردن یک بازو 
به چرخ اقتصادی آن می باشد. نمای زیادی در 

این انتظارات مختلط به عنوان شراکت مجاور و 
وابستگی فرهنگی هند-افریقا مورد توجه قرار می 

گیرد. 
هند دارای روابط قوی با قاره بوده و و 

دوستی عالی می سازد که اتکا به نفس ملتهای 
افریقا را ارایه می کند. تاریخی از سازمانهای 

دولتی هند و سهم همکاری فوق العاده آن در بخش 
تولیدات صنعتی افریقا از طریق سرمایه گذاری 

آقای چاندراجیت بانرجی، مدیر کل، CII؛ دکتر موتسوهای توماس تابان، نخست وزیر پادشاهی لسوتو؛ آقای آناند شارما، وزیر صنعت و بازرگانی دولت هند؛ 
آقای سانجای کیرلوسکار، CMD شرکت برادران کیرلوسکار با دایره محدود در افتتاح نمایشگاه دهمین کنفرانس بانک CII-EXIM در پروژه مشارکت هند-

افریقا در 9 مارس 2014 در دهلی نو.
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زبانه در سریالنکا می باشد”
وزیر تعهد هند در تعقیب اجرای کامل 

سیزدهمین اصالح قانون اساسی و ساخت و 
ساز بر مبنای آن را جهت دستیابی به انتقال 

معنادار قدرت تکرار کرد. این اصالح منجر 
به فراهم سازی شوراهای والیتی در النکا 

شده و همچنین سینهاال و تامیل را به عنوان 
زبانهای رسمی کشور و انگلیسی را به 

عنوان زبان ارتباطات مشخص نمود. 

چپ: آقای سلمان خورشید در یادبود نیروهای حفظ 
صلح هند در کلمبو، در طی بازدید رسمی اش از 

سریالنکا در اکتبر 2013 . و پایین سمت چپ: وزیر 
امور خارجه هند به توزیع گواهی نامه هایی به بهره 
برداران پروژه خانه سازی هند در استانهای شمالی 

سریالنکا می پردازد. 

Add 
INDIAN DIplomAcy

Like 
INDIAN DIplomAcy

Follow 
@INDIANDIplomAcy 
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این پروژه با هزینه ای معادل 1.372 کرور یکی از 
بزرگترین پروژه های اعطای کمک اجرا شده توسط 

دولت خارج از هند می باشد. همینطور که بسیاری 
از 10.184 خانه زیر نظر این مدل مالک محور در 
استانهای شمالی در طی سال 2013 به اتمام رسیده 

است، هدف اتمام ساخت و ساز تا سال 
2015 می باشد.  

سریالنکا یکی از دریافت کنندگان 
عمده اعتبار توسعه توسط هند است. در 
خط اعتبار 167.4 میلیون دالری، ریل 

راه آهن اتصال کلوبو- ماتارا آسیب دیده 
در سونامی، تعمیر و توسعه داده شده 
است. خط اعتبار دیگر 800 میلیون 

دالر برای تامین مسیر ترن های روی 
خط آهن جهت پشتیبانی خطوط راه آهن 
مداواچیا به مادهو، مادهو به تاالیمانار، 

امانتای به پاالی، پاالی به کانکسانتورای و راه اندازی 
سیستم عالمت دهی و ارتباطات از راه دور در شمال 

سریالنکا پیشاپیش اجرا شده است. انتظار می رود 
که اتمام کار تحت مسوولیت این اعتبار تا پایان سال 

جاری به انجام برسد.
هند در پروژه هایی برای نوسازی فرودگاه پااللی، 

لنگرگاه کانکسانتورای، ساخت مرکز فرهنگی در 

جافنا، اتصال داخلی شبکه های برق بین دو ملت ، 
ساخت و ساز یک بیمارستان 150 تخت خوابه در 

دیکویا و راه اندازی یک کارخانه نیروی ذغال سنگ 
در سامپور به عنوان سرمایه گذاری مشترک بین 

شرکت ملی برق حرارتی و تابلوی الکتریکی سیالن 
درگیر شده است. هند به همکاری در 

پروژه های توسعه در حوزه هایی مانند 
آموزش، بهداشت و سالمت، حمل و 

نقل، توسعه سرمایه گذاری کوچک و 
متوسط و آموزش در قسمتهای مختلف 

کشور از طریق اعطای کمک مالی 
ادامه می دهد.

وزیر امور خارجه هند، آقای سلمان 
خورشید، که در اکتبر گذشته از جافنا 
بازدید کرده، تعهد هند به همکاری با 
تالش مردم در توانبخشی و بازسازی 

را تکرار کرد. ما بر این باور هستیم که این ابتکارات 
می تواند تلنگر قابل توجهی برای هر دو وجه اقتصاد 

محلی باشد. همانطور که وزیر آنرا تعبیر کرد، یک 
تفاهم نامه جهت فراهم سازی همکاری فنی برای 

پشتیبانی برنامه ملی 10 ساله در سریالنکای سه زبانه 
امضا شده است که “ما معتقدیم این یک ابتکار مهم 

برای ترویج هماهنگی و مصالحه ملی بین جوامع چند 

هند به همکاری در 
پروژه های کوچکتر 
توسعه و پیشرفت 

در حوزه هایی مانند 
آموزش، بهداشت، 

حمل و نقل و سرمایه 
گذاری کوچک و 

متوسط ادامه می دهد.
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با حدود سه دهه درگیریهای مسلحانه طوالنی 
بین نیروهای سریالنکا و تامیل، پایان یافته در سال 

2009، تمرکز بر مبادالت دوجانبه بعد از آن بین هند 
و سریالنکا در سطوح مختلف در اجرای پروژه های 

همکاری توسعه برای آوارگان کشور در کشور جزیره 
بوده که به استحکام سهام دوستی بین دو ملت با وجود 

محرکین آزاردهنده ای مانند تیراندازی به 
یک ماهیگیر تامیلی توسط ارتش سری 

باقی مانده النکان پرداخته است.
تمایل هر دوطرف به پیش بردن روابط 

2500 ساله تاریخی خود آشکار است، 
وقتی هند از یک قطعنامه شورای حقوق 

بشر در ژنو امتناع ورزید، سریالنکا 
برای یک جستجو در جنایات جنگی با 
آن تماس گرفت. هند متذکر شد که این 
قطعنامه تالشهای مصالحه انجام گرفته 

توسط سریالنکا عمدتا شمال تامیل شامل سازماندهی 
انتخابات را در نظر نگرفته است. از زمان پایان 

درگیری نظامی شاهد ظهور چالشهای انسان دوستانه 
عمده با حدود 300,000 غیر نظامی تامیلی اسکان 
یافته در کمپ برای برنامه توسعه کارورز بوده ایم 
و به نظر می رسد که دولت هند تصمیم به اجرای 

کارهای دشوار در دست اجرا برای کمک به 

برگرداندن زندگی معمولی به آنها گرفته است. اهداف 
فوری انسان دوستانه هند به برنامه توسعه کارورز 

شامل تامین 2.5 لک بسته امداد خانواده، تاسیس یک 
واحد پزشکی اورژانسی که بیش از 50,000  نفر 

را درمان کرده، تامین بیش از یک میلیون بام ورق 
فلزی و 4 لک کیسه سیمان برای ساخت موقت خانه 

و تدارک 95,000 بسته تجهیزات 
کشاورزی می باشد.

هم اکنون دولت هند در خانه سازی 
برای برنامه توسعه کارورز تمرکز 

کرده است. در دوره ریاست جمهوری 
النکان آقای ام راجاپاکسا در سال 2010 

از هند بازدید کرده، دکتر مانموهان 
سینگ نخست وزیر اعالم کرده است که 
هند حامی برنامه ی بازسازی 50.000 

خانه در النکا می باشد. مطابق با آن، 
یک پروژه آزمایشی مربوط به ساخت 1000 خانه 

در نوامبر 2010 برگزار شده و در جوالی 2012 به 
اتمام رسیده است. یک تفاهم نامه با سریالنکا درمورد 

روشهای اجرای 49000 خانه باقی مانده بسته شده 
است. فاز دوم، مربوط به ساخت و ساز و تعمیر 

43000 واحد در استانهای شمالی و شرقی 
در اکتبر 2012 برگزار شد. در واقع 

ما در هند، متوجه 
شدیم که این قطعنامه 

دارای پتانسیل 
ممانعت از تالشهای 
کشور به جای کمک 
سازنده به این تالشها 

می باشد.
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از مسکن تا اهداف انسان دوستانه و تجهیزات پزشکی تا ابزار کشاورزی، دولت هند 
تمام تالش خود را جهت کمک به مردم سریالنکا برای بازگشت به زندگی معمولی 

در حداقل زمان ممکن، می کند.

نوشته: وینیت واهی

هند و سریالنکا روابط تاریخی خود 
را استحکام می بخشند

 مشارکت
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امور حقوقی، کشاورزی،  بازرسی،  اطالعات، 
آمار و جمعیت شناسی، مدیریت عمومی  داروسازی، 

و منسوجات فرستاده شده اند. خدمات در دسترس 
الیوس، مالزی، موریس، سیشل، گویان، ترینیداد و 

اوگاندا  و  نامیبیا  موزامبیک،  لسوتو،  اتیوپی،  توباگو، 
قرار می گیرند.

کمک های مالی جبران حوادث
هند همکاری فوری را به کشورهای آسیب دیده از 	 

بالیای طبیعی ارایه کرده است.
همکاری در جبران خسارات بصورت نقدی و یا 	 

کمک های مالی دیگر به جمهوری کنگو، لیبی، 
بنگالدش، فیجی، سوریه و میانمار ارایه شده است.

مطالعات امکان پذیر بودن
یک تحقیق امکان پذیر بودن برای راه اندازی مرکز 

 منابع ICT در سازمان علوم و تکنولوژی 
)NM-AIST( نلسون ماندال در افریقا در اروشا در 

تانزانیا توسط C-DAC اجرا

در هند ، همکاری می کردند.
6.زیمبابوه: آخرین فاز آموزش در محل کار به مردم 

زیمبابوه برای پروژه SME که در سال 2007 آغاز و 
در 2012 به اتمام رسیده است.

7.اندونزی: آخرین فاز آموزش در محل کار برای 
مرکز آموزش حرفه ای در کار در بخش ساخت و ساز 

در آچه، اندونزی در سال 2012 به اتمام رسیده است.
8.جمهوری دومینیکن: مرکز فن آوری اطالعات در 
سانتیاگو، جمهوری دومینیکن، در سال 2011 افتتاح 

گشته و آموزش در حال پیشرفت است.
9.مالدیو: یک ساختمان هشت طبقه دانشکده دوستی هند 
و مالدیو در مطالعات توریست و مهمان نوازی در مال 

ساخته شده است.

  هیات نمایندگی متخصصین
المللی،  بین  دولتها و سازمانهای  به درخواست  بنا 
26 متخصص در زمینه های دفاع و غیرنظامی 
به عنوان هیات نمایندگی جهت آموزش و آماده 

سازی نیروهای متخصص در زمینه های فن آوری 
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خدمات گروه 
دفاع در 

دسترس الئوس، 
موریس، مالزی 

و ترینیداد و 
توباگو قرار 
گرفته است.

کلمبو، فراهم سازی همکاری فنی از طریق TCS برای 
18 کشور شامل برنامه کلمبو است.

 این برنامه در آوریل 2010 از بخش امور 
اقتصادی وزارت دارایی به وزارت امور خارجه ابالغ 

شده بود. در طی سالهای 2012-13 ، 
پانصد گزینه آموزشی به کشورهای عضو 

برنامه کلمبو اختصاص داده شده است. 
این شامل 90 جایگاه در اختیار دبیرخانه 

برنامه کلمبو می باشد.
 

آموزش دفاع
آموزش دفاع در سه بال خدمات دفاع 

جهت متداول شدن با موسسات دفاع در 
کشورهای همکار ادامه یافته است. در 

طی سالهای 13-2012، هزار و پانصد 
بخش آموزش دفاع به کشورهای عضو اختصاص 

یافته است. رشته ها در هر دو حالت عمومی و 
تخصصی بوده و شامل مطالعات سیاسی و امنیت، 

مدیریت دفاع، جنگ جنگل و ضد شورش، و همچنین 
دوره های پایه برای کارمندان جوان در سه بخش 

باشد. خدماتی می 

فعالیتهای پروژه ای و مربوط به پروژه
تعدادی از پروژه های دوجانبه در حفظ آثار 

باستانی؛ اطالع رسانی، تکنولوژی کامپیوتر و 
شرکتهای کوچک و متوسط متعهد شده اند. تمرکز 
بر راه اندازی زیرساختهای فیزیکی 

ضروری و قابلیت 
ساخت برای اطمینان از پایداری 

طوالنی مدت می باشد.
پروژه های اصلی در حال اجرا
1.کامبوج: حفاظت و ترمیم معبد تاپروم

2.الیوس: حفاظت و ترمیم وات فو توسط 
ASI

3.سوریه: دو سال آموزش اولیه در مرکز 
ICT ، دمشق به اتمام رسیده است.

