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آخرین صفحه 

 |      | دور نماي هند 

350 لوکوموتیو در 299 روز!
خدمات راه آهن هند یکی از گسترده ترین و شلوغ ترین شبکه ریل های راه 
آهن در جهان به شمار می رود. اما آیا می دانستید که راه آهن هند دارای 
رکورد جهانی نیز هست؟ اخیرا، عملیات چیتارانجان لوکوموتیو وورک 

)CLW( متعلق به راه آهن هند به تولید درخشان 402 لوکوموتیو در سال 
2018-19  دست یافت که رکورد خود شامل تولید 350 لوکوموتیو در 

سال 2017-18 را نیز شکست! این نتیجه ی تاثیر گذار، موجب دستیابی 
چیتارانجان لوکوموتیو وورک )CLW( واقع در آسانسول، متعلق به بنگال 

غربی، به مجوز ورود به کتاب ثبت رکورد های “لیمکا” شد. 

اعالم زمان با دقتی شاهانه
شهر پر جنب و جوش جیپور، پایتخت ایالت 

راجستان، نه فقط به تنهایی یک میراث جهانی 
یونسکو به شمار می رود، بلکه خانه سامرات 
یانترا نیز هست که گفته می شود بزرگ ترین 

زمان سنج یا  ساعت خورشیدی جهان می باشد. 
این ساعت خورشیدی در سال 1728 پیش از میالد 

توسط ساوای جای سینگ دوم )II( ساخته شده و 
با ارتفاع 73 پایی در آسمان بر پاست. اگر چه از 
نظر طراحی از سایر زمان سنج های زمان خود 

متمایز نیست، اما از لحاظ دقیق بودن، قابل مقایسه 
با هیچ یک از همتایانش نمی باشد.

مسیرهای الک پشتی
در حالی که الک پشت های زیتونی ریدلی توسط اتحادیه بین 

المللی برای حفاظت از طبیعت درج شده در لیست قرمز آسیب 
پذیر اعالم شده اند، در نوع خود بی نظیر محسوب می شوند. گرم 
شدن کره زمین و تأثیر آن بر محیط زیست ، اغلب سواحل حیاتی 
محل النه سازی را از بین برده و به النه های این گونه آسیب می 

زند. اما ساحل والس در راتناگیری واقع در ایالت ماهاراشترا، 
یک پناهگاه امن برای الک پشت های زیتونی ریدلی در هند به 
شمار می رود. همه ساله صدها الک پشت  زیتونی ریدلی ماده 
برای تخم گذاری به اینجا می آیند. نوزادان بعد از حدود دو ماه 

)عموماً در ماه مارس( از تخم بیرون می آیند.

تاثیر گذاری های هندی
با این واقعیت های جالب کمی بیشتر هند را بشناسید
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رو  به  رو  آن  با  ما  نسل  حاضر  ح��ال  در 
بحران  که  داند  می  سلیمی  عقل  هر  است. 
و  حد  بی  و  پروا  بی  استفاده  نتیجه  کنونی 
یک  از  ام��ر  ای��ن  اس��ت.  طبیعت  از  حصر 
را  مردم  که  گرفته  سرچشمه  تجاری  فلسفه 
ما  موفقیت  که  کند  می  گمراه  گونه  بدین 
طبیعت،  قوانین  از  برخی  گشایی  رمز  در 
را  طبیعت  بر  بشر  تسلط  برای  کافی  اثبات 
شوماخر،  اف  ای  نظر  طبق  دارد.  بر  در 
توسعه  الگوهای  دان های معاصر و  اقتصاد 
کرده  رفتار  ای  گونه  به  طبیعت  با  مدرن، 
است  مصرف  قابل  درآمد  یک  گویی  که  اند 
و “انسان مدرن خود را به عنوان بخشی از 
طبیعت تجربه نمی کند بلکه، خود را نیروی 
و  تسلط  سرنوشت  با  که  بیند  می  خارجی 

است.”  شده  آفریده  زمین  تسخیر 

طبیعت  با  ما  تعامل  ودی��ک،  فلسفه  در 
غیرقابل  پیوند  و  متعادل  مالحظات  توسط 
او هدایت می شود.  با محیط  انسان  توصیف 
افسانه پانچاتانترا مدام این عبارت را تکرار 
“اگر  که  شود  می  آور  یاد  ما  به  و  ک��رده 
به  با قطع درختان و آسیب رساندن  شخصی 
حیوانات امید رهیابی به بهشت را دارد، پس 
راه جهنم از کدام سو می گذرد؟” در ادبیات 
همدردی  احساس  نگرش  با  ما  هند،  باستانی 
پیرامون  محیط  در  موجود  عناصر  تمام  با 

حیوانات،  انسان،    - شویم  می  مواجه  بشر 
هر  و  خاک  ها،  کوه  ها،  رودخانه  گیاهان، 
فرهنگی  به  نگرش  این  دیگری.  مشابه  چیز 
با  درخت  یک  قطع  آن،  در  که  شده  منجر 
این  شود.  می  مقایسه  دوست  یک  به  خیانت 
عنوان  به  طبیعت  آن  در  که  ب��اور  سیستم 
یافته  گسترش  خانواده  یک  اعضای  از  یکی 
اخالقی  اص��ول  ش��ود،  می  گرفته  نظر  در 
که  ک��رده  تعریف  ای  گونه  به  را  مصرف 
کننده  ترمیم  و  گر  احیا  بلکه  استثمارگر،  نه 
بر  پراکریتی  ی  واژه  گاندی،  برای  باشد. 
چیز  هر  یا  و  ایده  یک  اصلی  های  ویژگی 
پراکریتی  با  انسان  اگر  دارد.  دیگری داللت 
داده شود، هم محیط زیست و هم خود  پیوند 

را تخریب خواهد کرد. 
نگرشی  گاندی  پراکریتی  ایده  به  ما  اگر 
به  او  طریق  از  و  باشیم،  داشته  دوب��اره 
محیط  به  نسبت  باستان  هند  اخالقی  اصول 
استراتژی  توانیم  می  مطمئنا  بنگریم،  زیست 
و شهامت اخالقی الزم برای مقابله با بحران 

دریابیم. را  های محیط زیست 

گائوتام چوبی عضو انجمن علمی بوده و یک ستون 
نویس و مترجم می باشد. او در دانشگاه دهلی به 

تدریس انگلیسی پرداخته و در مورد گاندی ، سیاست 
های فرهنگی و ادبیات هند می نویسد.

گاندیجی در طی روزهای 
حضور در آفریقای 

جنوبی؛ گاندی چهار زانو 
در کنار چرخ نخ ریسی 

در هند نشسته و کتاب 
می خواند
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If we could change ourselves, the tendencIes In the world 
would also change. as a man changes hIs own nature, so does 
the attItude of the world change towards hIm. we need not 
waIt to see what others do.

lIve as If you were to dIe 
tomorrow. learn as If 
you were to lIve forever. 
It’s the qualIty of your 
lIfe that matters not the 
speed wIth whIch you lIve.

If I have the belIef 
that I can do It, I 
shall surely acquIre 
the capacIty to do It 
even If I may not have 
It at the begInnIng.

Words of the Mahatma

مکاتبه با خاطرات
برای بزرگداشت زندگی ماهاتما گاندی ، قهرمان حقیقت و عدم خشونت در سرتاسر جهان ، تقریباً 300 تمبر پستی توسط کشورهایی غیر 

از هند منتشر شده است. در تاریخ 26 ژانویه 1961 ایاالت متحده امریکا تبدیل به اولین کشور به غیر از هند شد که به افتخار گاندیجی یک 
تمبر پستی منتشر کرد. در هند ، نخستین تمبر پستی به افتخار گاندیجی به مناسبت روز استقالل این کشور در سال 1948 به چاپ رسید.
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1888
پس از ثبت نام در معبد داخلی اینس آف كورت برای تحصیل 
در رشته حقوق ، برای اولین بار در سال 1891 برای وکالت 

دعوت شد. در دوران حضور در انگلستان ، موهانداس 
کارامچاند گاندی )MKG( برای تطبیق با ویژگی های اخالقی 
جامعه غربی با دوران سختی روبرو شد اما به باورهای خود 

درباره گیاهخواری پایبند باقی ماند.

1869
موهانداس )کارامچاند( گاندی یا MKG نوزاد متولد 
شده ی پوتلیبای و کارامچاند گاندی در پوربندر بود. 
او در سال 1882 و در سن 13 سالگی با کاستوربای 

ازدواج کرده و در عین حال خود را برای ادامه 
تحصیل در رشته حقوق آماده سفر به انگلیس می کرد. 

1893
موهانداس کارامچاند گاندی )MKG( هنگامی 
که می خواست خود را به عنوان یک وکیل 
مدافع در بومبای سابق مستقر کند ، با سختی 
روبرو شد. وی سپس فوراً پیشنهاد انتقال به 
ناتال ، آفریقای جنوبی را برای کمک به یک 

وکیل مدنی پذیرا شد. 

1893-1914
در طی دوران سکونت خود در افریقای جنوبی، 
گاندیجی به سرعت با تبعیض نژادی مواجه شد، 
و اینجا بود که او را بدون هیچ تشریفاتی و تنها 
به خاطر نژادش از کوپه درجه یک قطار بیرون 
راندند و در این زمان بود که تالش موهانداس 

کارامچاند گاندی )MKG( برای رسیدن به عدالت 
اجتماعی تشکیل شد. همچنین او در طی دوران 

سکونتش در افریقای جنوبی، چندین بار به خاطر 
مقاومت در برابر رژیم سرکوب گر حاکم بر این 

کشور زندانی شد. 

1914-1919
گاندیجی در سال 1914 به هند برگشت اما در حاشیه 

سیاست های هند باقی ماند. موهانداس کارامچاند گاندی 
)MKG(، به دنبال تصویب قانون دوالت که بنا بر آن 

قانون مندان را مجاز می دانست که هر کسی که مظنون 
به فتنه باشد را بدون محاکمه به زندان بی اندازند، 

ساتیاگراهای خود را در سال 1919 آغاز کرد. به هر 
روی، قتل عام باغ جالیانالن و تصویب قانون نظامی 

برای مدتی دست و بالش را بست. 

1920-1947
در طی فقط دو سال، موهانداس کارامچاند گاندی 
)MKG( به چهره ای غالب در عرصه سیاسی 
هند تبدیل شده بود. او حتی پس از استقالل هند و 

پیش از ترور خود در 30 ژانویه 1948 ، توانست 
خشونت های جمعی را در کلکته )1947( و دهلی 

)1948( متوقف کند.

هنگامی که شخص به سفر زندگی یک انسان در مسیر 
سرکوب ها ، استقامت ها و دوران حبس سخت نگاه می کند، 
تصور اینکه چگونه این امر منجر به توانمند سازی میلیون 

ها نفر در سراسر جهان شده، دشوار می شود. یک مرد ساده 
که به ایده ی عدالت و برابری باور داشت، این سفر او از 
موهان تا تبدیل شدن به مردی است که امروز ما او را می 

شناسیم، ماهاتما

زندگی من، رسالت من است

87



افسانه

  |      | | دور نماي هند       |  

معنای  به  خود  نوبه  به  این  باشد. 
هدف  ان��داز  چشم  رفتن  میان  از 
می  بشریت  به  خدمت  تر  بزرگ 

باشد.
مبارزی  عنوان  به  گاندیجی 
شناخته شده که هرگز دلیلی برای 
جدا کردن روش ها از اهداف پیدا 

اصیل  اهداف  که  داشت  باور  او  نکرد؛ 
می  محقق  شریف  ابزار  طریق  از  تنها 
ای  وظیفه  این  حال،  عین  در  و  شوند. 
تعهد  کنیم  درک  که  اس��ت  ما  دوش  بر 
گاندیجی نسبت به راستی و عدم خشونت، 
بیش از تنها یک تعهد فیلسوفانه در برابر 
ایده های انتزاعی بود. او به خانواده ای 
شامل مدیران و روسای دولتی ساکن در 
و  داشت  تعلق  راجکوت  اشرافی  ایالت 
سنین  همان  از  وابستگی،  این  خاطر  به 
پایین به خوبی نسبت به ضرورت وجود 

بار  یک  حتی  او  داشت.  آگاهی  مقررات 
خود،  برجسته  سیاسی  فعالیت  طول  در 
حال  رفاه  در  را  دولت  مرکزیت  تاثیر 
تأمل  نپنداشت. در  ناچیز  شهروندان خود 
خشونت  برخوردهای  س��ؤال  م��ورد  در 
آمیز سیاسی زمان خودش، گاندی به این 
مردی  شر  از  رهایی  که،  پرداخت  بحث 
که مانع او می شود، تنها احساس امنیتی 
ایجاد می کند که نه تنها غیر واقعی بلکه 
گذرا نیز می باشد. از سوی دیگر، تعامل 
مطالعه  و  مخرب  عوامل  درک  ب��رای 
پایدار را  زمینه اختالف نظر ، آتش بس 

به وجود می آورد.

پایدار و چشم  بوم شناسی 
هند انداز 

زیست  محیط  های  بحران  شک،  بدون 
که  است  مشکالتی  دشوارترین  از  یکی 

مردم متعلق به هند باستان برای حمایت از 
فلسفه جامع خود به نام واسودایو كوتومبكام 

به معنی تمام زمین یك خانواده است، 
ایستادگی می كنند

 پایین )در جهت عقربه های ساعت 
از سمت چپ(: دولت مرد و فعال 

اجتماعی، موهانداس کارامچاند 
گاندی در حال دریافت هدیه در 

کوپه قطار )1940(

نخست وزیر هند، نارندرا مودی 
در حال سخنرانی در اجالس مسائل 

مربوط به رهبری، رویدادی به 
مناسبت بزرگداشت صد و پنجاهمین 

)150( سالروز تولد گاندیجی؛

نخست وزیر مودی )C( به رهبران 
جهان پیوست تا کارخانه خورشیدی 

50 کیلوواتی گاندی و باغ صلح 
گاندی در مقر سازمان ملل متحد را 

از راه دور افتتاح کنند
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در زمانی که ما مشغول برپایی مراسم جشن صد و پنجاهمین )150( سالروز تولد ماهاتما گاندی 
هستیم، منصفانه است که بگوییم گاندیسم در برابر آزمون زمان ایستادگی کرده است. در طی 
سالیان، خواه در مورد نلسون ماندال بوده باشد و یا مارتین لوتر کینگ، جی آر گاندیجی همیشه 
الگویی برای درک و مقابله با چالش های مربوط به آنها بود. امروز ما به تجزیه و تحلیل این 

واقعیت می پردازیم که چطور ارزش های ماهاتما هنوز در جهان معاصر متناسب باقی مانده اند

درس هایی از یک روایت 
کالسیک

نوشته: گائوتام چوبی

در تکنیک های ماهاتما گاندی می توان نقشه 
چالش  کردن  برطرف  برای  آماده  های  راه 
سیاست  گاندی  کرد.  پیدا  را   متعددی  های 
در جست  که  دید  می  ای  به عنوان حرفه  را 
طریق  از  بشریت  به  رسانی  خدمت  جوی  و 
در  همگی  که  است  هایی  عملکرد  و  اصول 
امروزه،  اند.  دوانده  ریشه  راستی  و  حقیقت 
خشونت بزرگ ترین خطری به نظر می رسد 
در هر گوشه  کند.  تهدید می  را  ما  که وجود 
بین  های  سازمان  و  ها  دولت  دنیا،  این  از 
المللی در تالش برای تدوین استراتژی هایی 
برای مقابله با خشونت ، افراط گرایی مذهبی 
، هرج و مرج گسترده و تروریسم هستند. و 
هر  در  مشروعیت  رهبر  حقیقت  اینکه  برای 
برای  ها  دولت  و  جوامع  که  باشد  سیاستی 
قشر  سازی  توانمند   ، نزولی  روند  ارتقاء 
می  اعالم  جهانی  عدالت  تضمین  و  محروم 
برنامه  از  یک  هیچ  در  نباید  خشونت  کنند، 
ها نقشی داشته باشد: نه به عنوان یک مفهوم 
برای  موقت.  استراتژی  یک  عنوان  به  نه  و 
یک  با  اساسا  خشونت  و  حقیقت  گاندیجی، 
شدن  متوسل  بنابراین،  دارند.  ضدیت  دیگر 
زودگذر،  لحظه  یک  برای  حتی  خشونت  به 
درستی  نا  پذیرفتن  معنای  به  است  ممکن 
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گام  بیرون  به  ، تصمیم گرفتم  اند  بوده  نشده 
متنوع  و  عرفانی  تقریباً  موسیقی  و  برداشته 
می  سعی  من  اگر  کنم.  تجربه  را  کشورمان 
سینمای  طریق  از  را  عامیانه  موسیقی  کنم 
 ، فرهنگ  کل  باید   ، کنم  معرفی  دار  ن��ام 
سبک زندگی ، روند تفکر ، عادات غذایی ، 
سیاست ها ، تاریخ و هر آنچه که آن ها در 
بر می گیرند را، از طریق موسیقی معرفی 
وومانیا”  “اوه  آهنگ  با  من  که  کاری  کنم. 
متعلق به فیلم گنگز آف واسیپور انجام دادم.

برای اینکه بتوانم به آهنگ حال و هوایی 
بکر و روستایی ببخشم، زنان خانه داری از 
داستان  که  شهری  کردم،  انتخاب  را  بیهار 
فیلم در آنجا رخ می دهد. به شیوه ای مشابه 
با آهنگ “جوگنی” از فیلم “اویه الکی الکی 
دار،  نام  دان  موسیقی  من  آن  در  که  اویه” 
ِدس راج الکانی متعلق به پنجاب را به خاطر 
لهجه اصیل این منطقه برگزیدم. در یکی از 
تجربیان شنیداری اخیرم در جشنواره هنری 
سرندیپیتی برگزار شده در سال 2019، یک 
تحول”  “بادهای  عنوان  با  موسیقی  فضای 
ایجاد کردم. تماشاگران تشویق می شدند که 
در جسمی بدمند که هنگام جمع شدن باد می 

چرخید و صدا و لرزش را منتقل می کرد. 
هرچه مردم بیشتر با این دستگاه درگیر می 
یا  تر  سخت   ، خود  روحیه  به  بسته   ، شدند 
نرم تر می دمیدند و سیگنال هایی را ارسال 

می کردند!
دانان جایگزین  بیشتر موسیقی  امروزه، 
برای  بیشتر  برابری  های  فرصت  ایجاد  بر 
یکسان  ط��ور  به  هنرمندان  و  شنوندگان 
الهام  دریافت  دنبال  به  و  کنند  می  تمرکز 
تغییر  ایجاد  مورد  در  من  هستند.  گذشته  از 
اشکال  سمت  به  رایج  موسیقی  صنعت  در 
برای  فضایی  که  امیدوارم  موسیقی  متناسب 
آزمایش مداوم فراهم کند. من اعتقاد دارم که 
باید هر   ، آینده موسیقی هندی  برای ساختن 

چه عمیق تر در سنت ها غوطه ور شویم.

وینایاک سوریا سوامی یک روزنامه نگار مستقر در 
دهلی است. وی دارای مدرک مهندسی مکانیک است و 

به عنوان کارآموز کشتی سازی با نیروی دریایی هند 
همکاری کرده است. او که در دوران نوجوانی نیز یک نویسنده پاره وقت 
بود، به روزنامه نگاری روی آورد تا شور خود برای نوشتن و مسافرت 

را دنبال کند.