4.گرانادا: مرکز ICT در سال 2011 افتتاح شده و یک 
متخصص C-DAC شروع به آموزش در این مکان 

کرده است.
5.ویتنام: مرکز منابع پیشرفته هند-ویتنام در تکنولوژی 

ارتباطات و اطالعات )ARC-ICT( در سال 2011 
 C-DAC  افتتاح شده است. متخصصین با دوره های

تحویل داده شده توسط متخصصین ویتنامی آموزش دیده 
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در سالهای اخیر، منابع ITEC برای برنامه های مشارکت استفاده شده است.

HRD قابلیت های اداری و فنی را افزایش می دهد. 
وزارت امور خارجه با اداره کل TCS برنامه کلمبو از 
اوریل 2010 متعهد شده اند. هند ارایه دهنده 500 گزینه 

در آموزش در 26 مرکز آموزش پوشش دهنده رشته 
های گوناگون با در نظر گرفتن نیازهای کشورهای 

برنامه کلمبو.

برنامه آموزش غیر نظامی
در طی سالهای 13-2012 ، بیش از 8000 گزینه 

آموزش غیرنظامی تحت SCAAP /ITEC به 161 
کشور در حال توسعه در نواحی سودمند برای آنها ، 

اختصاص داده شده است. برنامه آموزش غیرنظامی، با 
حضور 47 سازمان در هیات، اجرای حدود 280 رشته 
ترجیحا کوتاه مدت، برای متخصصین شاغل در زمینه 
های گوناگون وجود دارد. آموزش در زمینه های مالی 
و حسابرسی، بازرسی، بانکداری، تحصیالت، مدیریت 
و برنامه ریزی، مطالعات پارلمانی، پرونده های جرم 
و جنایت، منسوجات، برق رسانی روستایی، طراحی 

ابزار... بعالوه دوره های عمومی آموزش جهت توسعه 
روستایی، SME و رشد کارآفرینی به کارمندان دولت 

 ابالغ گشته و شرکت کنندگان زیادی را جذب
 کرده است.

رشته های ویژه
 ،SCAAP /ITEC بنا به درخواست کشورهای عضو

رشته های ویژه شامل آموزش عملی یک جراح 
ارمنی در جراحی قفسه سینه در سازمان LRS سل 

و بیماریهای ریوی در حال اجرا می باشند، دهلی نو؛ 
رشته ویژه در اصول مدیریت انتخابات و تمرین در 
IIDEM ، دهلی نو؛ رشته ویژه در مدیریت برنامه 

ریزی شهری برای مهندسین شهرداری بوتان در 
HSMI ، دهلی نو و دیگر مناطق.

برنامه ریزی مشارکت فنی )TCS( تحت 
برنامه کلمبو

برنامه کلمبو برای توسعه اجتماعی ، اقتصادی و 
مشارکت در آسیا و اقیانوس آرام، یک سازمان دولتی 
داخلی منطقه ای تاسیس یافته در سال 1951 در جهت 
افزایش توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها می باشد. 

قسمتی از برنامه مشارکت فنی جنوب-جنوب برنامه 
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هند آموزش 
جامع و یکپارچه 
را برای ملتهای 

آسیا عضو 
کلمبو  برنامه 
فراهم کرده 

است.

 مشارکت
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فن آوری اطالعات، ارتباطات راه دور و انگلیسی	 
مدیریت	 
 	SME /توسعه روستایی
اختصاصی شدن	 
فنی	 
محیط زیست و انرژی قابل بازیافت	 

همکاری های مربوط به پروژه
هند با کشورهای عضو ITEC بر اساس 

پروژه های مورد توافق دوطرف در جهت 
تاسیس امکانات زیربنایی با فرصتهای 

مهارتی و تکنولوژی بنا به منابع و نیازها، 
همکاری می کند. از طریق همکاری پروژه ، هند نشان 
دهنده مهارتها، تکنولوژی و قابلیت HR خود را نشان 

می دهد. تعدادی از پروژه های دوجانبه بویژه در زمینه 
های باستان شناسی، فن آوری اطالعات و شرکتهای 

کوچک و متوسط متعهد به اجرا هستند. مطالعات ممکن 

 و خدمات مشاوره همچنین در راستای کار
 قرار دارند.

هیات نمایندگی متخصصین هندی
متخصصین هندی به عنوان نماینده جهت همکاری در 

فعالیتهای توسعه، به کشورهای دوست فرستاده شده اند. 
متبحرین به مطالعه مشکالت پرداخته و راه حلهایی 

بدون دخالت در فضای فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی 
محلی ارایه می کنند.

تورهای مطالعه و تحقیق
در تعهد درخواست کشورهای عضو ITEC. نواحی 

خاص سودمند مشخص شده و برنامه های 3-2 هفته ای 
مشخص می شود که در طی آن نمایندگان در سازمانها، 
مراکز آموزش و سایر اماکن سودمند گماشته می شوند.

هدایا / کمک های مالی تجهیزات
دولت هدایا/کمک های مالی برای کشورهای عضو 

ITEC  در جهت کمک به تالششان در توسعه تدارک 
دیده است. این هدایا/کمک های مالی، عموما پاسخی 

به درخواست کشورهای دوست و تعهدات ساخته شده 
توسط متصدیان سیاسی می باشد.

کمکهای جبران حوادث
هند تامین کننده اهداف انسان دوستانه از جمله 
حبوبات خوراکی، خدمات پزشکی و 

کمکهای نقدی به کشورهای درگیر 
بالیای طبیعی می باشد. برای بزرگداشت 

این برنامه، 15 سپتامبر به عنوان روز 
ITEC نامگذاری شده است. هیات 

 /ITEC اعزامی هند در کشورهای عضو
SCAAP میزبان جشن این رویداد هستند. 

در کورهای زیادی، فارغ التحصیالن 
ITEC اجتماع دوستی و سودمندی را از 

طریق فیس بوک ایجاد کرده اند. 
برنامه مشارکت دیگر، طرح همکاری فنی 

در برنامه کلمبو در سال 1950 جهت فراهم سازی 
همکاری فنی در کشورهای طرح کلمبو آغاز شده است. 
هند آموزش جامع و یکپارچه ای برای شرکت کنندگان 

از کشورهای عضو آسیایی فراهم کرده که از طریق 
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 ITEC و  
SCAAPجهت جذب 
شرکت کنندگان در 
دوره های آموزشی 
برگزار شده توسط 
سازمانهای هند به 
کار خود ادامه می 

دهند.
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هند، چه در بخش خصوصی و یا دولتی، پرداخته است. 
ITEC یک نشان قوی در زمینه شراکت توسعه 
بدست آورده است. تعامل با شبکه دانش آموختگان در 
قدرت بخشیدن از طریق عملکرد روزانه ITEC در 

سال سازمان یافته در مرکز فرماندهی و 
در ماموریتهای خارج از کشور همچنین 
از طریق ابزارهای شبکه اجتماعی ادامه 

می دهد. 
وزارت امور خارجه به منظور 

کنترل موثر پروژه های مشارکت هند در 
طی مراحل مفهومی، برگزاری، اجرا و 

تکمیل، اقدام به تاسیس اداره کل مشارکت 
توسعه )DPA( کرده است. برنامه 

SCAAP /ITEC دارای اجزای نام برده 
است:

آموزش نامزدهای کشورهای همکار ITEC در هند 	 
)دفاعی و غیرنظامی( 

فعالیتهای داخل و مربوط به پروژه ها مانند مطالعات 	 
ممکن و خدمات مشاوره

نمایندگی متخصصین هندی در خارج از کشور	 
تورهای تحقیق و مطالعه	 
هدایا / کمک های مالی مربوط به تجهیزات بنا به 	 

ITEC درخواست کشورهای همکار
کمک های جبران حوادث	 

آموزش:
دوره های آموزش، در هر دو زمینه 

دفاعی و غیرنظامی، به مردم کشورهای 
در حال توسعه، در مراکز مختلف برتر 

در هند  ارایه شده است. 
برنامه های آموزش غیرنظامی: 

47 سازمان نام نویسی شده با اداره 280 
دوره وجود دارد. برنامه آموزش بر محور 

تقاضا بوده و رشته های انتخاب شده به سود و عالقه 
کشورهای در حال توسعه برای متخصصین در حال 
کار در مهارتهای وسیع، گوناگون و منظم می باشند. 

رشته ها به 7 دسته تقسیم شده اند:
حساب، رسیدگی،بانکداری و امور مالی	 
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 ITEC منابع
برای برنامه های 
همکاری متصور 
در زمینه های 

منطقه ای و بین 
منطقه ای مورد 

استفاده قرار 
گرفته است.
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آموزش و یا قابلیت سازی یکی از فعالیتهای اصلی ITEC است.

آشکار در نواحی مختلف شراکت می باشد.
این برنامه، حاصل دیدگاه اولین نخست وزیر هند، 
جواهرلعل نهرو بوده و تحت نظر دفتر نخست وزیری 

لعل بهادر شاستری برگزار شده است. تصمیمات با 
توجه به راه اندازی برنامه ITEC بر این باور که 

“بنیانگذاری روابط سودمند دوطرفه و وابستگی داخلی 
نه تنها براساس نظرات و آرمان های 

معمول که بر اساس بنیادهای اقتصادی 
قوی برگزار می شود. همکاری فنی 

و اقتصادی به عنوان یکی از بنیادهای 
ضروری یک سیاست خارجی یکپارچه و 

 دارای قوه تصور زیاد در نظر گرفته
 شده است.”

در سالهای اخیر، منابع ITEC در 
جهت برنامه های همکاری پنداشته شده 

در زمینه های منطقه ای و بین منطقه 
ای از جمله ملتهای جنوب شرق آسیا 

)G-15 ,G-77 ،)ASEAN، ابتکارات خلیج بنگال 
 )BIMSTEC( برای همکاری فنی و اقتصادی چندگانه

، همکاری مکونگ گانگا )MGC(، انجمن اقتصادی 
افریقا، اتحادیه افریقا )AU(، سازمان توسعه بخشهای 
روستایی آسیا و افریقا )AARDO(، مجلس افریقایی 

پان، انجمن کارائیب )CARICOM(، رفاه عمومی، 
سازمان تجارت جهانی )WTO(، انجمن اقیانوس هند 

برای همکاری منطقه ای )IOR-ARC( و نشست 
انجمن هند-افریقا استفاده شده است. تحت نظر ITEC و 
برنامه های مشابه، برنامه کمک های خاص کشورهای 
مشترک المنافع افریقایی )SCAAP(، 161 کشور در 

آسیا، افریقا، اروپای شرقی، امریکای 
التین، دریای کاراییب، جزایر آرام و 

کوچک جهت همکاری در اقدامات توسعه 
هند دعوت شده اند.

به عنوان نتیجه فعالیتهای گوناگون 
تحت این برنامه، یک هوشیاری قابل 

رویت درباره صالحیت هند به عنوان 
فراهم کننده فوت و فن تکنیکی و 

تخصصی و همچنین فرصتهای تجاری، 
خدمات پایدار و مطالعات ممکن در بین 

کشورهای دیگر وجود دارد. این برنامه ها 
حسن نیت وافر و همکاری اساسی در بین کشورهای در 

حال توسعه ایجاد کرده است.
ITEC  و  SCAAPبه استخراج تعداد زیادی 

شرکت کننده در دوره های آموزشی تحت برنامه های 
تعلیم غیر نظامی و دفاع، انجام شده توسط سازمانهای 
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همکاری بی پایان
ITEC بزرگترین مولفه و بخش پویای برنامه همکاری دو جانبه بطور اشکارا در نواحی 

مختلف شراکت می باشد.

 مشارکت
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برای صحبت در مورد نیازهای کشورهای در حال 
توسعه از طریق شراکت در نوآوری تکنولوژی بین هند 
و ملت شریک، دولت هند یک برنامه همکاری دوجانبه 

را به نام همکاری فنی و اقتصادی )ITEC( طراحی 
کرده است. این برنامه طبق دنبال کردن تصمیمات 

گرفته شده توسط کابینه هند در 15 سپتامبر 1964 آغاز 
شده و تحت آن هر کشور همکار به اقدامات توسعه هند 
،حاصل شش دهه به عنوان یک ملت آزاد ، دعوت شده 
است. امروز، “ همکاری فنی و اقتصادی” بزرگترین 
مولفه و بخش پویای برنامه همکاری دو جانبه بطور 
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نوآوری

درحالیکه فیس بوک هند 93 میلیون کاربر دارد، بعد از آن دومین کشور امریکا 
با 75 میلیون کاربر می باشد. درمورد نرم افزارهای روی موبایل )در دسامبر 

2013(، واتزاپ دارای 36 میلیون کاربر فعال در هند می باشد. هدف نرم افزار 
تازه وارد شده Mxit بدست آوردن متوسط 500 میلیون کاربر می باشد.

عینا دنیا سر انگشت کابران تلفن های هوشمند در هند است

فروشنده از طریق پیام رسان را می دهد گویی. 
بنابراین اگر فروشنده مبلغ 1000 روپیه را برای 

یک محصول ذکر کرد، و شما مایل به پرداخت 
700 روپیه هستید، می توانید از طریق پیام 
رسان اینکار را انجام دهید. نرم افزار شامل 

خصوصیات خرید در گونه های مختلف شامل 
مدهای زنانه، مردانه و بچه گانه و همچنین 

لوازم خانه ، موبایل و گزینه شارژDTH که قبال 
در Paytm موجود بود، می باشد.

 Google Maps: دفعه بعد که می خواستید 
فروشگاه مارک مورد عالقه تان را در یک 

مجتمع تجاری تعیین کنید، از نقشه گوگل 
درخواست کمک کنید که به کاربران در 

درآوردن و تعیین کردن موقعیت های خاص از 
طریق نقشه های داخلی کمک می کند. با نقشه 

های داخلی نرم افزار گوگل مپ، شما می توانید 
به جزییات نقشه های 75 سالن داخلی محبوب 

دسترسی پیدا کنید. این سالن ها از میان بوپال، 
کویمباتور، چاندیگر، دهرادان، جیپور، کوچی، 

الکنو، لودیانا و مرادآباد انتخاب شده اند.

Visit Britian's BiB: تابلوی توریستی 
بریتانیا، ویزیت بریتین یک نرم افزار سفر با 
زمینه بالیوود معرفی کرده است، بالیوود در 

بریتانیا )BiB( در بمبیی به مسافران هند کمک 
می کند که تعطیالت خود را در بریتانیا عالمت 

گذاری کنند. این نرم افزار موبایل ، قابل دسترس 
در ابزارهای اندروید و iOS می باشد، و تعدادی 

از اماکنی که در آن فیلم های هندی تولید می 
شوند را مشخص می کند.
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WhatsApp )واتزاپ(: یک نرم افزار پیام رسان 
با بسترهای نرم افزاری متقاطع، دارای بیش از 40 

میلیون کاربر فعال در هند می باشد که حدود %10 کل 
کاربران جهان را تشکیل می دهند. طبق آمارهای سال 
گذشته، سرپرست جهانی نرم افزارهای پیام رسان، در 

هرماه پنج میلیون کاربر به هند اضافه 
می کند. اخیرا “واتزاپ” از آنجا که 

زبان هندی چهارمین زبان گسترده در 
جهان بعد از زبانهای چینی )ماندارین(، 

اسپانیایی و انگلیسی می باشد، زبان 
هندی را در گوشی های دارای ویندوز 
پشتیبانی می کند. همچنین هند یکی از 

سریع ترین کشورها در رشد بازار 
موبایلهای دارای ویندوز است.

Facebook (فیس بوک(: اخیرا فیس 
بوک خصوصیت پیامی تماس صوتی 
را در هند قابل دسترس ساخته که به 

کاربران اجازه تماس رایگان به یکدیگر از طریق 
فیس بوک، چه با استفاده از اینترنت موبایل و یا وای 

 VoIP فای را می دهد. مشابه با سرویس های خدماتی
دیگر، این امکانات از طریق پیام رسان فیس بوک در 
گوشیهای شامل اندروید و یا iOS قابل دسترس است. 

فیس بوک در تالشهای پیشین جهت جلب کاربران 
هندی، یک سری برچسب های جدید مانند چومباک 

وارد بازار هند کرد. این برچسب ها در هر دو گزینه 
 iOS پیام رسان و نرم افزار فیس بوک روی اندروید و
موجود می باشد. به غیر از فیس بوک، نرم افزارهای 
پیام رسان دیگر مانند Line و Hike نیز 
برچسب های خاص خود را برای بازار 

هند دارند.
 

Mxit: هنگامی که وب سایت شبکه 
اجتماعی موبایل افریقای جنوبی یک نرم 

افزار پیام رسان فوری را در ژانویه 
امسال در هند راه اندازی کرد، به 

زبانهای هندی و انگلیسی قابل دسترس 
بود. پیام رسان به زودی زبانهای تلوگو، 

ماراتی، گوجراتی، کانادا، تامیل و 
ماالیاالم را پشتیبانی خواهد کرد، زیرا 

توسعه دهندگان مشتاق به راه اندازی 
نرم افزار در شهرهای تیر2 واقع در آندراپرادش و 

همچنین تامیل و ماهاراشترا هستند.

PayTM‘s Bargain: تمام نرم افزارهای جدید 
خریداری کردن، به شما اجازه تخفیف گرفتن از 

مطالعات منتشر شده توسط “همکاران اوندوس” در سال 2012 بازار نرم افزار هند را سالیانه 
200-150 کرور در بازیهای گوگل، و 330 کرور در فروشگاه نرم افزار Apple نشان می دهد. 

در اکتبر 2012، این دو فروشگاه نرم افزار جمعا 27.5 کرور درآمد داشته اند. یک سال قبل، حمل 
تلفن های هوشمند از شرکت های خارجی سه برابر شده و پیش بینی می شود تا سال 2016 به 

2000 کرور برسد. در اینجا نگاهی به شش نرم افزار سفارشی خاص برای هند می اندازیم.

برنامه واتس اپ 
 )WhatsApp(
اخیرا زبان هندی 

را به لیست زبانهای 
پشتیبانی شده ی 

گوشی های ویندوز 
در هند اضافه کرده 
است چرا که بازار 
گوشی های ویندوز 
دار بشدت در حال 

رشد است.
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نوآوری

  نرم افزارهای کاربردی 
        در باالترین نقطه جهان

 مجموعه نرم افزارهای موبایل به طور افزایشی اغراق شده تا با پیچشی به 
سوی مصرف کنندگان هندی هجوم برند، و این بخشی است که هر توسعه 

دهنده مخابراتی خواهان آن است.

نویسنده: سامانتا راتور
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سرپرست صنعت گوگل هند اظهار داشت که این شرکت 
در سال 2014 انتظار افزایش%300-250 را در درآمد 
تبلیغات دولت دارد. احزابی مانند BJP و کنگره 2-5% 

بودجه ارتباطاتشان را انحصارا صرف 
شرکت های رسانه ی اجتماعی و دیجیتالی 

می کنند.

پیام های موبایل
این بخش بیشتر مورد هدف قرار گرفته 

است؛ پیامی که به رای دهندگان در متروی 
جنوب بمبیی فرستاده شده، با آنچه در 

حومه بمبیی فرستاده شده فرق می کند. 
کمپینها طبق الگوهای رای گیری ، و رفتار 

رای دهندگان در حوزه جمعیت شناسی 
تدبیر اندیشیده اند. مطابق با گزارشات 

رسانه، هر حزب بزرگی تقریبا 51 کرور در ارتباطات 
موبایل هزینه کرده است. این منحصر به پیام متنی و 

تماسهای دور نیست، بلکه شامل تماسهای درون مرزی و 
تماسهای از دست رفته نیز می باشد. BJP صحبت زنده 
را معرفی کرد، که در آن رای دهندگان قادر به تماس و 
شنیدن سخنرانیهای تجمعهای مورد عالقه 
“مودی” می باشند. حتی AAP به مردم 

اجازه تماس و دریافت صورتی از کارهای 
احزاب را می دهد.

 
سیاستمداران روی خط 

از آنجایی که رادیو به گوش میلیونها نفر 
می رسد، بمبارانی از تبلیغات انتخاباتی می 
باشد. در آخرین انتخابات دهلی، حدود 250 

تا 500 میلیون تنها در رادیو هزینه شده 
است. حزب “عام عادمی” به سرپرستی 

آرویند کجریوال، %60 از 30-20 میلیون 
بودجه تبلیغاتی اش را صرف رادیو و تماسهای تلفنی 

کرده است.

مطابق با 
گزارشات رسانه، 
هر حزب بزرگ 

سیاسی حدود 
15 کرور در 

ارتباطات موبایل، 
پیام های کوتاه 
و تماسها هزینه 

کرده است.
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در هر راهی دیجیتال است.
هرکسی از فروشنده روزنامه محلی تا صاحب 

دکه چای در هند دارای نوعی رسانه دیجیتال است. 
به خصوص سنین بین 18 تا 25 سال، که توده رای 

دهندگان انتخابات جاری لوک سابا را تشکیل می 
دهند، متعصبین دیجیتال هستند. سیاستمداران در 

Google+ Hangouts، مصاحبه های تلوزیونی 
تهیه شده در فیس بوک و استفاده از پیام رسان 

هوشمند مخصوص فیس بوک و واتزاپ، جهت 
ارتباط با میلیونها رای دهنده شهری تکنولوژی 
هوشمند شرکت می کنند. مطابق با متخصصین 

صنعتی، استفاده از رسانه دیجیتالی در سال 2014 
تا %20 افزایش داشته است و این افزایش نه تنها 
بخاطر سیستمداران محبوب و احزاب مانند کنگره 
و BJP بوده که بدلیل احزاب و کاندیداهای کمتر 

شناخته شده نیز می باشد. در یک مصاحبه در 
راهنمایی کسبو کار روزانه هند، گواراو کاپور، 

Indian National Congress
Facebook Likes: 2.7 million
Twitter Handle: @INCIndia
Twitter Followers: 165000

Nationalist Congress Party
Facebook Likes: 0.2 million
Twitter Handle: @NCPspeaks
Twitter Followers: 17100

BJP
Facebook Likes: 3.6 million
Twitter Handle: @BjP4India
Twitter Followers: 427000

AAP
Facebook Likes: 1.8 million
Twitter Handle:  
@AamAadmiParty
Twitter Followers: 610000

شیوه
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جاذبه رسانه های 
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در اینجا نگاهی به برخی رویدادها و نمودارهای 
وابسته به مسایل مالی در کمپین های مختلف 

انتخابات عمومی 2014 می اندازیم. طبق گزارش 
رسانه مدیسون، 800 میلیون دالر توسط شرکت 

های تبلیغاتی هند که در کمپین های 
انتخاباتی کار می کنند، بدست خواهد 
آمد. اینطور تخمین زده شده است که 
هزینه کل کمپین انتخاباتی برای این 

انتخابات 5 بیلیون دالر، بودجه ای در 
مقام دوم انتخابات ریاست جمهوری 

امریکا می باشد که در آن مبلغ 7 
بیلیون دالر توسط کاندیداها، احزاب، و 

گروه های حامی خرج شد. درحالیکه 
انجمن انتخابات محدودیت هزینه 7 

میلیونی را برای هر کمپین تعیین کرد، 
سیاستمداران حداقل ده برابر بیشتر هزینه کردند. 
مرکز مطالعات رسانه ای دهلی نو، که پیگیر این 

هزینه ها است، تخمین زد که سیاستمداران داخل 
رقابت انتخابات باید متحمل هزینه 300 بیلیون 

جهت رسیدن به صحنه انتخابات شوند. نه تنها حتی 
یک سوم این میزان نیز در انتخابات 2009 صرف 
نشد، بلکه روش انجمنهای سیاسی نیز 

ذخیره، تماسهای تلفنی، تظاهرات و 
بروشور بود.

زمان عوض شده است. امروز فیس 
بوک دارای بیش از 9 کرور کاربر 

و توییتر به میزان 3 کرور حساب بر 
در کشور تخمین زده شده اند. مطابق 

با گزارشی توسط انجمن موبایل و 
اینترنت هند)IAMAI( در سال 2013 

و براساس بمبیی مبتنی بر پایه دانش 
زنبق، رای دهندگان در 160 تا از 543 

حوزه بناشده در هند، هنگام رای گیری تحت تاثیر 
دیدگاه های عمومی در فیس بوک قرار خواهند گرفت.

هزینه کل
 مبارزات انتخاباتی 

در این
 انتخابات به سقف 
5 بیلیون می رسد، 

بودجه ای در 
مقام دوم بعد از 
انتخابات ریاست 
امریکا  جمهوری 

در سال 2012
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جاذبه رسانه های 

مقدمه: از دیوارنوشته تا صندوق پستی و از ایستگاه رادیو تا استودیوی ضبط، 
احزاب سیاسی از استراتژی های ارتباطی نو برای رسیدن به گوشی های هوشمند 

هند در شانزدهمین انتخابات عمومی بهره می برند.