دختری در حال یادگیری نواختن ارغنون در سریناگار، کشمیر
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می  گفته  شدند.  می  خوانده  فرا  بیابانی  ایالت 
شود ، موسیقی آنها ، همراه با دهل )یک طبل 
که  چوبی  صفحه  )دو  کارتال  و  طرفه(  دو 
هنرمندان با آنها صدای بلندی مانند دست زدن 
ایجاد می کنند( صدای رعد و برق را تقلید می 
کرده است و به این ترتیب ، خدای باران را 

مجذوب می کردند.
یک مثال مشابه دیگر از این گونه موسیقی، 
باتیالی،  است.  غربی  بنگال  به  متعلق  باتیالی 
اغلب  قایقران،  مرد  آهنگ  به  مشهور  هچنین 
به صورت منفرد و ندرتا به همراه ابزار آالت 
گویند  می  خبرگان  شود.  می  خوانده  موسیقی 
که طبیعت رودخانه ای این منطقه ، جایی که 
گرفته،  سرچشمه  آن  از  عامیانه  موسیقی  این 
مانند  دقیقاً  است.  داده  شکل  را  آن  ساختار 
لحن  نیز  باتیالی   ، جریان  حال  در  رودخانه 
ریتمیک  نزول  و  صعود  یک  دارد؛  شیرینی 

در نت هایش ، مانند طغیان آب. 

طبیعت  آمیختن  درهم  با  عامیانه  موسیقی 
پیرامون  محیط  به  انسان  واکنش  و  صدا،  و 
 ، مثال  عنوان  به  شود.  می  تعریف  نیز  آنها 
تپه ها دارای نت های باالتری است  موسیقی 
که در میان کوه ها و دره ها حرکت می کنند. 
جنگلی  مناطق  در  ساکن  جوامع   ، مقایسه  در 
دشت ها، با گام پایین و نت های آرام آواز می 
خوانند. این همان چیزی است که من سعی می 

کنم در موسیقی خود ضبط کنم.

مسیر پیش رو
اولین گام برای سازگاری آهنگ های موسیقی 
 ، مدرن  دوران  نواهای  برای  هندی  عامیانه 
قدم گذاشتن به مناطق طبیعی است ، جایی که 
امروزه  حتی  و  اند  شده  متولد  ها  ملودی  این 

نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
ایجاد  و  ها  رسانه  سایر  کشف  منظور  به 
هماهنگی برای آواهایی که پیش از این شنیده 

اعضای قبیله ی 
ماریا متعلق به 

باستار، چاتیسگار 
در حال اجرای 

رقص های سنتی
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فکر می کنم آنچه می خواستم این بود که اگر 
به هیچ چیز دیگری دست نمی یافتم، حداقل 
داشته  دموکراتیک  موسیقی  خلق  روند  یک 
فیلم  به  متعلق  ره”  “کاال  من  آهنگ  باشم! 
معدن  صنعت  با  که   ،2 واسیپور  آف  گنگز 
با صدای   ، بود  شده  هماهنگ  سنگ  زغال 

برخورد زغال سنگ آغاز می شد.
من این صدا را از کارخانه ای به چنگ 
هم  در  فلزی  زنجیرهای  آن  در  که  آوردم 
موسیقی  نسب  و  اصل  بودند!  شده  ریخته 
هند دارای نمونه های مشابهی از صداهای 
و  روزم���ره  زندگی  در  رسیده  گ��وش  به 
برانگیز  تفکر   – بخش  الهام  های  یادداشت 
دانان  از موسیقی  برخی  امروز،  باشد.  می 
این  مجدد  کشف  ح��ال  در  هند  در  ج��وان 
بخش  روشنایی  های  مشعل  هستند.  افکار 
دنبال  به  تصمیم  تنها  نه  هند  موسیقی  جدید 
کردن یک مسیر کامال جدید گرفته اند، اما 

ای  شیوه  عنوان  به  را  مسیر  این  همچنین 
های  سنت  ایده  توسط  که  کنند  می  تعریف 
متعلق به سر تا سر کشور فرمانروایی می 

شود.

جسور مرزهای 
آنچه  که  فهمید  خواهیم   ، نزدیک  مقایسه  با 
جایگزین”  “موسیقی  عنوان  با  ام��روزه 
خوانده می شود ، اغلب با برخی از قدیمی 
ترین سنت های عامیانه کشور مشاهده شده 
هندی  های  طبل   ، مثال  عنوان  به  اس��ت. 
و  موسیقی  به  را  راهنما  آهنگ  یک ضرب 
احساس خام طبیعی اضافه می کنند ، چیزی 
شروع  معاصر  موسیقی  قطعات  بیشتر  که 
 ، مثال  عنوان  به  اند.  کرده  آن  ترکیب  به 
در  را  راجستان  به  متعلق  مانگانیار  جامعه 
عامیانه  هنر  اصول  که طبق   ، بگیرید  نظر 
این  در  باران  ظهور  تسریع  برای  اغلب   ،

باتیالی، یک سنت 
موسیقیایی متعلق به 

بخش های شرقی هند، 
در حواشی سنت های 

رودخانه ای منطقه 
متمرکز شده است.

یک تحول در صنعت موسیقی رایج به سمت اشکال متناسب موسیقی 
رخ داده که فضای مناسب برای تجربیات متداوم را فراهم می کند
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صدای  محلی،  قطار  یک  تلوق  و  تلق  صدای 
مردم  صدای  و  سر  ترافیک،  در  ها  زدن  بوق 
در حال سرفه کردن و یا عطسه، یا حتی پاسخ 
دادنشان به گوشی تلفن همراه .... ملودی همیشه 
در حال خلق شدن در پیرامون ماست. در هند، 
موسیقی همیشه توسط آنچه در محیط اطراف ما 
باشد  طبیعی  فرم صداهای  در  خواه  گذرد،  می 
از  است.  گرفته  الهام  بشر،  دست  ساخته  یا  و 
کالسیک  راگاهای  تا  مان  مردمی  های  سنت 
توسط  شده  نواخته  موسیقیایی  ابزارهای  از  و 
نوازندگان روستایی مان تا لوره های موزیکال 
که بخشی از میراث کشور ما محسوب می شوند 
– موسیقی هندی به طور سنتی بر نوای زندگی 

تکیه کرده است. 
امروز، از آنجا که موسیقی در 
تحت  دیگری،  چیز  هر  همانند  هند 
قرار گرفته، غوطه  تغییر و تحول 
بومی  ه��ای  ملودی  در  ش��دن  ور 
گذشته  بین  تعادل  یک  حفظ  برای 
و زمان حال، حتی مهم تر به نظر 
که  هایی  سال  طی  در  رس��د.  می 

با صدای  ها  بودم، صبح  شدن  بزرگ  حال  در 
سال  طی  در  شدم.  می  بیدار  خواب  از  تانپورا 
می  موسیقی  درب��اره  بیشتر  که  همانطور  ها، 
کنم  درک  توانستم  دیدم،  می  آموزش  و  آموختم 
که هر چیزی پیرامون ما صدای مختص به خود 
را دارد و تمام چیزی که به آن نیاز داریم، یافتن 

گروه مناسب ملودی هاست. 

صحیح آغازی 
 ، پیرامون  محیط  در  موسیقی  یافتن  مفهوم  این 
تالش های من هنگام شروع ساخت موسیقی را 
تعریف کرد: من می خواستم هر چیز شنیداری 
بخش  گر  نمایان  صدا  هر  باشد.  آن  از  بخشی 
و   ، متفاوت  احساسی   ، بود  آهنگ  از  دیگری 

راهبان بودایی در حال 
اجرای موسیقی آیینی با 

استفاده از طبل ها و ترومپت 
های سنتی در طی جشنواره 
رهبانی گوستور در صومعه 

المایورو در له

هنرمندان متعددی در حال تالش برای انتشار 
تفاوت های جزیی ظریف تری از سنت های 

عامیانه هندی هستند تا موجب متناسب 
ماندن آن ها با زمان شوند
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از ضرب آهنگ های پر نشاط بانگرا تا آهنگ های آرامش بخش سوپانا سانگیتام متعلق به کراال، 
موسیقی نقش حائز اهمیتی در میراث هنر مردمی هند بازی می کند. کارگردان موسیقی، اسنها 
خانوالکار، دیدگاه خود درباره چگونگی شکل گیری متون معاصر توسط این تاریخ غنی را 

توضیح میدهد. وینایاک سوریا سوامی این توضیحات را در چشم انداز ما قرار می دهد

برای دهه نوین
موسیقی

ضرب آهنگ های ریتمیک دهوالک 
همراه با ضرب آهنگ های واضح 

کارتال آنچه هستند که موسیقی 
درخشان جوامع محلی ساکن در 

راجستان را تعریف می کنند
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صنایع  این  و  کرده  جلب  را  آنها  عالقه 
دستی زنده بماند.”

ریچا راجیا الکشمی از دانتا می گوید 
که سعی می کند کار خود را با سنت ها 
گوید  می  الکشمی  راجیا  کند.  هماهنگ 
“در ابتدا ، همانطور که چاپ بلوک روی 
من  قطعات   ، شد  می  انجام  سفید  پارچه 
نیز همه سفید هستند. من پارچه را رنگ 
نمی کنم - من رنگ را توسط بلوک ها 
می  ادامه  طراح  این   “ کنم.  می  اضافه 
بلوک های خودم را طراحی  دهد: “من 
می کنم ، و در آن ها الگوهای سنتی را 
با نمونه های الهام گرفته از تصاویر قلعه 

ها و کاخ های هندی ترکیب می کنم.”
بلوک های چاپ راجستانی، فقط یک 
نوع تزئینات نساجی به شمار نمی روند 

باید  که  است  فرهنگی  میراث  یک  بلکه 
و حفظ شود.  یافته  ترویج  آیندگان  برای 
طراحان  که  همانطور   ، خوشبختانه 
برای  الزم  تقاضای   ، کنند  می  نوآوری 
تولید محصوالت چاپ دستی افزایش می 
دنیا  کنندگان در سراسر  یابد و مصرف 
نسبت به مهارت هنرمندان حساس تر می 
گرهای  چاپ  رسد  می  نظر  به   ، شوند 
الگوی  همچنان  باگرو  و  سانگانر  بلوک 
بلوک زدن بر روی پارچه را برای سال 

های آینده حفظ خواهند کرد.

پریا رانا یک نویسنده پیشرو مد است که 
انتشارات مهمی را در هند مدیریت کرده است. 

رانا در حال حاضر به عنوان کمک ویراستار با 
مجله The Man همکاری می کند

باال: پارچه های چاپ 
بلوک در روستای باگرو 

که پس از فرآیند بخار 
دهی در حال خشک 

شدن هستند
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روش

برای مجموعه های ما تولید می کنند ، بلکه 
ورودی های طراحی ما نیز در تکامل هنر 

آنها کمک می کنند.
آخرین  در  ما  “آنچه  دهد  می  او شرح 
چاپ  ادغام  ایم،  داده  انجام  مان  مجموعه 
بلوک سانگانری با سایر هنرها و آزمایش 
بوده  پارچه  روی  بر  جدید  های  تجربه  و 
بر  ، در یک ساری  مثال  به عنوان  است. 
روی پارچه ژرژت ابریشمی ، چاپ بلوک 
پ��رادش  آن��درا  به  متعلق  ک��اری  قلم  با  را 

ترکیب کرده ایم.” 
این  بیشتر  ک��ه  مکانی  جیپور،  در 
منسوجات چاپ بلوکی در آن به فروش می 
رسد ، حتی خانواده های اشرفی نیز برای 
حفظ این میراث به گروه فعاالن پیوسته اند. 
سابق  سلطنتی  های  خانواده  از  طراح  دو 

و  آجمار  نزدیکی  در  واقع  باریا  به  متعلق 
دانتا در بخش سیکار ایالت، اخیرا مجموعه 
 Fables Royal های خود را در نمایشگاه
به نمایش گذاشتند که در وادودارا برگزار 
شد. جایکیرتی سینگ از باریا، کسی که در 
فروشگاه های واقع در دهلی نو و همچنین 
فروشی  خرده  ایندوره  و  بمبئی   ، جیپور 
شامل  مجموعه  ی��ک  دارای   ، کند  م��ی 
 20 طی  در  و  است  چوبی  بلوک   1000
سال گذشته در واحد خانه خود در جیپور 
مشغول ساختن پارچه های مد روز با چاپ 
های بلوکی است جایی که 35 صنعتگر را 
استخدام می کند. سینگ می گوید “من می 
خواهم این هنر بی نظیر متعلق به سرزمین 
به  همچنین  من  کنم.  حفظ  را  خود  مادری 
هنر  این  تا  دهم  می  آموزش  جوان  پسران 

در جهت عقربه های ساعت از 
سمت چپ: در نزدیکی جیپور، 
صنعتگران محلی با دقت چاپ 
طرح های پر جنب و جوش را 
روی پارچه ها اجرا می کنند.؛ 

دیده می شود در اینجا طراحی با 
الهام از ببرهای راجستان مشاهده 

می شود؛ یک گردشگر خارجی که 
در یک کارگاه چاپ بلوک دستی 
در استودیویی در باگرو شرکت 

می کند؛ چاپ مقاوم با مخلوط ِگل 
یکی از روش های سنتی بسیاری 

است که به چاپ های نمادین رنگ 
های زیبا و “جایگزین” شده خود 

را می بخشد
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“همچنین، تغییر دما موجب تغییر رنگ 
می شود. در تابستان در دمای 40 درجه 
سانتیگراد، رنگ با زمانی که در دمای 
متفاوت  6 درجه ی زمستان چاپ شده، 
است.” محلی ها می گویند از آنجایی که 
آب  مستدام  منابع  دارای  سانگانر  شهر 
زیادی  میزان  گرها  چاپ  بوده،  جاری 
شوی  و  شست  و  چاپ  ب��رای  ت��ازه  آب 
پارچه استفاده می کرده اند. در عوض، 
با کمبود آب مواجه است،  در باگرو که 
چاپ گرها از تکنیک ِگل مقاوم بهره می 
باعث  این عناصر طبیعی  برند. همه ی 
از  متفاوت  پارچه  قطعه  هر  شوند  می 

دیگری باشد.
یک غرور مشابه در چاپ مجموعه 
برند آَشا گائوتام بازتاب یافته که فروشگاه 
او در دهلی نو از ساری ها، لهناگاها و 
آنارکالی هایی با انواع مختلف این شیوه 
سنتی  چاپی  های  بلوک  از  استفاده  با 
همکاری  با  ای  مجموعه  است.  شده  پر 
دوتایی آشا گوپتا و گائوتام گوپتا که مادر 
و پسر هستند، این برند برای بیش از 25 
راجستان  از  ای  پارچه  بلوک  گر  چاپ 
گونه  این  گائوتام  کند.  می  ایجاد  اشتغال 
توضیح می دهد “ما همچنین تیم بزرگی 
از خبرگان گلدوزی و قالب بافی را داریم 
که برای ما کار می کنند. این صنعتگران 
را  ها  طراحی  ترین  نظیر  بی  تنها  نه 

جالب اینجاست که حتی آب محلی نیز تأثیر قابل توجهی در نتایج چاپ نهایی 
دارد. در سانگانر ، آب سایه های تیره تری به رنگ می دهد در حالی که آبی 

که در باگرو استفاده می شوند دارای رنگ مایه هایی مایل به قرمز هستند

یک مدل در حال نمایش 
یک کورتا با رنگ های پر 
جنب و جوش طراحی شده 
توسط الگوهای چاپ بلوک



برخی از نقوش رایج مورد استفاده 
در چاپ بلوک سانگانر ، گل های 
 ، آفتابگردان   ، نیلوفر  زیبا،  رز  
رزت  بهار،  همیشه  گل    ، زنبق 
نقوش  هستند.  آ   نیلوفر  وشکوفه 
بر  و  ب��وده  هندسی  عموما  باگرو 
اجرا   نیلی  یا  و  آبی  زمینه  روی 
خاطر  به  منطقه  ای��ن  شوند.  می 
است:  محبوب  خود  چاپ  نوع  دو 
 - سیالی  های  چاپ  و  دابرو  چاپ 
های  چاپ  با  های  پارچه  باگرو.  
سیالی - باگرو به دلیل ویژگی های 
سیاه  ترکیب  با  خود  خاص  رنگی 
- اخری - زرد مشهور هستند. از 
با  داب��رو  های  چاپ  دیگر،  سوی 
ویژه  مقاومتی  فن  یک  از  استفاده 
(پنهان کردن چاپ از رنگ( خلق 

می شوند 
 

جیپور 
احساس، مفهوم 
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افسوس می خورد که از آنجایی که این 
تکنیک بسیار  وقت گیر است و به تالش 
برای چاپ  گرها  دارد، چاپ  نیاز  زیاد 
تکه های بزرگ تر پارچه به استفاده از 
های  چاپ  به  ارتباط  و  نمایش  صفحه 
کمک  به  ساده  حرکت  یک  با  دیجیتال 

رایانه روی آورده اند.
ی  عالقه  مورد  سنت  این  ام��روزه، 
تجربه  به  عالقمند  که  است  طراحانی 
آمیزی  کردن رنگ های مختلف، رنگ 
دستی و تکنیک های گوناگون برای خلق 
لباس و مبلمان و  تولید نوآورانه  خطوط 

وسایل منزل هستند. 
به  را  خود  محصوالت  که  ماهاجان 
و  هند  بزرگ  شهرهای  های  فروشگاه 
می  فروشی  خ��رده  متحده  ای��االت  حتی 
کند، 26 سال است که لباس های زنانه و 
مردانه با چاپ بلوک دستی تولید می کند. 
ماهاجان می گوید: “در این روش ، چاپ 
گر یک جعبه کفش مربعی که نیمی از آن 
را آب ریخته به دست گرفته، و روی یک 
تکه چرم کشیده شده را چندین الیه پارچه 
می کشد تا به یک الیه ضخیم تبدیل شود. 
و در نهایت او بر روی این صفحه خمیر 

ِگل، روی و رنگ را اضافه می کند.
او توضیح می دهد “ما با گل و الی 
چاپ می کنیم و پس از چاپ ، پارچه را 
بخار می دهیم و سپس آن را می شوییم 
ببریم.  بین  از  را  اضافه  گل  و  رنگ  تا 
رنگ “جابجا شده” است - به این معنی 
باشد و ما رنگ  پارچه ای سیاه  که اگر 
قرمز بر روی آن چاپ کنیم ، گل، روی 
و رنگ به آن نفوذ کرده و آن را تغییر 
می  ماهاجان   “ شود.  قرمز  تا  دهد  می 
گوید دستورالعمل او برای ایجاد مقاومت 
در ِگل یک راز محافظت شده است. او 
استفاده  مورد  اولیه  مواد  “ما  گوید  می 
مان را فاش نمی کنیم،” و ادامه می دهد 

از باال به پایین: یک ساری 
که تلفیقی از تکنیک های 

مختلف طراحی را در 
نمایشگاهی در فروشگاه مد 
با برند آشا گائوتام در دهلی 

نو به شکل برجسته ای نشان 
می دهد؛ یک صنعتگر در 
حال حکاکی نقش برجسته 
ی پیچیده ای بر روی یک 

بلوک چاپ دستی چوبی 
در جیپور؛ نمونه هایی از 
الگوهای مختلفی که اغلب 
در تکرار دقیق و موزون 

در چاپ بلوک دستی استفاده 
می شوند
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کیلومتری   30 حدود  در  واقع  باگرو، 
با ویژگی های  جیپور ، یک شهر کوچک 
کامال هندی با کوچه و خیابان های پیچ در 
ای  س��اده  های  خانه  توسط  که  است  پیچ  
پوشانده شده ، جایی که به سختی می توان 
که همسایگان  جایی  و  یافت  بسته  را  درها 
بیشتر شبیه به یک خانواده هستند. اما آنچه 
در باگرو نظرها را به خود جلب می کند ، 
حضور لکه های رنگینی است که به شکل 
نوارهای پارچه با سایه های رنگارنگ پر 
جنب و جوش و پارچه های چاپ شده ای 
برای خشک  دیوارهای  و  بام  پشت  از  که 
اند، خانه ها و  آفتاب آویزان شده  شدن در 
خیابان های شهر را آراسته می کنند. اینجا 