نوشته: سامانتا راتور

گروهی

شیوه
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توریستها می توانند از اماکنی مانند هاوا محل در جیپور، راجستان و مردابهای آالپوزا در کراالی هند بازدید می کنند.

هم اکنون ، حدود 
30 عامل سیاحتی 
در گوجرات و 

دهلی جهت آوردن 
توریست خارجی به 
هند دست به دست هم 

دادند.

عامل سیاحتی در گوجرات و دهلی برای آوردن 
توریستهای خارجی و آماده ساختن خود برای رویت 

در رسانه های اجتماعی به هند دست به دست هم 
دادند. در واقع بعضی مدعیان پاسخی مثبت از 

کشورهایی نظیر اوکراین، اندونزی، 
تایلند، انگلیس، اوگاندا، فرانسه، ایتالیا 

و کانادا دریافت کردند. الوشارما از 
تورهای آکشار در احمدآباد گوجرات 

می گوید “ما با ابتکار راه اندازی این 
پروژه در سال 2012 در طی انتخابات 

گوجرات پاسخ مثبتی دریافت کردیم. 
ما بیش از 90 توریست از اوکراین و 

آلمان در بازدید از منطقه داشته ایم. 
امسال، ما سه گروه تایید شده با بازدید 

از انگلیس، آلمان و امارات متحده داشته ایم. این 
به معنای تبدیل به حرکتی بزرگ در آینده است.” 

بهرحال، بیشتر سواالت به چرخه جیپور-آگرا-دهلی 
متمرکز شده است. آرون چودهاری، مدیرعامل 

مراقبت از سفر، یک آژانس مسافرتی عامل در پایه 
جیپور، تصاویر واقعی بیشتری ارایه می دهد. او 

می گوید “با آغاز آوریل، بخش توریستی در هند 
شاهد روندی رو به پایین است. بنابراین، ما برای 

باال بردن صنعت توریست تالش کرده و چنین بسته 
هایی را بوجود آوردیم. برای جالب و بدیع ساختن 

این، ما برای ارتباط توریست با 
هیجان انتخابات تالش می کنیم! از 

آنجایی که این بسته ها جالب هستند، 
مردم وسوسه شده و رزرو می کنند.

همچنین نام آوری آن به عنوان 
توریست انتخاباتی، آن می افزاید. 

تعدادی از شهروندان غیر مقیم هند 
نشان دهنده عالقمندی در انتخابات 
این زمان است. و با نزدیک شدن 

تعطیالت عید پاک، آنها برای مشاهده 
انتخابات پرواز می کنند.”

الوش شارما، مدیر فروش و بازاریابی هتل مروت 
جیپور می گوید: “این یک ایده ی خالقانه است که 

به مردم فرصتی برای دیدن کشور داده و با دانستن 
اینکه چگونه هند تبدیل به بزرگترین دموکراسی 

جهان شده، انتخابات را اداره می کند.”
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توریستها می توانند از اماکنی مانند هاوا محل در جیپور، راجستان و مردابهای آالپوزا در کراالی هند بازدید می کنند.

در آالپوزا، مبارزات 
انتخاباتی متفاوت 

بوده و تجربه بزرگی 
برای دیدن زمینهای 
شالیزار نقطه گذاری 

شده با پرچمهای 
احزاب سیاسی را 

داشته باشند.

برای تماشای “انتخابات بزرگ هند” ، متصدیان 
سیاحت در هند برای جذب توریست اقدام به فراهم 
سازی بسته های نظرسنجی نموده اند. بسته ها به 

میزان حدود 1200 تا 1800 دالر برای هر شخص، 
برای سفری شش-هشت-هفت روزه، با 
ترکیبی از بازدید جاذبه های توریستی 
در هند و تعامل معاهدات با نمایندگان 

احزاب سیاسی و مشارکت در 
تظاهرات سیاسی شکل گرفته اند.
به عنوان مثال، در بسته آگرا- 
جیپور- دهلی، یک توریست می 

تواند خود را با بخشهای گوناگون 
قابل بازدید در دهلی نو، حضور در 

تظاهرات سیاسی و سپری کردن 
تعامالت روزانه با نمایندگان احزاب سیاسی و در 

عین حال لذت بردن از بازدیدهای عصرانه از تاج 
محل در آگرا، اوتارپرادش و هاوامحل در جیپور، 

راجستان مشغول کند.
در مردابهای آالپوزای کراال، مبارزات انتخاباتی 

در سطحی متفاوت است. تماشای زمینهای شالیزار 
نقطه گذاری شده با پرچمهای احزاب سیاسی و 
مقامات در حال حمل جعبه های رای گیری در 

قایقها تجربه بزرگی است. از سال 2004، وقتی 
که توریسم انتخاباتی برای اولین 

بار در اینجا معرفی گشت، چندین 
گروه خارجی جهت شهادت این شیوه 

نوآورانه مبارزات انتخاباتی جاری 
شده اند. شاهد بودن در مشارکت عظیم 

در تظاهرات سیاسی، جمع آوری 
عظیم و قطع جریان سرپرستهای 

سیاسی در مناطق جنوبی هند، تمام 
روند انتخابات تجربه ای منحصر 

به فرد در زندگی برای بسیاری از 
خارجیهای می باشد.

در گوجرات، یک گروه مامور سیاحتی به انجمن 
انتخابات هند بدنبال تایید توریستهای خارجی برای 
بازدید غرفه های نظرسنجی که بنا به دالیل امنیتی 

کاهش یافتند، نزدیک شد. هم اکنون، حدود 30 
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همانطور که هند شاهد پوشش بزرگترین انتخابات عمومی است، متصدیان سیاحت بسته 
های نظرسنجی برای جذب بازدیدکننده های خارجی با ترکیب جاذبه های توریستی و 

تظاهرات و تعامالت کاندیداهای سیاسی ارایه می دهند.

نوشته: پاالوی تاکور بوز

سیاست، زرق و برق، مذهب، درام و عظمت... 
انتخابات عمومی 2014 در هند دارد تبدیل به بزرگترین 
اثر هنری این دهه می شود. شیوه های به روز و جدیدی 

جال دهنده انتخابات بوده و کاالهای سیاسی متنوع به 
فروش می رسد.

از جاروهای “عام عادمی” تا نشان “نامو” در تلفن 
همراه، فصل انتخابات به سرعت تبدیل به بزرگترین 
جشن دموکراسی هند می شود. بهرحال، یک صنعت 

که منجر به آماده سازی بازار شور و هیجان انتخابات 
است، صنعت توریستی می باشد. با وجود جهانی نشسته 

شیوه

تشکیالت اقتصادی انتخابات
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بزرگترین تمرین دموکراتیک جهان
انتخابات 2009

وقایع جالب از انتخابات عمومی 2009

باالترین پایگاه رای گیری: آلیفوین له )15.300 متر(	 
باالترین آرای اخذ شده توسط یک کاندید: 8.32.224	 
کمترین آرای اخذ شده توسط یک کاندید: 118	 
بیشترین تعداد نامزدها در یک حوزه: 43	 
کمترین تعداد نامزدها در یک حوزه: 3	 
باالترین تعداد مردم رای دهنده در انتخابات: 	 

90.32%
کمترین تعداد مردم رای دهنده در انتخابات: 	 

25.55%
بزرگترین حوزه )از لحاظ مساحت(: الداک 	 

)J&K( – 1.73.266.37 کیلومتر مربع
کوچکترین حوزه )از لحاظ مساحت(: چاندنی چوک 	 

)دهلی( – 10.59 کیلومتر مربع
بزرگترین حوزه انتخاباتی )از لحاظ رای دهندگان(: دهلی 	 

خارجی )NCT دهلی( 31.03.525 رای دهنده
کوچکترین حوزه انتخاباتی )از لحاظ رای دهندگان(: 	 

الکشادویپ – 37.619 رای دهنده
یک پایگاه رای گیری در بخش جوناگاد در جنگلهای گیر در 	 

گوجرات برای یک نفر برگزار شده بود.

8.070 نامزد انتخاباتی	 
363 حزب سیاسی ثبت نام شده	 
10 میلیون نیروی کار در مسیر رای گیری 	 

)شامل نیروهای پلیس(
834.919 پایگاه رای گیری	 
717 میلیون رای دهنده ثبت نام شده	 
2.046 ناظر	 
1.39.284 ناظر کوچک	 
46.90.575 کارمند رای گیری	 

مدیریت رای گیری
ماشین های رای گیری الکترونیکی

رای دهی با ورقه رای محرمانه	 
استفاده انحصاری در انتخابات عمومی از سال 2004	 

جایگاه رای گیری
معموال در سازمانهای عمومی برگزار می شود.	 
حدود 2 کیلومتر فاصله از هر رای دهنده	 
هیچ جایگاه رای گیری دارای بیش از 1500 رای 	 

دهنده نخواهد بود

ورقه رای گیری پستی
بخش های مرکزی رای گیری به عنوان “رای دهی با پست” 	 

نامیده می شوند.
شامل آنهایی که در مسیر انتخابات بوده، رای دهندگان 	 

تشریفاتی و برخی دیگر

رای دهی وکالتیورکوونه
گزینه ای جهت رای دادن از طریق وکالت و یا برگه رای 	 

پستی برای رای دهندگان تشریفاتی متعلق به نیروهای ارتشی 
و یا اعضای ارگانی که اقدامات ارتش اعمال می شود.

شمارش آراء
انجام شده پس از اتمام همه فازهای رای گیری	 
تحت نظارت افسران مراجعه کننده و ناظرین انتخاباتی.	 
شمارش همه 543 حوزه در یک روز مشخص	 
نتیجه ظرف چند ساعت اعالم می شود. 	 

انتخابات 2014
9.19.452 پایگاه رای گیری	 
9 روز رای گیری	 
MVE: 9.08.643 واحد کنترل	 
11.83.543 واحد های رای 	 
 74.729  نموداربردار تصویری	 
 40.500 دوربین دیجیتالی	 
پرداخت هزینه های انتخابات توسط دولت 	 

مرکزی – 8.466 میلیون
1.080 مرکز شمارش	 
 دارای پنج فاز	 
گسترش بیش از یک ماه	 
814 میلیون رای دهنده ثبت نام شده	 

هیات نیروی انتخابات هند

پوشه ثبت حقایق
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رزرو شده برای 
SC

79

 رزرو شده 
ST برای

41

عمومی
423

چه کسی می تواند رای دهد؟
هر شهروند هندی باالی 18 سال تا 1 ژانویه آن سال و 	 

هر شهروند معمولی عالقمند در هر حوزه انتخاباتی. 
بر مبنای حق رای جهانی برای زنان بالغ 	 
رای دهندگان واجد شرایط برای ثبت نام در حوزه های 	 

انتخاباتی مربوطه.
شهروندان هندی ساکن خارج از کشور نیز می توانند در 	 

آدرس ذکر شده در پاسپورتشان ثبت نام کنند.

نامزدهای انتخاباتی
چه کسی می تواند وارد رقابت شود؟

هر شهروند هندی باالی 25 سال که به عنوان رای دهنده 	 
ثبت نام کرده.

می تواند به یک حزب تعلق داشته و یا مستقل باشد. 	 
هر کاندیدا موظف به پرداخت بیعانه می باشد. 	 
بیعانه 25000 روپیه برای کاندیداهای عمومی و 12500 	 

برایSC  و ST می باشد. 
کاندیداها موظف به ارایه استشهادنامه دارایی ، بدهی، عدم 	 

سوء پیشینه و صالحیت تحصیلی هستند.

روند انتخاباتی – اخذ تصمیم عرصه منازعه
بخشی به حوزه مجلس

کل هند به 543 حوزه انتخاباتی تقسیم شده است.	 
بر پایه تعداد جایگا های اختصاص داده شده در 	 

هر 28 ایالت و هفت منطقه اتحادیه بر مبنای 
جمعیتشان. 

اندازه و شکل توسط هیات معین سازی هند 	 
تصمیم گیری می شود.

یک عضو انتخاب شده در لوک سابا از هر 	 
حوزه، 543 جایگا های از 545 تا را پر می کند.

دو عضو توسط رییس جمهور از هیات آنگلو – 	 
هندی معرفی می شوند.

مستقل
3,829

عضو 
احزاب ملی

1,623

عضو احزاب 
دولتی

759

عضو احزاب ثبت نام 
شده ناشناس

1,859

)VVPAT( کاغذ قابل اثبات دنباله رسیدگی رای دهنده

گزینه های جدید
)NOTA( هیچکدام از موارد فوق

معرفی شده در سال 2013 در انتخابات مجمع امور 	 
خارجه

باید آخرین دکمه روی فرم رای EVM باشد	 
رای دهنده می تواند در صورت عدم عالقه به رای 	 

دادن به هیچ کدام از کاندیداها، این دکمه را فشار دهد..

یک کاغذ رای چاپ شده، نام و عالمت کاندیدایی 	 
که به او رای داده شده را نشان می دهد. 

جهت جلب رضایت بیشتر رای دهنده	 

مشارکت انتخاباتی
فهرست انتخاباتی

فهرستی از رای دهندگان ثبت نام شده در هر حوزه 	 
تجدید نظر سالیانه	 
همه لیستها کامپیوتری و شامل عکس هر کاندیدا شده اند 	 

EPIC
کارت شناسایی عکس دار رای دهنده	 
ارایه شده هنگام ثبت نام هر فرد رای دهنده	 
ارایه شده به صورت رایگان 	 

SVEPP
آموزش سیستماتیک رای دهندگان و مشارکت انتخاباتی	 
جهت توسعه مشارکت انتخاباتی و جهت بنای فرهنگ 	 

دموکراسی مشارکتی
بخش جدایی ناپذیر مدیریت انتخاباتی در هند	 

احزاب ثبت نام شده 
)ناشناس(
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 ما چندین واقعیت و نمودار قابل توجه را درمورد روند بزرگترین انتخابات در 
سراسر جهان برای شما بیان می کنیم.  

انتخابات در چه زمانی انجام می گیرد؟
در هر پنج سال، مگر اینکه پیشاپیش 	 

مجلس منحل شده باشد.
درصورت عدم اطمینان دولت از 	 

اکثریت اعضا و همچنین اگر دولت 
جایگزین جهت اداره امور وجود نداشته 
باشد، رییس جمهور در مورد فسخ لوک 

سابا تماس خواهد گرفت.
انتخابات 2014 شانزدهمین می باشد. 	 

اولین انتخابات عمومی در سالهای 
1952-1951 برگزار شد.

احزاب سیاسی شرکت کننده در 
انتخابات عمومی سال 2009

احزاب ملیآیالتي ډلې	 
احزاب دولتی	 
احزاب ثبت نام شده )ناشناس(	 

احزاب سیاسی
اداره انتخابات به طور عمده 	 

مسایل مربوط به خط مشی شان
باید توسط هیات انتخابات هند 	 

ثبت نام شده باشند.

احزاب ملی
07

احزاب دولتی
34

احزاب ثبت نام شده 
)ناشناس(

322

انتخابات مجلس 
پارلمان هند

پوشه ثبت حقایق
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کمیسیون انتخابات آقای وتو در طی یک کمپین آگاهی رای 
دهندگان در هند در دهلی نو

دکتر س. ي. قریشي را در DrSYQuraishi TWITTER@# دنبال کنید. نویسنده رییس سابق هیات انتخابات هند است.

دانش، دیدگاه، رفتار و روش رای دهندگان قبل از راه 
اندازی برنامه های آگاهی رای دهندگان حق تقدم دارد. این 
ابتکار، تاثیر فوق العاده ای در شرایط برگرداندن ثبت نام 

به حالت اولیه و مشارکت در همکاری با دولت مدنی و 
انتخابات دولت رسانه های داشته است.

یکی از پیشرفت های تاریخی در این باره ، اعالن 25 
ژانویه در هر سال در روز ملی رای دهندگان از سال 2011 

تا کنون بوده است. هدف افزایش نام نویسی رای دهندگان، 
بخصوص اشخاصی که تازه واجد شرایط هستند، می باشد. 
تا چهارمین روز ملی رای دهندگان، رای دهندگان اضافی 

از 100 میلیون عالمت عبور کردند. کشورهای زیادی 
عالقمندی خود را برای پذیرفتن این شیوه نشان داده اند.

داستان موفقیت انتخابات هند منجر به دموکراسی های 
مشتاق در سراسر جهان برای جستجو و مشارکت دانش، 

مهارت، و تخصص در دسترس انجمن رای گیری هند شده 
است. در پاسخ به درخواست های جهانی، بخصوص از 

افریقا-آسیا و 
و کشورهای جامع، این انجمن، انستیتوی دموکراسی بین 

المللی هند و مدیریت انتخابات را تاسیس کرده که به 
عنوان یک مرکز کاردانی و آموزش برای مشارکت 
ملی و بین المللی خدمت رسانی می کند. این انستیتو 

در سه سال حضورش، آموزشهایی را به مدیران 
انتخابات بیش از 40 کشور و البته هزاران مربی 

ارشد داخلی ابالغ کرده است. درحالیکه انجمن 
رای گیری هند از قدرت به قدرت شدن دست 

کشیده است، هنوز برخی مشکالت دیگر برای 
ما ایجاد مشکل می کند. در درجه نخست نقش 

پول سیاه در انتخابات است که همسطح بودن در 
زمینه بازی را تحت تاثیر قرار داده، و انتخابات 
آزاد و منصفانه را تباه می کند. همچنین افزایش 

تعداد کاندیداها با سوء پیشینه نیز موجب ناراحتی 
است.

انجمن رای گیری هند چندین پیشنهاد اصالحاتی با هدف 
شفاف سازی روند انتخابات مطرح نموده است، بنابراین این 
پایه می تواند منجر به دولتی خوب و آزاد از فساد حکومتی 

شود. بعضی از این پیشنهادات با جرمهای سیاسی، ترتیب 
دادن تأمین مالی مبارزات انتخاباتی و دموکراسی ملی بین 
احزاب سیاسی سر و کار دارند. بعضی از این اصالحات 

اجرا شده اند، بزرگترین دموکراسی در این جهان قدمی 
برای نزدیک شدن به عالیترین برمی دارد.
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برجسته ترین ابتکار تکنولوژی، استفاده از دستگاه اخذ رای بوده که چند کشور معدود آنرا پذیرفته اند.

تواند یک مزیت ناعادالنه را دربر داشته باشد. بنابراین، 
انجمن رای گیری هند برای خنثی کردن آن درست از 
روزی که برنامه رای گیری اعالم شد، وارد عمل می 

شود. این از طریق کد مدل رفتار، کدی داوطلبانه جهت 
تکامل توافق احزاب سیاسی هند انجام شد.

علیرغم کمبود حمایت قانونی، تطابق بسیار زیاد 
است. عقاید عمومی تایید اخالقی برای 

اجراست در حالیکه گرفتن غرفه و ارعاب 
رای دهندگان توسط مردان عضالنی هم 

اکنون به تاریخ پیوسته است. 
مشارکت کلید موفقیت دموکراسی است. 

با میزان مشارکت کم رای دهندگان و 
درصد کم رای دهندگان کاندیدای برنده، 

حقانیت نماینده انتخاب شده زیر سوال 
می رود. بنابراین، برای جامع ساختن 

دموکراسی، انجمن رای گیری هند اقدام 
به راه اندازی بخش تحصیالت و مشارکت الکترونیکی 

رای گیری سیستماتیک کرده تا از طریق کمپین های 
چند رسانه ای، بخصوص تمرکز بر بی عالقگی رای 
دهندگان شهری و جوانان آنان را به انتخابات برساند.  

هر دولت انتخاباتی توسط یک بررسی علمی در 

دهندگان به تمام شهروندان بالغ هندی یاری می رساند. 
سیستم اطالع رسانی جغرافیایی در تصمیم گیری 

موقعیت پایگاه های رای گیری کمک می کند در حالیکه 
سیستم تعیین موقعیت جهانی پیگیری حرکت احزاب 

سیاسی و نیروهای امنیتی را مقدور می سازد.
بهرحال بیشتر ابتکارات تکنولوژی قابل توجه، 

استفاده از ماشین اخذ رای الکترونیکی 
بوده که تنها معدودی کشورها شهامت 

پذیرش آنرا داشتند. ما داوطلبانه از یک 
تکنولوژی ساده برای دستگاه های مستقل 
و غیر شبکه بندی شده استفاده کردیم که 
در مقابل حتی کوچکترین امکان دست 

کاری در نتیجه ایستادگی می کند. انجمن 
رای گیری آنرا به عنوان ماشین شگفت 
انگیز دموکراسی هند نام می نهد. حتی 

دادگاه عالی آنرا “افتخار هند” نامیده است. 
با معرفی اخیر کاغذهای جسابرسی نوین قابل تایید رای 

دهندگان، شفافیت هرچه بیشتر پیشرفت کرد.
کسب اطمینان از میدان بازی همسطح برای تمامی 
رقیبان مورد توجه دقیق قرار می گیرند. مشارکت در 
قدرت دارای تمامی منابع در دستور خود بوده که می 

انجمن رای گیری 
چندین  هند، 

اصالحاتی  پیشنهاد 
با هدف شفاف 
سازی روند 

مطرح  انتخابات 
می کند.

Trend S Y Qureshi_persian.indd   17 26/04/14   8:54 PM



w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   ■        ■ 1  می-ژون 2014   5

هند بطور جهانی به عنوان یک دموکراسی پر جنب 
و جوش و پر رونق شناخته شده است. پایه های این 

دموکراسی توسط تدوین کنندگان دوراندیش قانون 
اساسی عالی ریخته شده است. در طی شش دهه گذشته، 
این مبحث توسط پارلمان، قوه قضاییه، احزاب سیاسی، 

رسانه ها، و باالتر از همه مردم هند پرورش یافته است. 
انجمن رای گیری هند  قدرتش را برای حفظ و ادامه 

آن در طی 60 سال شرکت داده است. هنگامی که بنیان 
گذاران قانون گذاری پیمان جهانی حق رای بالغین را 

در فضیلت عموم هند جهت انتخاب او 
به عنوان نماینده قدرت پذیرفتند، دنیای 

غرب آنرا به عنوان “بی پروایی” و 
“ماجراجویی بی نظیر” نامیده است.  دلیل 

این تردید واضح بود. در آن نقطه از 
زمان، %84 مردم هند بی سواد بودند، در 
فقر مطلق در طبقات مختلف و در جامعه 

کمونیسم زده زندگی می کردند. 
زمان زیادی نگذشت که هند انتقادها را 

با موفقیتی بزرگ در انتخابات عمومی 
52-1951 به سکوت بکشاند. هند سخن 

برنده جایزه نوبل، آمارتیا سن را ثابت 
کرده است که یک کشور نه برای دموکراسی ، بلکه از 

طریق دموکراسی به شایستگی می رسد.
یکی از دالیل ریشه دواندن سریع دموکراسی در هند، 

انجمن انتخابات کامال مستقل بود که در هر زمان از 
انتخاباتی آزاد و منصفانه اطمینان حاصل کرده است. 

در طی شش دهه گذشته، انجمن رای گیری هند 15 
انتخابات عمومی را برای لوک سابا )مجلس نمایندگان( 
اداره کرده و بیش از 350 انتخابات مجلس مقننه دولت، 

با تسهیل انتقال صلح آمیز، منظم، و دموکرات قدرت 

برگزار کرده است.
به میزان خالص، انتخابات هند ممکن است ذهن 

را در هم شکند. رای دهندگان هندی پا را در جمعیت 
رای دهندگان از همه کشورهای هر قاره ای فراتر 
برده است. انتخابات عمومی کنونی مجلس هند در 

سال 2014 برگزار خواهد شد و می تواند به عنوان 
بزرگترین رویداد با مدیریت انسانی در جهان ذکر شود. 
با 814 میلیون رای دهنده، 930.000 پایگاه انتخاباتی، 
1.19 میلیون ماشین رای گیری الکترونیکی و 11-12 

میلیون کارمند امنیتی و رای گیری، جهان 
را بزرگترین انتخابات در تاریخ می باشد.

بزرگترین چالش تنوع هند در همه 
ابعاد، چه از لحاظ جغرافیایی )بیابانها، 

کوهها، گیاهان، جزایر و نواحی ساحلی( 
یا چندگانگی مذهبی، فرهنگی، و قومی، 

چند زبانه بودن، می باشد. این هر بخش و 
هر شخص را به عنوان یک مورد خاص 

فرا می گیرد. بخشهایی از جمعیت محروم 
و افسرده، معلولین، اقلیت ها )مذهبی، 

فرهنگی و زبانشناسی( همه باید احساس 
اطمینان و راحتی برای رفتن به پایگاه 

رای گیری داشته باشند. ممکن ساختن انتخابات صلح 
آمیز، شفاف، منصفانه و آزاد در مسولیت ماشینهای 

اخذ رای می باشد که از شرکت و شمول همه اطمینان 
حاصل کنند. تروریسم، نزاع طلبی، افراط گرایی جناح 

چپ، طبقات اجتماعی و تنش های اجتماعی موضوع 
هایی هستند که بطور موثر مورد بحث قرار می گیرند.
انجمن انتخابات از هرنوع تکنولوژی جهت اطمینان 

از مدیریت مناسب در انتخابات استفاده می کند. فهرست 
رای گیری کامال کامپیوتری و ثبت نام اینترنتی رای 

انتخابات همگانی 2014 را می توان به عنوان بزرگترین رویداد جهانی توصیف کرد که با 
مدیریت انسانی انجام شده است.