یکی  چاپ،  سرزمین  قلب  باگرو، 
چاپ  های  سنت  ترین  معروف  از 
اینجا،  در  است.  هند  دستی  بلوک 
در کارگاه هایی که توسط اعضای 
می  اداره  چیپا  جامعه  های  خانه 
های  پارچه  چاپ  همچنان  شوند، 

چوبی  های  بلوک  با  ابریشمی  گاه  و  نخی 
رنگ  به  آغشته  و  دست  توسط  شده  حک 
توسط  که  ساله  هنری 300  ها، یک شکل 
پدرانشان منتقل شده است، ادامه دارد. یک 
کوچک  شهر  یک  در  مشابه  بسیار  هنر 
 30 فاصله  در  سانگانر،  ن��ام  به  دیگر، 

کیلومتری باگرو نیز اجرا می شود. 
نیکی  دهلی،  در  ساکن  لباس  ط��راح 
این  با  ای  گسترده  شکل  به  که  ماهاجان 
های  م��اه  “در  گوید  می  ک��رده  ک��ار  هنر 
ای  پنبه  های  پارچه  این   ، تابستان  آتشین 
نرم با چاپ های پیچیده در رنگهای طبیعی 
و  راجستان  سلطنتی  های  خانواده  بین  در 
او  اما  اند  بوده  محبوب  دهلی  در  مغوالن 

چاپ های متعلق به باگرو ، نایل به دریافت 
برچسب نشانه های جغرافیایی )GI( شده اند 

به این معنی که کیفیت و ویژگی خاص این چاپ 
اساسا به منشأ جغرافیایی آن منسوب شده است

سمت چپ: یک صنعت 
گر در یکی از کار گاه 

های خانگی بسیاری که در 
اطراف چیپا موهوال، مرکز 
جامعه چیپا در باگرو وجود 

دارند، با دقت یک طرح 
پیچیده را بر روی یک 

ساری چاپ می کند
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طراحان و هنرمندان هندی با استفاده از طرح ها و محصوالت خالقانه ، به هنر 
باستانی چاپ بلوک پارچه ای یک زندگی نوین اهدا کرده اند، که به نوبه خود به حفظ 

میراث فرهنگی روستاهای راجستان کمک می کند

هنر بلوک
نوشته: پریا کوماری رانا

مدل های ورزشی که به طور انحصاری 
لباس های چاپ بلوکی طراحی شده را در 

طول یک نمایش مد توسط طراح مستقر در 
دهلی نو ، نیکی ماهاجان نمایش می دهند



سائوراب یک عکاس برنده جوایز مختلف و نیز 
یک مشاور خالق است. در طی سال ها ، وی با 

500 شرکت ثروتمند ، فیلم سازان و سازمان های 
مردم نهاد مشهور در نقاط مختلف جهان همکاری داشته است. وی 

آثار خود را در سراسر جهان منتشر کرده و به نمایش گذاشته است. 

  |      | | دور نماي هند       |  

از  و  ک��رده  مالقات  م��ردم  با  بزنم، 
یکی  در  کنم.  عکاسی  منطقه  ساکنین 
از چنین موقعیت هایی، برای شرکت 
دعوت  درمانی  موسیقی  مراسم  در 

شدم. 
آرامش یافتن

پیش از اینکه وارد آئوروویل شوم، 
اما در طی  بودم.  مظطرب و نگران 
تنها چند روز، خود را کامال با شیوه 
خواه  یافتم.  سازگار  جایگزین  زندگی 
در  رانندگی  با  ساکنین  به  کمک  در 
به  قطعه زمینی  نزدیک  جاده جنگلی 
از  عکاسی  یا  و  سادهنا،  جنگل  نام 
آنها در حالی که برای انجام کارهای 
روزمره شان در اطراف فعالیت می 
کردند، زمانی که در آئوروویل سپری 
تجربیات  ترین  غنی  از  یکی  ک��ردم 
جالب  رود.  می  شمار  به  عمرم  تمام 

اینجاست که، هنوز هم اصول زندگی پایداری 
که در آئوروویل آموخته و جذب آن شدم را 
شهری  روزمره  زندگی  در  کنم.  می  دنبال 
ام، یک بررسی منظم از رد پای کربن خود 
نقلیه عمومی و  از وسایل  استفاده  از  دارم: 
لباس  شستن  تا  گرفته  پالستیک  از  اجتناب 
خود  وابستگی  کاهش  درباره  دست،  با  ها 
آگاهانه عمل می  کامال  به وسایل خودکار، 
کنم. شاید در این گوشه دور افتاده از کشور 
هندوستان، راه حل مشکلی آرمیده است که 

سرتاسر سیاره با آن مواجه هستند!

در جهت عقربه های ساعت از 
باال و چپ: زنان محلی در حال 

برداشت ارزن که پس از آن 
برای پخت نان تازه مورد استفاده 
قرار می گیرند؛ یک آسیاب بادی 

قدیمی که هم اکنون برای پمپاژ 
کردن آب برای آبیاری استفاده 

می شود؛ خانه اینترنشنال، 
مکانی برای داوطلبان و 

کارآموزانی که از آئوروویل 
بازدید می کنند؛ مزرعه های 

سرسبز ذرت که آئوروویل را 
احاطه می کنند از نمونه های 

دیگر فنون مزرعه داری پایدار 
و اورگانیک هستند

73
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کنند. فعالیت ها همچنین شامل تهیه کود 
بندی  بسته  برای  کمک  یا  و  کامپوست 
محصوالت مزرعه برای ارائه به بازار 
توانند برای  نیز می شوند. اشخاص می 
فعالیت در کارهای اداری فضای داخلی 
فضای  در  کار  من  شوند.  داوطلب  نیز 
خارجی در خود مزرعه را انتخاب کردم. 

تولید صابون
یک روز، مکنزی ما را به منطقه تولید 
دهد  نشان  ما  به  که  ب��رد  خ��ود  صابون 
منظوره  چند  مایع  های  صابون  چگونه 
در  که  کند  می  تولید  را  اورگانیکی 
مزرعه مورد استفاده قرار می گیرند. او 

همانطور که روند کار را نشان می داد، 
توضیح داد “سه واحد پوست لیمو، یک 
واحد شکر زرد و 10 واحد آب را با هم 
مخلوط کنید. ترکیب را در ظرفی در دار 
هم  را  آن  بار  یک  روزی  و  داشته  نگه 
در  هفته  دو  مدت  به  دهید  اجازه  بزنید. 
به  آن،  از  پس  بماند.  باقی  تخمیر  حالت 
میزان مساوی )10 واحد( آب فندق چینی 
)مغز صابون( اضافه کنید. و در نهایت 
تبدیل به صابون شده  ، محتویات ظرف 
و می توان آن را برای شستن ظروف ، 
لباس و حتی برای استحمام استفاده کرد.”
رسید،  اتمام  به  ک��ارم  اینکه  از  پس 
دوست داشتم به اطراف آئوروویل سری 

فناوری خورشیدی به طور 
گسترده ای در آئوروویل 
مورد استفاده قرار گرفته 

و بزرگ ترین و قابل 
توجه ترین آن انرژی 

آشپزخانه  خورشیدی در 
است که تقریباً در هر روز 

1000 وعده غذایی سرو 
می کند. آشپزخانه به یک 

کاسه خورشیدی مجهز شده 
که برای متمرکز کردن 

پرتوهای آفتاب و ارسال آنها 
به دریافت کننده حرارت، از 

صدها آینه بهره می برد. 

فناوری 
خورشیدی

آسان ترین راه برای حفظ سیاره مان از تغییرات جوی، خوردن مواد غذایی 
بومی و دوری از تخریب ناشی از کشاورزی صنعتی است

یکی از ساکنین در 
حال آماده کردن 

میز پس از برداشت 
محصول در صبح
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فوکووکا، یک مزرعه  های ماسانوبو 
دار و نیز استاد ذن ژاپنی قرار داشتم 
که به دلیل ترویج کشاورزی طبیعی، 

مورد تکریم قرار می گرفت.” 
سال   25 از  پس  حاضر،  حال  در 
)اگر  مکنزی  آئوروویل،  در  زندگی 
نامیده  کریشنا  ده��د  می  ترجیح  چه 
مزرعه  گذار  بنیان  عنوان  به  شود( 
شده  شناخته  سولیتیود  هکتاری  شش 
کامال صریحی  به شکل  که  او  است. 
از  کند،  می  صحبت  تامیل  زب��ان  به 
می  اش  ک��ودک  دو  و  تامیلی  همسر 
مفاهیم  آنها  همه  اینکه چطور  و  گوید 
کشاورزی پایدار در مزرعه را ترویج 

می کنند.

زندگی در کار
کار  صبح  روز  هر  داوطلبان،  برای 
حدود ساعت 8 صبح شروع می شود 
و تا حدود ساعت 12 ظهر ادامه می 
روز  یک  که  شدم  داوطلب  من  یابد. 
در میان، 4 ساعت در روز کار کنم. 
یا  و  مزرعه  در  توانند  می  داوطلبان 
فضای  یا  و  آن  به  متصل  شاپ  کافی 
داخلی مجموعه کار کنند که بالطبع به 
بستگی  مهارت های شخص  و  عالقه 
تعطیل است!  آخر هفته ها کار  دارد. 
به داوطلبان آموزش داده می شود که 
هرز  های  علف  بکارند،  بذر  چگونه 
را بکنند، آبیاری کنند، گیاه بکارند و 
سبزیجات را برای تهیه غذا برداشت 

غذایی کیلومترهای 
باید به این فکر کنیم که غذایی که 
می خوریم چه مسافتی را از مبدا 

آن به ما سفر می کند. هر چه 
بیشتر مواد غذایی در راه باشند 

، هنگام حمل و نقل ، ذخیره 
سازی و غیره ، هر چه منابع 

بیشتری مورد نیاز مواد غذایی 
باشد )برای ساخت کامیونی که 

این مواد غذایی را حمل می کند 
و ...( و غیره آلودگی بیشتری را 

موجب می شوند. 