نوشته: س. ي. قرييش   

یکی از دالیل 
ریشه دواندن سریع 
دموکراسی در هند، 
یک انجمن کامال 
مستقل انتخاباتی 

است که از انتخاباتی 
منصفانه اطمینان 

کسب می کند.

814 میلیون رای دهنده، 930,000 پایگاه انتخاباتی، 1.19 میلیون 
ماشین رای گیری الکترونیکی
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فهرست رای دهندگان نام نویسی شده در هر حوزه مجلس در هند بطور سالیانه تجدید نظر می شود.
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دهد که تحت تاثیر مناطق DMIC ، %52 از مجموع 
حقوق صاحبان سهام FDI به داخل کشور جریان می یابد. 

مناطق دهلی و بمبیی با یکدیگر شامل %92 از مجموع 
جریان داخلی سهام FDI در میان مناطق اعتباری پروژه 

بوده اند. شایان توجه است که مناطق بمبیی و دهلی نو 
دارای تاسیسات زیربنایی بهتری در کشور در مقایسه با 
مناطق دیگر که در تحقق سرمایه گذاریهای کالن یاری 

رسان بودند، می باشند. در نتیجه، شناسایی “پتانسیل 
مناطق توسعه نیافته” از DMIC ، و همچنین فراهم 

سازی زیرساخت هایی در سطح جهانی در جهت تسهیل 
انتقال مناطق متمرکز در سرمایه گذاری از شهرهای 

عمده به مناطق تازه سرمایه گذاری شده در امتداد 
مسیر صنعتی، انتظار می رود.

شبکه جاده ای
فهرست موجود پروژه های توسعه جاده های در حال 
 DMIC پیشرفت و مطرح در پروژه مناطق اعتباری

پیشاپیش بر وجه بررسی الگوهای توسعه شبکه جاده ای 
در مناطق DMIC تمرکز کرده است؛ بررسی پروژه 
ها فازهای گوناگون پروژه توسعه بزرگراه های ملی 

)NHDP( دولت هند و بررسی برنامه های در دسترس 
توسعه جاده مناطق مربوط به DMIC را آشکار می کند. 
با بررسی پروژه توسعه بزرگراه های ملی، پروژه های 

توسعه بزرگراه تحت اجرای شرکت  “مسیر چهارراه 

طالیی”، مسیر شرق – غرب، اتصال بندر و توسعه 
خطوط اتصال بزرگراه فرعی ملی دیگر 

در امتداد مناطق تحت نفوذ، انتظار می رود.

شبکه راه آهن
اتصاالت مناسب بین بنادر/مناطق داخل کشور و مسیر 

حمل و نقل اختصاصی جهت موفقیت اجرای پروژه 
ضروری می باشد. بررسی شبکه راه آهن، با بررسی 

نمای کلی شبکه راه آهن موجود و همچنین بازبینی برنامه 
های در دست اجرا برای توسعه شبکه های راه آهن آتی 

مربوط می شود. 

مسیر اختصاصی حمل و نقل
بزرگترین پیشرفت قریب الوقوع، 

وزارت هدفمندی راه آهن جهت ساخت 
دو مسیر اختصاصی حمل و نقل در 

میان دهلی – بمبیی و دهلی – کلکته، 
پایه های “چهارراه طالیی راه آهن 

هند” می باشد. با فراهم سازی سرعت 
باالتر )100کیلومتر در ساعت( و قابلیت 

حمل باالتر در هر قطار، محور بار 
باالی )25 تن در هر محور( ، مسیر 

اختصاصی حمل بار غربی به طور ویژه 
به DMIC متصل خواهد شد.
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برآورد نتایج توسعه
خالصه عملکرد پروژه نشان دهنده توسعه مناطق 

اعتباری پروژه، به عنوان مدل مسیر صنعتی مطابق 
با استانداردهای بین المللی با تاکید بر توسعه پایه های 

خدماتی و تولیدات صنعتی و همچنین 
توسعه DMIC به عنوان قطب تجاری و 

تولید صنعتی جهانی می باشد. 
بر این اساس، اهداف پروژه برای 

DMIC شامل دوبرابر شدن پتانسیل 
استخدام نیروی کار در پنج سال؛ سه 

برابر شدن تولید محصوالت صنعتی در 
پنج سال و چهار برابر شدن صادرات 
 DMIC .منطقه در پنج سال می باشد
منجر به توسعه فضای مناسب جهت 

فعال کردن تجارت محلی، سرمایه 
گذاری جهانی برجسته با زیربنای 

اجتماعی، فیزیکی و صنعتی در سطح جهانی خواهد شد. 
اینگونه تخمین زده شده است که توسعه DMIC شرایط 
به کار گیری سه میلیون نفر را با نرخ %67 در روند 
محصوالت صنعتی، فراهم خواهد کرد. در مورد روند 

تولید محصوالت غذایی و کشاورزی، مجموع گزینه 
های ایجاد اشتغال 200.000 تخمین زده شده است که 

پیشاپیش در اجرا، پخش و پیوند اتصاالت رو به جلو و 
عقب برای محصوالت کشاورزی درگیر شده اند. مزایای 

مالی دیگری با افزایش فعالیتهای کشاورزی و مزرعه 
داری در مناطق اعتباری DMIC از جمله تاثیر واضح 

در افزایش استخدام نیروی کار، وجود خواهد داشت. 
همچنین همانطور که پروژه DMIC عملیات و اجرای 
فعالیتهای گوناگون صنعتی را به عهده 
داشته )محصوالت صنعتی،کشاورزی، 
IT/ITeS( و نیز تاسیسات زیرساختی 

مانند جاده ها، راه آهن، فرودگاه ها، 
بنادر و شالوده های محاسباتی و شهرک 
های صنعتی؛ تمامی اینها منجر به ایجاد 

فرصت های شغلی در ساخت و ساز، 
 DMIC عملیات و ترمیم تاسیسات تحت
نظیر فرصت هایی برای مشاور طراحی 

در طول دوره فراهم سازی پروژه، 
کارگران ساخت و ساز، مهندسین و 

مدیران در طی دوره اجرا و اولویت های 
دیگر، فرصت های اشتغال زایی در مرحله دوم و سوم 
در طول دوره عملیات و تعمیرات، خواهد شد. بر این 

اساس، پتانسیلی برای ایجاد 10 میلیون فرصت شغلی در 
طی مراحل راه اندازی، عملیات و تعمیرات وجود خواهد 

داشت.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی
تجزیه و تحلیل تمایل سرمایه گذاران خارجی نشان می 

اتصاالت مناسب 
بین بنادر/مناطق 

داخلی کشور و مسیر 
اختصاصی حمل و 
نقل برای موفقیت 

 DMIC در اجرای
ضروری می باشد.
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ظاهر شده و دارای چهارمین رتبه در صادرات 
نرم افزار می باشد. چندین MNC تاسیسات 

خود را در منطقه صنعتی نویدا بنا نموده اند، که 
در مجاورت درآمد ملی قرار دارد. میزان کلی 
سرمایه گذاری حدود 14.4 بیلیون دالر امریکا 

است که هر کدام از سرمایه های زیرساختی شامل 
11.45 بیلیون دالر امریکا می باشد. اوتارپرادش 
با موفقیت شماری از سرمایه گذاران خارجی را 
جهت برپایی تاسیسات خود در منطقه جذب کرده 

است. اوتارپرادش فرصت های 
بیشماری برای بخش های سرمایه 

گذاری خصوصی در تقویت تاسیسات 
زیربنایی به اختصار بزرگراه 

ها، نیروگاه ها، فرودگاه های بین 
المللی، امکانات بند خشک و توسعه 
زیرساخت های توریستی و تفریحی 

ارایه کرده است.

مجموعه شهرک 
صنعتی در 

مساحتی معادل 
302 هکتار 

برنامه ریزی شده 
است.

اوتارپرادش
این منطقه بیش از %10 در مجموع تولیدات 

داخلی نقش دارد. اوتار پرادش)UP( بدلیل 
نقطه اتصال مسیر غربی و شرقی، اولین بهره 
بردار DMIC خواهد بود. تمامی محصوالت 

کشاورزی اوتار پرادش توسط زنجیرهای سرد 
به مسیر غربی در دادری متصل خواهد شد. و 

این امکان رسیدن تمام محصوالت کشاورزی به 
بندرها را در زمان تعیین شده، فراهم 

می کند. اتصال تمامی مسیرهای غربی 
و شرقی و شهرهای صنعتی جدید رو 

به رشد دارای پتانسیل ایجاد بیش از 
30 لک فرصت شغلی و افزایش تولید 

صنعتی ایالت تا 24 لک کرور می 
باشند. نمای این منطقه سرمایه گذاری 
شده، توسعه شالوده یک مجتمع شهری 

صنعتی هوشمند، مقاوم، به خوبی 
ارتباط یافته و دارای پشتیبانی صنعتی 

منطقه ای و زیرساخت اجتماعی می باشد.
شهرک صنعتی مورد نظر در سطحی معادل 
302 هکتار با هدف اصلی خلق یک “اقتصاد بر 
پایه دانش” برنامه ریزی شده و همراه با صنایع 

منجر به نوآوری و توسعه اقتصادی جمع شده 
است. این پروژه امکان استخدام مستقیم حدود 

58000 کارمند را فراهم می کند. پروژه ایجاد 
و رشد مشاغل جدید را توسط پرورش همکاری 

و نوآوری ، افزایش توسعه، انتقال و تجاری 
کردن تکنولوژی مورد حمایت قرار خواهد 

داد. اوتارپرادش سرمایه گذاری قابل توجهی 
در شکر، مصالح پارچه و محصوالت غذایی 

متنوع داشته است. این منطقه پنجمین مشارکت 
باال را در حدود %7 در افزایش ارزش تولیدات 

صنعتی داشته است. همچنین رشد %42 در تولید 
سیمان در سالهای 04-2003 شهادت داده می 

شود. در 13645 مجموع شمارش کارخانجات 
کشور ، اوتارپرادش اولین در بین یک تقسیم 

بندی چهارتایی است.صنایع الکتریکی، چرم، 
منسوجات و مواد معدنی برای سالها ضامن 

رشد سرمایه گذاریهای صنعتی بوده اند. بخش 
خدماتی، بخش اصلی قابل ظهور در منطقه است. 

 IT اوتارپرادش به عنوان یک قطب شرکتهای
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و چند مجتمع مسافری، سازگاری شهر با محیط 
 MBIR زیست، ذخیره آب و پروژه های انتقالی در

در دست اجرا می باشد. نکات برجسته کلیدی آن 
عبارتند از : ارایه چهارمین مقام در درآمد ساالنه 

در کشور، تولید کننده عمده اتومبیل و خودرو، 
سومین صادرکننده بزرگ نرم افزار و یکی از 

.IT/ITeS مقاصد ارجح برای امکانات

هاریانا
هاریانا دارای مزیت موقعیت جغرافیایی قرار 

گرفته در ناحیه ملی پایتخت )NCR(، یک مرکز 
مصرفی و تجاری برجسته می باشد. انتظار می 
رود که برنامه های عملیاتی تحت DMIC در 

هاریانا روند فعالیتهای صنعتی را در منطقه تسریع 
بخشیده و انگیزه تشریحی به بخش تولیدات صنعتی 

در کوتاه و بلند مدت داده و باعث ایجاد فرصت 
های شغلی عظیم و جذب سرمایه گذاری شود. 

MBIR در طول 800 کیلومتر مربع گسترده شده 
که 402 کیلومتر مربع از آن به تدریج پیشرفت 
کرده است. توسعه یک شهرک صنعتی سبز به 

عنوان مدل شهر آینده در MBIR برنامه ریزی 
شده است. تولید 2.5 کروری تا سی سال آینده در 
داخل MBIR ، باضافه تولید فرصت شغلی برای 
1.6 میلیون نیروی کار انتظار می رود. مطالعات 
پیش زمینه ای در امکانات جهت خانه سازی قابل 

استطاعت با هزینه کم، سالمت آموزش و پرورش، 

دهلی
از مهمترین مناطق جهت تجارت و سرمایه  یکی 

گذاری، دهلی NCR، شامل نویدا، گورگاون، 
فریدآباد و قاضی آباد بوده و مرکز تجاری اصلی 
ناخالص داخلی  تولید  باشد. میزان  شمال هند می 

منطقه در نرخ کنونی از 15.9 بیلیون دالر امریکا 
در سالهای 03-2002 به 17.8 بیلیون دالر در 

04-2003 با ثبت نرخ رشد 1.21% افزایش یافته 
ناخالص داخلی  تولید  قابل توجه شامل  است. نکات 

عبارتند از: 17.8 بیلیون دالر امریکا )2004(؛ 
اقتصادی سریع ناشی از بخشهای  یک رشد 

قابل توجه FDIدر هند؛  خدماتی، دومین مقصد 
کاالهای  برای  کننده  بزرگترین مرکز مصرف 

باالترین تجمع خانواده های  مصرفی و ماشین؛ 
بسیار غنی و ثروتمند و مرکز جذب توریست. دهلی 

با بخش  اقتصادی  یکی از پرمزیت ترین مراکز 
خدماتی توزیع کننده %77 به SDP می باشد. ناشی 
از در دسترس نبودن زمین حاصلخیز و صنعت رو 

به رشد، کشاورزی مشارکت حاشیه ای در تولید 
است. داشته  منطقه  ناخالص 
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رشد در زمینه های IT/ITeS ، بانکداری و بخش 
خدمات مالی انتظار می رود که در ترقی مشارکت بخش 

سوم منطقه نقش داشته باشد. در حدود 226 ناحیه صنعتی 
در حال کار توسط MIDC در ماهاراشترا برپا شده اند. 
در میان چندین بخش صنعتی، موارد در حال ظهور در 

اقتصاد روند تهیه خوراک، اتومبیل، بخش خودرو، چرم، 
مواد شیمیایی و دارویی و همچنین مهندسی می باشد.

ماهاراشترا
اولین فاز دارای پتانسیل حصول 20 لک کرور تولید 

صنعتی و مشاغل صنعتی برای 38 لک تا سال 2042 
می باشد. دولت منطقه توسعه شهر صنعتی شندره – 
بیدکین در اورنگ آباد را در دست خواهد داشت که 

دارای سرمایه ای معادل 17.319 کرور خواهد بود. 
تقسیم بندی منطقه در شکل فراهم سازی زمین خواهد 
بود در حالی که تقسیم بندی مرکزی به میزان 3000 

کرور برای هر پروژه شهرستانی می باشد. دولت 
منطقه و ایتالف DMIC یک سرمایه گذاری مشترک 

برای توسعه این پروژه ها انجام داده است که در آن 
منطقه %51 در گرو داشته در حالیکه مابقی توسط 
DMIC مدیریت می شود. نکات کلیدی برجسته آن 

عبارتند از: تولید ناخالص داخلی: 74 بیلیون دالر 
امریکا؛ صادرات: 44 بیلیون دالر امریکا )%45 از 

کل صادرات هند(؛ بخش صنعتی: حدود %19 مجموع 
NVA در بخش صنعتی؛ میانگین رشد اقتصادی 

سالیانه: %9.3 در طول سه سال گذشته و باالترین 
تصویب FDI در کشور می باشد. این ایالت یک مرکز 

عمده اقتصادی و قطب اصلی تجاری می باشد.

می شود. منطقه فرصتهای بزرگی از سرمایه گذاری های 
کالن در پروژه های خالقانه توریستی ارایه داده و مشتاق 
به جذب سرمایه گذاری اتومبیل ، کاالهای مصرفی و در 

زمینه IT می باشد.

راجستان
این ایالت با شش ایالت دیگر در شمال ، غرب و مرکز 

هند در تماس است. یک مسیر طبیعی بین ایالت های 
شمالی غنی و جنوبی شکوفا در کشور وجود دارد که آنرا 

تبدیل به یک مرکز تجاری مهم می کند. حدود %39 از 
DFC از طول راجستان می گذرد. فرصتهای برجسته 
برای تاسیسات صنعتی در امتداد مسیر، راجستان را به 

آسانی قابل دسترس در مناطق تجاری شمال و غرب می 
سازد. حدود %60 نواحی ایالت )در 22 بخش شامل 

بخشهای اصلی مانند جیپور، آلوار، کوتا و بیلوارا( جز 
مناطق اعتباری پروژه قرار می گیرند. با این شرایط، 

ایالت تبدیل به مقصد قابل توجهی برای برپایی واحدهای 
زیرساخت پشتیبانی و صنعتی شده است. در منطقه 

خوشخرا – بیوادی – نیمرانا، یک شهرک صنعتی در 
حال توسعه است و در حوزه مشابه یک مجتمع در مسیر 

پروژه ها و سازه های پشتیبانی دیگر در منطقه جودپور – 
پالی – ماروار در فاز یک عملیات DMIC برنامه ریزی 

DMIC_persian.indd   8 26/04/14   8:26 PM



گردش

می-ژون 2014   ■        ■ 8دور نماي هند 

بیش از سه دهه آینده،  شهرهای صنعتی توسعه یافته 
به عنوان بخشی از پروژه DMC ، سرمایه ای حدود 

100 بیلیون دالر را جذب کنند. در طول فاز اول، 
دولت همیاری مالی 17.500 کرور را به میانگین 

2500 کرور در هر شهر )با هدفمندی سقف 3000 
کرور در هر شهر( جهت توسعه هفت شهر صنعتی 

شامل منطقه سرمایه گذاری دادری-نویدا-قاضی آباد، 
منطقه سرمایه گذاری مانسار- باوال، مناطق سرمایه 

گذاری خوشخرا – بیوادی – نیمرانا و احمدآباد – 
دولرا داشته است. همچنین ایجاد اشتغال برای حدود 3 

کرور نیروی کار احتمال می رود. 
به منظور بهینه سازی تنظیمات DFC و 

نیازهای چرخنده زیرساخت های حمل و نقل، ساخت 
منطقه اعتباری جهت توسعه مناطق اقتصادی موثر 

با زیرساخت با کیفیت باال تا 200 کیلومتر از هر دو 
طرف خطوط DFC در نظر گرفته شده است. عالوه 

بر نواحی اعتباری، توسعه DMIC شامل تقویت ریل 

فرعی و جاده های ارتباطی به مناطق داخلی کشور، 
بازارها و مناطق بندری انتخاب شده در طوی سواحل 
غربی خواهد بود. منطقه اعتبار پروژه )PIA( برای 

DMIC شامل 436.486 کیلومتر مربع بوده که 
%13.8 از مناطق جغرافیایی سراسر هند را در بر 

می گیرد.
بر پایه تقسیم بندی منطقه ای، منطقه اعتبار 

پروژه DMIC شامل هفت ایالت و دو منطقه مشترک 
 DMIC المنافع می شود. منطقه اعتبار پروژه برای

شامل جمعیتی مرکب از 178 میلیون متشکل از حدود 
%17 از کل جمعیت کشور می باشد.

ایاالت جز DMIC %50 تولید کشاورزی از 
محصوالت اصلی کشور و %60 کل صادرات کشور 
را در دست دارد. همچنین، گرایشات سرمایه گذاری 
خارجی نشان دهنده تامین %52 سرمایه گذاری های 

بی طرف FDI به کشور در طول ژانویه 2000 تا 
دسامبر 2006 توسط مناطق DMIC بوده است.

MoU با همکاری در بخشهای مختلف صنعتی به ارزش 
284.451 کرور روپیه با امکان به کار گیری حدود 

هفتصد هزار نفر امضا کرده است.

گوجرات
یکی از صنعتی ترین مناطق هند، گوجرات نرخ رشد صنعتی 

باالی %12.5 را در سالهای 2007-2002 به نمایش در 
آورده است. در دهمین برنامه های پنج ساله هند، گوجرات 

رشد %10.2 در تولید ناخالص داخلی بدست آورده که 
باالترین در بین تمام مناطق هند می باشد. گوجرات برای 
%15.14 )114.52 بیلیون دالر امریکا( از کل سرمایه 

گذاری هند محسوب می شود. گوجرات در تولید ناخالص 
دولت های داخلی %10.2 )2007-2002( و با پیش بینی 

هدفمندی %11.2 )در2012-2007( گواه می رود.
منطقه سرمایه گذاری احمدآباد – دولرا در حدود 100 

کیلومتری مسیر حمل و نقل اختصاصی در وادادارا/احمدآباد 
واقع شده است. دولت این منطقه ، دولرا را اختصاصا به 

عنوان منطقه سرمایه گذاری و برنامه های تدریجی فراهم 
سازی رشد و توسعه ، طراحی کرده است. همچنین دولرا را 

برای توسعه پیشرفت یک بندر سبز در لیست قرار داده که 
کارهای مربوط به آن پیشاپیش در دست اجرا می باشد. 

مجموع %38 )564 کیلومتر( از 1500 کیلومتر مسیر 
حمل و نقل اختصاصی )DFC( از این منطقه عبور می کند 
در حالیکه %62 از مجموع منطقه گوجرات )18 تا از 26 

حوزه( تحت منطقه اعتباری می باشند. این منطقه یک قرارداد 
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برای خلق یک پایه اقتصادی قوی با فضای 
رقابتی جهانی و شالوده دولت هنر، جهت افزایش 

سرمایه گذاری خارجی، تجارت محلی فعال و نایل 
شدن به توسعه پایدار، وزارت صنعت 
و بازرگانی دولت هند، مسیر صنعتی 

بمبیی دهلی)DMIC( را طراحی کرده 
است. در واقع DMIC به عنوان یک 

مدل صنعتی از مسیر استانداردهای 
بین المللی با تاکید خاص بر پایه توسعه 
تولیدات و خدمات صنعتی و توسعه آن 
به عنوان تولید جهانی و قطب تجاری 

تصور شده است.
DMIC یک مدل چندگانه با 

محور باالی مسوولیت مسیر اختصاصی حمل بار 
)DFC( بین دهلی و بمبیی، با پوشش 1483 کیلومتر، 
با ترمینال نهایی در طوقالک آباد و دادری در منطقه 

ملی پایتخت دهلی و بندر جواهرلعل نهرو در بمبیی 
می باشد. تراز پیش بینی شده این مسیر حمل بار از 

اوتارپرادش، ان سی آر دهلی، هاریانا، راجستان، 
گوجرات و ماهاراشترا بوده و عموما به 

موازات ریل راه آهن موجود پیش می رود.
تقسیم بندی طول مسیر اختصاصی 

حمل بار نشان می دهد که راجستان 
)%39( و گوجرات )%38(، مجموعا 

%77 از کل مسیر را تشکیل می دهند که 
بدنبال آن هاریانا و ماهاراشترا هر کدام 

%10 و اوتارپرادش و منطقه ملی پایتخت 
دهلی )هرکدام %1.5 از کل مسیر( بین 

دهلی و بمبیی می باشند. پیش بینی می شود 
که خطوط مسیر مورد نظر 9 ایستگاه اتصال برای 

تعویض ترافیک بین راه آهن کنونی و DFC به اضافه 
ترمینال آخر خواهد داشت. انتظار می رود که در 

دولت هند مسیر صنعتی دهلی بمبیی )DMIC( را در حوزه رشد صنعتی شش ایالت در 
کشور تدوین نموده است. نگاه کوتاهی می اندازیم که دریابیم چه چیزی در آینده نزدیک از 

این پروژه جاه طلبانه وجود خواهد داشت.

DMIC به 
عنوان یک طرح 
مسیر صنعتی با 
استانداردهای بین 
المللی در نظر 
گرفته شده است.
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فردایی بهتر، 
شش ایالت، 1483 کیلومتر
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گردش
06 فردایی	بهتر،	شش	ایالت،	1483	کیلومتر	

شیوه
814	میلیون	رای	دهنده،	930,000	پایگاه	انتخاباتی،	

14 1.19	میلیون	ماشین	رای	گیری	الکترونیکی	
شیوه

21 تشکیالت	اقتصادی	انتخابات	
شیوه

24 جاذبه	رسانه	های	گروهی	
نوآوری

28 تفسیرات	الفنانین	لعید	األلوان	
مشارکت

31 همکاری	بی	پایان	
مشارکت

38 هند	و	سریالنکا	روابط	تاریخی	خود	را	استحکام	می	بخشند	
مشارکت

42 	اشتیاق	هند	برای	ساخت	افریقای	آتی	
ابتکار عمل

48 گامهای	بلند	بسوی	صلح	جهانی	
فرهنگ

52 در	جستجوی	معنویت	
فرهنگ

60 	چهره	جدید	تئاتر	هند		
بازبینی

65 	بیا	،	گردش	کن،	تجربه	کسب	کن	

تصویر لحظه ها
66 	این	یک	جهان	وحشی	وحشی	وحشی	است	

بازبینی
74 از	ثبات	و	اراده		

بازبینی
78 جای	پای	بودیسم	

 سفر
82 کامال	طبیعی	

گفتگو
88 خاطرات	یک	شاهزاده	خانم		

محتویات

هم	اکنون	چشم	انداز	هند	با	محتوای	دیجیتالی	قابل	دسترس	است.	دستورالعمل	زیر	را	
دنبال	کرده	تا	مستندهای	آموزنده	که	ارتباط	جالبی	با	روایات	ما	دارند	را	تماشا	کنید.