ارزش های زیست 
محیطی

برخی از گیاهان دارای ارزش 
های زیست محیطی واالیی هستند 

– آنها بدون نیاز به کودهای 
مضر و یا مواد شیمیایی رشد می 
کنند، آنها به گیاهان اطراف خود 
آسیب نمی رسانند و بدون نیاز به 

مراقبت زیاد رشد می کنند.

فراتر از فقط یک 
صرفه جویی ساده

پایین: یکی از ساکنین در 
طی مراسم برداشت که در 

آن همه داوطلبان با یکدیگر 
برای تهیه سبزیجات تازه 

برای پخت غذا در آشپزخانه، 
همکاری می کنند

یکی از داوطلبان در حال 
تمیز کردن بادام زمینی برای 
کمک به کارکنان آشپزخانه؛
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از  شما  “غذای  گرفتم.  قرار  استقبال  مورد 
مواد  کسی  چه  دانید  می  آیا  آید؟  می  کجا 
غذایی تان را پرورش داده و آیا برای رشد 
آن ها از مواد شیمیایی استفاده شده؟ آیا می 
دانید غذای تان چگونه حمل می شود و به 
شود؟”  می  نگهداری  و  ذخیره  طریقی  چه 
سواالت توسط آقای محترمی پرسیده می شد 
مناطق  در  ازکشاورزان  بسیاری  مشابه  که 
ای  تکه  همراه  به  لونگی  یک  هند،  داخلی 
پارچه که به دور سرش پیچیده بود، به تن 
بود  انگلیسی  اصالت  با  مردی  او  داش��ت. 

مکنزی،  کریشنا  ائوروویلی  به  تبدیل  که 
که  بود  شده  سولیتیود  مزرعه  گذار  بنیان 
در  اورگانیک  زرع  و  کشت  برنامه  یک 
آئوروویل می باشد. مکنزی به من می گوید 
به  انگلستان  از  سالگی   19 سن  در  او  که 
آئوروویل مهاجرت کرده و یک زندگی ساده 
را مدیریت می کند که از فنونی الهام گرفته 
که در مدرسه– بروکوود پارک –  تاسیس 
شده توسط فیلسوف و آموزگار هندی، جی 
است.  بوده  کرده  دریافته  مورتی،  کریشنا 
مکنزی می گوید “من عمیقا تحت تاثیر فلسفه 

احساس احاطه شدن توسط طبیعت 
برای ساعت ها و کار کردن از نزدیک 

با خاک، دانستن اینکه دین خود به 
سیاره را ادا می کنید، یک تجربه 
آرامش بخش و راضی کننده است

پورته: باال: ماتریماندیر – 
یکی از نمادی ترین ساختمان 

های مشهور اطراف 
آئوروویل می باشد

باال: کریشنا که از انگلستان 
به آئوروویل مهاجرت 

کرده، بنیان گذار مزرعه 6 
هکتاری سولیتیود می باشد
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دهند.  م��ی  پ���رورش  را  خ��ود  غ���ذای  آن��ه��ا 
نیازهای آنها از انرژی خورشیدی تأمین می 
بازیافت  را  شده  تولید  های  زباله  آنها  شود. 
این جامعه جهانی مردمی  در  آنها  کنند.  می 
متعلق به بیش از 50 ملت مختلف هستند که 
با هماهنگی کامل با محیط زیست و همچنین 
یکدیگر زندگی می کنند. برای گردشگران ، 
آرمان  یک  همانند  طلوع  شهر  یا  آئوروویل 

شهر به نظر می رسد ، جایی که در آن مردم 
قطعه  به  و  کنند  می  تجربه  را  پایدار  زندگی 
زمینی که باری بیابانی متروک در میان منطقه 
 ، بوده  نادو  تامیل  ایالت  و  پودوچری  اتحادیه 
و  مبارز  این شهر رویای  اند.  بخشیده  زندگی 
فیلسوف آزادی ، سری آئوروبیندو و مادر بوده 
، اصول زندگی در اینجا بر پایه مفهوم آگاهی 
قرار  طبیعت  و  بدن   ، ذهن  وحدت  با  درونی 
اجتماعی  آگاهی  ، یک  نتیجه  گرفته است. در 
زندگی  به  نسبت  جامعه  کل  در  مشهود  کامالً 

پایدار و سبز وجود دارد.
است:  ساکنین  نوع  دو  دارای  آئوروویل 
برای  شخصی  است  ممکن  موقت.  و  دائمی 
وارد  اینجا  به  راهنما  با  روزه  یک  تور  یک 
شود و یا در یکی از انجمن های بسیار اقامت 
گزیده و در عین حال در فعالیت های روزمره 
شهر شرکت کند. من برای 23 روز فعالیت در 
این  های  انجمن  از  یکی  که  مزرعه سولیتیود 

چنینی بود، داوطلب شدم.

مزرعه سولیتیود
مزرعه  وارد  که  اول��ی  ساعت  چند  طی  در 
با رگبار گلوله ای از سواالت  سولیتیود شدم، 

سمت چپ: یکی از 
ساکنین در حال کمک 

برای برداشت پاپایای سبز

پایین: یکی از ساکنین 
در طی مراسم برداشت 
که در آن همه داوطلبان 

با یکدیگر برای تهیه 
سبزیجات تازه برای 

پخت غذا در آشپزخانه، 
همکاری می کنند
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در آئوروویل ، یک شهر جهانی واقع در جنوب هند ، سال هاست که 
ساکنین منطقه زندگی متناسب با توسعه پایدار را سپری می کنند. و 

این شاید راه حلی مناسب برای بحران جهانی آب و هوا باشد

آرمان شهر سبز
نوشته: سائوراب نارانگ

کلبه های دوستدار محیط 
زیست در آئوروویل که 
تنها از مصالح طبیعی با 

منابع محلی ساخته شده اند
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دریاچه سونبیل
سونبیل )یا شون بیل( واقع در بخش 

کارینگنج متعلق به آسام، یکی از بزرگ 
ترین دریاچه های واقع در این ایالت می 
باشد. یکی از ویژگی های بی همتای این 

دریاچه این است که، در طی ماه های 
زمستان، سطح آب به تدریج کاهش می یابد 
تا راهی برای دریاچه ها و مزارع کوچک 

تر مناسب برای کشت برنج فراهم شود.

نکته سفر: دیسپور، پایتخت این ایالت در 
حدود 326 کیلومتری دریاچه واقع شده است 

)حدود 9 ساعت رانندگی(. 
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دریاچه رودراساگر
رودراساگر همچنین مشهور به 

توییجیلیکما، در تریپورا واقع شده 
و به عنوان یکی از نواحی دارای 

اهمیت ملی برای حفاظت و استفاده 
پایدار شناخته شده است. یکی از 

ویژگی های جالب منطقه، نیرمحل، 
کاخ باشکوهی است که در ساحل 
شمالی دریاچه ساخته شده است تا 

به عنوان اقامتگاه تابستانی پادشاهی 
تریپورا استفاده شود. 

نکته سفر: این دریاچه در مالگر، 
واقع در 35 کیلومتری آگرطال، 

پایتخت تریپورا قرار دارد )کمی بیش 
از یک ساعت طول می کشد که به 

دریاچه برسید(. 

در حالی که شمال شرقی کشور برای موسیقی، آداب و سنن و فرهنگ خود مشهور 
است، دریاچه های آرام این منطقه نیز در واقع گوهرهایی بر روی تاج می باشند. 
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دریاچه گورودونگ مار
این دریاچه واقع در ارتفاع 17800 
پایی در سیکیم، یکی از مرتفع ترین 
دریاچه های موجود در دنیا محسوب 
می شود. این دریاچه که نام خود را 
از گورو پادما – سامبهاوا که بنا بر 
باور ها بنیان گذار بودیسم تبتی می 
باشد، برگرفته، مورد احترام افراد 
محلی و همچنین گردشگران قرار 

دارد. 

نکته سفر: این دریاچه هشت ساعت 
رانندگی )تقریباً 187 کیلومتر( از 
گانگ توک ، مرکز ایالت فاصله 

دارد.
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دریاچه چاندوبی 
این دریاچه با شکوه واقع در آسام، 
نشانه آغاز تپه های گارو متعلق به 

این منطقه می باشد. گفته می شود که 
این دریاچه به دنبال زلزله ای که این 
نواحی را به لرزه درآورده متولد شده 
است، سواحل چاندوبی، توسط جنگل 
های سر سبزی پوشیده شده که منزل 
دهکده های آرام و طیف گسترده ای 

از جانوران بومی می باشد. 

نکته سفر: این دریاچه در حدود 64 
کیلومتری )حدود دو ساعت رانندگی( 

از گوواهاتی، پایتخت ایالت فاصله 
دارد. 
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داوکی
شهر داوکی واقع در مگاالیا در امتداد آب های رودخانه 

اومنگات قرار گرفته که در میان ساکنین بومی به نام رودخانه 
داوکی شهرت دارد. اگر چه این آب ها دریاچه محسوب نمی 
شوند، ذکر آن به خاطر زیبایی دلنشین و بی نظیر و آب های 

سبز با کریستال روشن مردی در آن سزاوار است. 

نکته سفر: با حدود دو ساعت و نیم )83 کیلومتر( رانندگی از 
شیلونگ، پایتخت ایالت به داوکی خواهید رسید. 
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دریاچه لوک تاک
این دریاچه که در نزدیکی مویرنگ 
واقع در مانیپور واقع شده، بخشی از 
پارک ملی کیبول المجائو، تنها پارک 

ملی شناور در جهان به شمار می رود. 
ماهیگیرانی که در این جزایر شناور به 

نام فومدیس زندگی می کنند، در کلبه 
هایی مشهور به فومسانگ که از مناظر 

بی نظیر منطقه به شمار می روند، 
ساکن هستند. 