Step 1: Download the free 

ARplay app for iPhone or 

Android.

Step 2: Open the ARplay app, 

hold the phone on the maga-

zine cover and tap to scan it. 

Step 3: Watch the videos. 

Scan

1 2 3

گام3:ویدیوها	را	تماشا	کنید.

ios/in.arplay	برای	)/iPhone	iPad(	و	android/in.arplay	برای	)Android	devices(	دانلود	کنید.

Step 1: Download the free 

ARplay app for iPhone or 

Android.

Step 2: Open the ARplay app, 

hold the phone on the maga-

zine cover and tap to scan it. 

Step 3: Watch the videos. 

Scan

1 2 3

چگونه	کار	می	کند:

	app	ARPlay	free	:1گام
رایگان	را	برای	iPhone	و	یا	

Android	دانلود	کنید.

Step 1: Download the free 

ARplay app for iPhone or 

Android.

Step 2: Open the ARplay app, 

hold the phone on the maga-

zine cover and tap to scan it. 

Step 3: Watch the videos. 

Scan

1 2 3

گام:2	ARPlay	app	را	باز	کرده،	
تلفن	را	روی	جلد	مجله	نگه	داشته	
و	ضربه	آهسته	ای	جهت	مرور	

کردن	بزنید.
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Ltd	Pvt	هند	پوشر	مکس	ای	رسانه	گروه
ناشر	و	مدیراجرایی	ارشد	:	ویکاس	جوهری

مدیراجرایی	شرکت	و	مدیرعامل:	پراکاش	جوهری
مدیرامور	مالی:	کولدیپ	سینگ
سردبیر	اجرایی:	ساوراب	تانکا

Head Office  
MaXposure Media Group India Pvt Ltd 

Unit No. F2B, Second Floor, MIRA Corporate Suites, 
Plot No. 1&2, Ishwar Nagar,  

Mathura Road, New Delhi - 110 065. India 
CIN No: U22229DL2006PTC152087 

Tel: +91.11.43011111, Fax: +91.11.43011199
الهند	برای	نظردهی/	سواالت:	

indiaperspectives@maxposure.in

ویرایشگر:	سید	اکبرالدین
دستیار	ویرایشگر:	نیکیلش	دیکسیت

Ministry of External Affairs
Room No. 255, ‘A’ Wing, Shastri Bhavan,   

New Delhi - 110001. India
Tel.: +91.11.23383316, Fax.: +91.11.23384663

http://www.indiandiplomacy.in	:وبسایت
osdpd2@mea.gov.in	:سواالت	نظردهی/	برای

چشم	انداز	هند	به	زبانهای	عربی،	اندونزیایی،	انگلیسی،	
آلمانی،هندی،ایتالیایی،پشتو،فارسی،پرتغالی،	 فرانسه،	

روسی،	سینهالی	،	اسپانیایی	و	تامیل	منتشر	می	شود. 

چشم	انداز	هند	توسط	سیداکبرالدین،	دبیر	مشترک	)XP(	و	سخنگوی	رسمی	
،	وزارت	امور	خارجه)MEA(	دهلی	نو،	5410،جواهرلعل	نهرو،	ساختمان	
	Pvt هند	 پوشر	 مکس	 ای	 رسانه	 گ��روه	 در	 الهند	 	110011 نو	 ،دهلی	 	A
	،F2B	شماره	واحد	دوم،	طبقه	میرا،	شرکتی	واحدهای	و	,)MMGIPL(Ltd.
هند،	دهلی	نو	،ایشوارنگر،	قطعه	1	و	2	،	خیابان	ماتورا	110065	الهند	چاپ	
و	منتشر	می	شود.	چشم	انداز	هند	شش	بار	در	سال	چاپ	می	شود.	تمامی	حقوق	
محفوظ	است.	استفاده	از	نوشته	ها،	آثار	هنری،	و/یا	عکاسی	موجود	در	اینجا	
با	تصدیق	چشم	انداز	هند	امکان	دارد.	.	MEA	و	MMGIPLهیچ	مسوولیتی	
در	قبال	از	دست	رفتن	یا	آسیب	دیدن	محصوالت	ناخواسته،	نسخه	های	خطی،	
عکسها،	آثار	هنری،شفاف	سازی	یا	مواد	دیگر	ندارد.	دیدگاه	های	بیان	شده	در	

مجله	لزوما	مربوط	به	MEA		یا		MMGIPLنمی	باشند.

MMGIPL	/سواالت	برای
تلفن:	091-11-43011111
فاکس:091-11-43011199

www.maxposure.in

دور نماي هند

ما	را	در	اینجا	دنبال	کنید:

برای	دریافت	کپی	چشم	انداز	هند،	با	نزدیک	ترین	بخش	دیپلماتیک	
تماس	حاصل	فرمایید.

        http://www.facebook.com/IndianDiplomacy

        http://www.twitter.com/IndianDiplomacy

        http://www.youtube.com/Indiandiplomacy

شماره	2	■		جلد	28	■		می-ژون	2014
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همانطور که دنیا بزرگترین دموکراسی است، هند نیز در حال رای گیری برای انتخابات یک دولت جدید است. رییس 
کمیسیون رای گیری سابق هند دکتر سامی کورایشی نظرات خود را در این تجلیل دموکراسی و نمایشنامه در حال تغییر 
در طی سالها بیان می کند. ما روند تغییر مبارزات انتخاباتی سیاسی در کشور را از وب سایتهای رسانه های اجتماعی 
تا پست الکترونیک و پیام های کوتاه نشان داده و نگاهی می اندازیم به اینکه چگونه انتخابات باعث جذب خارجیها به 

این کرانه شده است، بنابراین سبک توریستی جدیدی به نام توریست انتخابات متولد شده است.

پیشرفت هند در زمینه صنعتی ستودنی است. ما نمایی از مسیر صنعتی بمبیی-دهلی ارایه کردیم که با هدف پیشرفت 
زمینه های صنعتی در شش ایالت در کشور در حال اجراست و در تجارت و تولیدات صنعتی نقش برجسته ای ایفا می 
کند. مسیر نام برده از ایالتهای اوتارپرادش، دهلی NCR، هاریانا، راجستان، گوجرات و ماهاراشترا در طول کلی 

1483 کیلومتر عبور خواهد کرد.  

ما نگاهی می اندازیم به اینکه چطور روابط قوی هند با کشورهای جنوبی صحرای افریقا در زمینه رشد فرصتهای 
تجاری در دهمین کنفرانس بانک CII-EXIM در پروژه مشارکت هند و افریقا پیشرفت شایان توجهی داشته است. این 
نشریه همچنین ابتکارات هند در سریالنکا شامل ساخت پناهگاه، کمک های بشردوستانه، تامین لوازم پزشکی مورد 
نیاز و تجهیزات کشاورزی را مورد بررسی قرار می دهد. در موقعیت روز ملی صلح جویان سازمان ملل در 29 می 

، ما در مورد تالشهای صلح جویانه هند در سراسر جهان سخن می گوییم.

در حالیکه فیلم ساز و طراح مد مظفرعلی ریشه های عرفان را در چگونگی ورودش به هند و قدرت واحدش دنبال می 
کند. رقاصه باله مشهور شووانا نارایان نشریه وزارت امور خارجه را بررسی کرده؛ زن هندی، و می گوید چگونه 
این کتاب روی میز قهوه، اراده و عزم او را حفظ کرد. گزینه دیگر برای مطالعه، کارگردان کهنه سرباز قدیمی تیاتر 
هند نادیرا ظهیر بابار و دیگر هنرپیشه ها از صحنه های هنر هند هستند که نظراتشان را در مورد آغاز و پذیرش 

رویدادهای مدرن در میان می گذارند.

گوهر گرانبهای دیگری در این نشریه داریم. ساحل رادهانگر در جزیره هاولوک واقع در آندامنز در هند با ماسه های 
سفید و آبهای فیروزه ایش و گیاهان و جانوران محلی در پناهگاه حیات وحش در مودهوماالی، نگرهول، وایاناند و 

باندیپور در جنوب هند.

چشم انداز هند هم اکنون در تمام سیستم عامل ها و نرم افزارهای موبایل از طریق Magzter ، یکی از بزرگترین 
بر  زبان   41 در  مطالعه  قابل  الکتریکی،  مجله  این  باشد.  می  دسترس  قابل  جهان،  در  دیجیتال  خبری  های  ایستگاه 

 روی وب و همچنین موبایل از طریق اتصال اینترنتی ذکر شده می باشد: 
دیجیتالی  جهت  در  بعدی  بلند  قدم   indiaperspectives.in/magzter
افزار  انداز هند شامل “واقعیت تکمیل شده” ، استفاده از نرم  کردن چشم 
ARplay است که به خوانندگان امکان تماشای مستندهای مربوط به مجله 

را می دهد. برای جزییات بیشتر به صفحه مندرجات مراجعه فرمایید.

سید اکبرالدین

پیش گفتار
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فستیوال مواتسو
 در فستیوال مواتسو برگزار شده توسط قبیله 
Ao در شمال شرقی هند، پایان فصل کشت و 
زرع جشن گرفته می شود. شما شاهد رقص 

و آواز با مردمی که بهترین لباسهایشان را 
پوشیده و دور آتش می نشینند، بوده و از 

غذاهای مجلل لذت می برید.

زمان: اولین هفته می
مکان: ناحیه روستاهای موکوکچونگ بویژه 

چاچاییملنگ، ناگالند

فستیوال تابستانی کوه ابو
فستیوال تابستانی کوه ابو در راجستان با 

خواندن تصنیف آغاز شده و با رقص محلی 
و نمایش آتش بازی ادامه می یابد. همچنین 

فعالیتهای ورزشی مانند مسابقات قایق رانی 
بر روی دریاچه ناکی و رقابات اسکیت رولر 
نیز ارایه می شود. نکته قابل توجه نمایش شام 

کوالی نشان دهنده کوال هند می باشد.

زمان: 14-12 می
مکان: کوههای ابو، راجستان

بودا پورنیما
بودا پورنیما تولد خدای بودا را جشن می گیرد. 
فعالیتهایی شامل مالقات نمازگزاران، مباحثات 

مذهبی، شرح متون مقدس بودا، عبادت و 
مدیتیشن گروهی اجرا می شود. قطار توریستی 

بودایی سریع السیر ماهاپارینیروان در راه 
آهن هند به بازدیدکنندگان امکان تماشای همه 

بخشهای زیارتی بودایی در هند را می دهد.

زمان: 14 می
مکان: بخشهای مختلف بودایی در سراسر هند 

بویژه بودگایا

فستیوال المایورو
این فستیوال دو روزه، یوروکابگیات 

در المایورو در اکثر صومعه های 
ل=باستانی الداک برگزار می شود. 

رقص ماسک توسط الماها اجرا می شود. 
آیین مهم دیگر، سوزاندن عروسکها به 

نشان سوراندن نفس می باشد.

زمان: 15-14 می و 25-24 ژون
مکان: صومعه المایورو، الداک

مسابقات قایق رانی چامپاکوالم موالم
 قدیمی ترین مسابقات قایق رانی مارپیچ 
کراال روی رود پامبا برگزار می شود. 

شرکت کنندگان از قایق های مختلف مانند 
چاندان و ایروتو کاتی استفاده می کنند. 

صفوف خیره کننده قبل از رقابت، نشان 
دهنده قایق های تزیین شده و هیجان انگیز 

شناور در آب هستند. 

زمان: 23 ژون
مکان: چامپاکوالم، اله پی، کراال

فستیوال تابستانی
اوتی، یک ایستگاه تپه ای در تامیل نادو، در 

فستیوال تابستانی زنده می شود. نمای گلها 
میهمان نوازی بصری است. همچنین رقابت 
های قایق رانی و کوه پیمایی نیز وجود دارد.

 زمان: اوایل می
مکان: باغهای گیاهشناسی اوتی، تامیل ناد

درهم و برهم از همه جا
هند سراسر  در  نزدیک  رویدادهای 
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