نکته سفر: از ایمفال، پایتخت این ایالت 
تا دریاچه حدود 2 ساعت رانندگی 

)حدود 52 کیلومتر( است. 
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دریاچه سومگو
این دریاچه که همچنین به دریاچه 
چانگو شهرت دارد، یک دریاچه 

نادر یخبندان در غرب سیکیم 
می باشد. این آب ها، که در نظر 
ساکنین محلی مقدس پنداشته می 
شوند، در طی ما های زمستان 
یخ زده باقی مانده و در بهار با 

شکوفایی گل ها یی که در اطراف 
دریاچه می رویند، به زندگی باز 

می گردند. 

نکته سفر:  گانگ توک، پایتخت 
ایاالت در 38 کیلومتری )یک 
رانندگی 90 دقیقه ای( دریاچه 

واقع شده است. 
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سانگستار سو
دریاچه مادهوری که به عنوان دریاچه شونگا – سر مشهور است، یکی 

از محبوب ترین منابع آبی در بخش تاوانگ واقع در ایالت آندرا پرادش به 
شمار می رود. این دریاچه که توسط جریان سیل پس از وقوع یک زلزله 
در سال 1950 شکل گرفته، به خاطر وجود دره های چشم گیر و قله های 

پوشیده از برفی که آن را احاطه کرده اند، شهرت دارند. 

نکته سفر: تاوانگ یک روز سفر )حدود 448 کیلومتر( از ایتانگر، 
پایتخت ایالت فاصله دارد. 

دریاچه اومیام، که به زبان محلی باراپانی نامیده می شود، بزرگ 
ترین دریاچه مصنوعی در مگاالیا محسوب می شود
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دریاچه اومیام
این دریاچه چشم نواز که به زبان 

محلی به باراپانی شهرت دارد، 
بزرگ ترین دریاچه مصنوعی 
واقع در این ایالت به شمار می 
رود. مجموعه ورزش های آبی 
اومیام نیز در طول سواحل این 

دریاچه واقع شده که گردشگران 
می توانند دستان خود را در 

ورزش های آبی ماجراجویانه به 
آزمون بگذارند. 

نکته سفر:  این دریاچه در 
حدود یک ساعت رانندگی )حدود 

17 کیلومتر( از شیلونگ، 
پایتخت ایالت، در بزرگراه ملی 

گواوهاتی - شیلونگ فاصله دارد.
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یکی از زیباترین و آرامش بخش ترین دریاچه های هند در مرزهای شمال شرقی 
کشور واقع شده است. همانطور که ما در سر تا سر هفت ایالت سفر می کنیم و برخی 
از زیباترین دریاچه های متعلق به این منطقه و تصاویری از ساکنان آن با رفتاری 

دوستانه را برای شما به ارمغان می آوریم، تجربه ای باور نکردنی در مراتع دیدنی و 
آرامش بخش داشته باشید

رازهای هفت خواهر
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موناف کاپادیا، مدیر عامل )مدیر ارشد خوراک( 
در آشپزخانه بوهری، یک شیوه آشپزی خانگی 
جایی که 14 نفر برای صرف یک وعده غذایی 
شامل شش غذای خوشزه و خوش عطر پذیرایی می شوند. موناف 

4.5 سال شغل تبلیغاتی آنالین خود را رها کرد تا عشق خود به 
هنرهای آشپزی را دنبال کند.

اتمام  به  کاراس  اینکه  محض  به 
)شیرینیجات(  میتاس  وع��ده  رسید، 

سرو می شود. 
با  دهان  مزه  مجدد  احیای  از  پس 
ماساالی  در  سامپتوس  ران  شیرینی، 
قرمز از راه می رسد – پای گوسفند 
برای  جات  ادوی��ه  در  شده  خوابانده 
برده  نام  خوراک  روز.  دو  از  بیش 
است  بوهری  رایج  غذاهای  از  شده 
که باور بر این است که باید به شیوه 
ای آرام و با صبر و حوصله فراوان 
کیفیت  با  زنجبیل  در  ران  شود.  پخته 
جیرا  )گشنیز(،  دانیا  با  سیر  پوره  و 
پودر  اندکی  و  زردچ��وب��ه  )زی��ره(، 
فلفل قرمز خوابانیده می شود. درست 
دوباره  را  ران  پخت،  آغاز  از  پیش 
خوابانده  ماست  در  ساعت  چند  برای 
بر  تا سه ساعت  دو  به مدت  و سپس 
تا  ش��ود  می  پخته  زی��اد  شعله  روی 
در  که  گ��ردد  ن��رم  ق��دری  به  گوشت 
دهان آب شود. این غذا با سالی وافر 
تزیین  و  کرده(  سرخ  زمینی  )سیب 

گشنیز سرو می شود. 
دو  یا  یک  سرو  از  پس  باالخره، 
شیرینی، جامان یا غذای اصلی از راه 

یک  معموال  اصلی  غذای  رسد.  می 
گوشت(  و  )برنج  سنتی  بریانی  دم 
باشد.  می  زمینی  سیب  با  شده  پخته 
در کشوری با پهناوری و تنوع هند، 
شماری  بی  پز  و  پخت  های  شیوه 
و  متمایزتر  کدام  که هر  دارد  وجود 
جالب تر از دیگری است. به هر حال 
پخته  سنتی  های  شیوه  به  غذا  وقتی 
صداقت  احساس  شود،  می  سرو  و 
آورد.  می  ارمغان  به  را  فرهنگی 
که  صمیمیتی  و  هماهنگی  احساس 
با  بشقاب غذا  اشتراک گذاشتن  به  با 
دوستان، خانواده و آشنایان به دست 
قادر  را  ما  که  است  چیزی  آید،  می 
به تکریم تفاوت های بسیار بین خود 

به شیوه ای نمادین می کند!

آشپزخانه بوهری )TBK( را 
برای درک آداب و رسوم فرهنگی 
جامعه بوهرا شروع کردم و تجربه 
غذاهای خوشمزه بوهری که مادرم 

برای آموزش و خلق آگاهی در 
مورد غذاهای سالم و میراث غنی 

ما می پزد را آغاز کردم. با این 
تجربیات پخت و پز خانگی، تمرکز 

ما تنها روی ارزش ها نبود بلکه 
به جای آن بیشتر به کیفیت توجه 

کردیم. شما نمی توانید یک جایگاه 
در آشپزخانه بوهری رزرو کنید، 

باید برای آن درخواست دهید!

جامعه بوهرا داوودی هندی یک 
گروه کوچک است که به حدود 
500 پیرو شامل مهاجرانی که 
در سر تا سر آمریکای شمالی، 

اروپا و آسیای جنوب شرق 
گسترده شده اند، پیوسته است. 
شمار کامل بوهاراهای ساکن 
در خاورمیانه و آسیای جنوب 

شرقی کمی نزول یافته و شامل 
جامعه بوهرای هندی می شود که 
جمعیت شان حدود 2 میلیون نفر 

تخمین زده شده است

آشپزخانه بوهری

گسترش جهانی 

در جهت عقربه های ساعت از چپ: کیما سموسه ی خوشمزه و برشته؛ ریشی کاپور، بازیگر بالیوود از غذایی در آشپزخانه بوهری لذت می برد )TBK(؛ موناف کاپادیا به همراه مادرش، نفیسه
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آغاز  ایده  کند.  تعارف  همه  به  و  برداشته 
خواص  به  نمک،  کمی  کردن  مزه  با  غذا 
ضد باکتریایی نمک نسبت داده می شود و 
اما مهم تر از آن، قابلیت نمک برای فعال 
شدن  شروع  از  پیش  چشایی  حس  کردن 

غذای اصلی است!
آغاز  ما  نمک،  کمی  چشیدن  از  پس 
وعده غذایی را با یک ظرف حاوی برنج 
برنج(  دانه   100( سودانو  نام  به  شیرین 
خوش  خ��وراک  ای��ن  دان��ی��م.  می  فرخنده 
حیوانی  روغ��ن  توسط  ش��ده  پخته  عطر 
میتاس   – ک��اراس  سنت  خ��ال��ص(  )ک��ره 
کند، جایی  ارائه می  بوهری را  به  متعلق 
که این مسیر خوشمزه را با شیرینی آغاز 
مجدد  استراحت  برای  کار  این  کنیم.  می 
کام و کسب اطمینان از این امر انجام می 
انواع  از  سرشار  غذا  وعده  هر  که  شود 

باشد! طعم ها 

تر  طلبانه  جاه  که  بوهری  های  تال 
با  یا  و  کرده  جایگزین  را  سودانو  هستند، 
این  شوند.  می  دنبال  سوفله  یک  یا  بستنی 
مرحله با اولین دور پیش غذا )یا کاراس( 
دنبال می شود - معموالً شامل یک بشقاب 
کیما  نام  به  دودی  گوسفند  گوشت  سموسه 
گوشت  با  دست  با  که  فیلو  )خمیر  پاتی 
پر  شده  دودی  و  گرفته  طعم  کرده  چرخ 
می  ج��دی  خیلی  را  غ��ذا  م��ا  ش��ود(.  م��ی 
است  این  شده  اثبات  حقیقت  یک  گیریم؛ 
بوهری  جامعه  اعضای  از  یکی  وقتی  که 
به دهان بردن  از  پیش  بینید، حتما  را می 
مثلثی  طعم  خ��وش  خمیر  )ی��ک  سموسه 
شکل که درون آن از گوشت یا سبزیجات 
لیمو  قطره  چند  شود(  می  پر  زده  ادویه 
است  این  منطق  افزاید.  می  آن  به  ترش 
به  شده  داده  دود  طعم   ، لیمو  اسیدیته  که 

گوشت را فعال می کند.

ایمان  معنوی  قراردادهای 
کشورهای  در  بوهرا 

مصر و یمن ریشه دارند. 
در حدود 1567 پس 
از میالد، رسالتی که 

تا  هند  بوهرای  جامعه 
امروز دنبال می کند ، 
یمن  در  جانشینانش  از 

جدا شده و به این ترتیب 
بوهرا  از  نظم جدیدی 

ایجاد کرد؛ بوهرای  را 
با جایگاه قدرت  داوودی، 

خود در گوجرات هند. 
بوهرای  روحانیت  جایگاه 

داوودی از آن زمان به 
مکان  نقل  بمبئی  سمت 
آنجا سیدنا  از  کرد که 

)نسخه ما از یک کاهن 
به  متعلق  جمعیت  اعظم( 

خود را در سراسر جهان 
اداره می کند.

داستان 
جاودانه

در جهت عقربه های ساعت 
از راست: ران گوسفند، ستاره 
ای آشکار در میان بسیاری از 
غذاهای بوهری؛ ماالی کاجا، 

یک شیرینی پفی بی مانند که با 
توده ای از خامه تهیه شده از 
شیر تازه پر شده است؛ پخت 

بی نقصی از غذای دابا گوشت
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از  یکی  داشتم،  س��ال   10 ح��دود  وقتی 
مذهبی  مورد  در  من  از  هایم  همکالسی 
با  من  کرد.  سوال  دارم  باور  آن  به  که 
بوهری  مسلمان  یک  من  اینکه  گفتن 
دادم.  را  اش  س���وال  پ��اس��خ  ه��س��ت��م، 
و  کرد  جو  و  جست  بیشتر  ام  همکالسی 
معناست،  چه  به  بوهری  مسلمان  پرسید 
بدهم.  که  نداشتم  بیشتری  توضیح  من  و 
وقتی عصر همان روز به خانه برگشتم، 
که من  بود  موارد  بسیاری  از  بار  اولین 
اختصاصی  سؤاالت  پرسیدن  به  شروع 
تر از پدر و مادرم در مورد ریشه های 

جامعه مان کردم. 
با  من  بزرگسالی  دوران  تمام  در 
ام  ک��رده  مطرح  را  س��ؤال  ای��ن  تعجب 
ما  غذاهای  و  فرهنگ   ، هویت  چرا  که 
افراد به صورت رمز  از  برای بسیاری 
غذای  وی��ژه  به  ان��د.  مانده  باقی  راز  و 
سالیق  با  متعددی  های  شباهت  که  ما 

واقع  در  که  جایی  دارد،  گوجرات  غذایی 
ابتدا سکنی گزیدند، و شامل  اجدادمان در 
جوامع  دیگر  با  مشترک  محبوب  غذاهای 
حال،  عین  در  اما  شود  می  هند  مسلمان 

هویت خاص خود را حفظ کرده است. 
غذایی  های  وعده  بوهری،  جامعه  در 
یک  با  سپس  و  شوند،  می  شروع  دسر  با 
پیش غذای کوچک و بعد هم غذای اصلی 
روی  بر  ها  بوهری  شد.  خواهند  دنبال 
یک  در  و  نشسته  شانه  به  شانه  زمین 
بشقاب فلزی به قطر 3.5  فوت به نام تال 
تا  هفت  )حدود  غذاها  که  خورند  می  غذا 
آن چیده می شوند.  اطراف  قلم( در  هشت 
ما  که  است  محلی  کامال  تجربه  یک  این 
چندین  به  پیتزا  های  برش  مانند  را  تال 
قطعه تقسیم کرده )به صورت بصری(، و 
از خود با غذایی که در مرکز بشقاب سرو 
اینکه  از  پیش  کردیم.  پذیرایی  بود،  شده 
با  تر  کوچک  تال  یک  شود،  شروع  غذا 
و  اطراف  در  ها  چاشنی  از  ای  مجموعه 
نمک(  کوچک  ظرف  )یک  نمکدان  یک 

در مرکز، ارائه می شود.
شود،  آغاز  غذا  اولین  اینکه  از  پیش 
نشسته  تال  سر  که  شخصی  ترین  جوان 
را  نمکدان  ظ��رف  که  ش��ود  می  ترغیب 

پایین: ارائه معاصری 
از دابا گوشت-  یک 

خوراک خوشمزه نادر ، 
آب دار و گوشتی که به 

سختی در خارج از خانه 
بوهری یافت می شود

سمت راست: غذای 
خوشمزه الگان نی سیک 

- یک غذای محبوب 
بوهری که با گوشت 
گوسفند چرخ شده و 

خوابانده در ادویه جات 
تهیه شده است
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برخالف هر وعده غذایی معمولی ، یک مجموعه بوهری مرسوم با دسر شروع می شود. 
خوراک بوهری تحت تاثیر سلیقه های مختلف ، طعم ها و شیوه های آشپزی گوجرات و 

خاورمیانه ، سرانجام خلق موارد زیر را در سناریوی پخت و پز هند آغاز کرد

یک بشقاب سنت
نوشته: موناف کاپادیا

بریانی پاکی مرغ خوش عطر و 
طعم. تهیه شده از مرغ خوابانده 

شده در ادویه جات
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سمت چپ: بازیگران تاپسی 
پانو )سمت چپ( و بومی پدنکار 

نقش تیراندازان با دقت چاندرو 
و پراکاشی تومار را در فیلم 
ساند کی آنک بازی می کنند

سمت راست: بازیگران هندی 
)از سمت چپ( آنگاد بدی، 

دیلجیت دوسانج و تاپسی پانو در 
طی تبلیغ فیلم سورما، زندگی 

نامه بازیکن هاکی هندی، 
ساندیپ سینگ

صرف نظر از این که بازیگر کیست، به دنبال 
ایده های خارج از چارچوب می باشند.”  

پایان های شاد
سرانجام ، این یک عامل برای ایجاد حس خوب 
برای ورزش است که باعث می شود فیلم های 
یک  باشند.  ج��ذاب  آنها،  م��ورد  در  شده  ساخته 
پیروزی مطلوب همان چیزی است که هر فیلم 
آن است. سرخوشی یک عامل  دنبال  به  سازی 
جدا نشدنی از یک فیلم ورزشی است که مخاطبان 
را درگیر یک سطح احساسی می کند. در سال 
2001، هنگامی که لگان - یک فیلم مربوط به 
ورزش ، اگرچه یک زندگی نامه نبود - منتشر 
شد ، مخاطبان حاضر در سینماها، در پایان فیلم 

دست زدند.
بیشتر فیلم سازان می گویند همیشه بخشی از 
ورزشکار  شخصی  زندگی  به  مربوط  داستان، 
وجود دارد که بیشتر مردم درباره آن نمی دانند. 

از آنجا که ورزشکاران هندی به برد در میدان 
ادامه می دهند ، فیلم سازان برای روایت داستان 
آنان گزینه های بیشتری در دست دارند .  های 
ژانر فیلم های ورزشی این توانایی را دارد که 
چالش هایی را که توده مردم با آن روبرو هستند 
برجسته  کننده،  سرگرم  ای  شیوه  به  هرچند  را 
 ، رهایی  مانند  هایی  ارزش  مخفف  این  سازند. 
بین دیگر  ناپذیر در  مقاومت و روحیه شکست 
ارزش ها است. یک فیلم ورزشی خوب ، هیجان 
و همچنین خرد فراهم می کند. همچنین در ارتقاء 
ورزش کمک می کند و هزاران جوان را ترغیب 

می کند تا در همین زمینه شغلی انتخاب کنند.

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

دکترا در مطالعات فیلم ، در حال حاضر درگیر شور 
و اشتیاق خود برای کشف جهان می باشد. او در مورد غذا ، موضوعات 

مجلل ، فیلم ، سالمتی و افراد مشهور می نویسد.
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’83
Starring Ranveer Singh as Kapil Dev, this movie is 
going to be a glorious retelling of India’s triumph at 
the 1983 Cricket World Cup.

saina
Parineeti Chopra is set to play badminton champion 
Saina Nehwal in this biographical film. 

toofan
Filmmaker Rakeysh Omprakash Mehra and actor 
Farhan Akhtar are back together for Toofan, a fictional 
story of a boxer. 

rashmi rocket
Starring actress Taapsee Pannu, it is believed to follow 
a girl’s journey as a runner in a Gujarati village and how 
she overcomes various obstacles to achieve victory.

Maidaan
This Ajay Devgn starrer is a biopic on the life of 
football coach Syed Abdul Rahim, who is known as the 
architect of modern Indian football.

Jersey
Shahid Kapoor is all set to play a cricketer in the Hindi 
version of Jersey, which was originally a Telugu film.

shabash Mithu
This is a biopic of Mithali Raj, captain of the Indian 
Women’s Cricket team, starring Tapsee Pannu.

abhinav Bindra’s biopic
The under-wraps film on ace marksman Abhinav 
Bindra has Harshvardhan Kapoor playing the lead role. 

the Pullela Gopichand biopic
An untitled biopic on ace badminton player Pullela 
Gopichand has been announced by Fox Star Studios.

Dhyan Chand biopic
Filmmaker Pooja Shetty has announced a film on the 
life of the great hockey player. 

Pv sindhu biopic
Actor Sonu Sood is producing a film on the young 
badminton player. 

Pt usha biopic
Director Revathy S Varmha will make a film on the 
legendary athlete in English. 

Murlikant Petkar biopic
Actor Sushant Singh Rajput has reportedly been 
signed on to play the differently-abled sportsman who 
won the gold at the 1970 Commonwealth Games. 

Sports-based movies 
to look out for

فیلم “اقبال” بر اساس زندگی و تالش های بابا سیدهایه، اولین بازیکن کریکت با اختالل گفتاری و شنوایی در 
هند ساخته شده است

فیلم های مربوط به ورزشکاران به فیلم 
سازان این امکان را می دهند که عالوه بر 
کسب درآمد در شهرت و هواداران عالقمند 
به این موضوع، سه ماده اساسی را در هم 
ادغام کنند: درام ، سرخوشی و اکشن یا 

قهرمانی
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سمت چپ: راکیش 
امپراکاش مهرا در طول 
تبلیغ فیلم خود با عنوان 
باگ میلکا باگ، که بر 

اساس زندگی میلکا سینگ 
یک اسپرینت باز مشهور 

هندی تهیه شده است.

سمت راست: بازیگر نقش 
اول زن، پریانکا چوپرا 
جوناس )سمت راست( 

در نقش بوکسور المپیک 
مری کوم )سمت چپ( در 

زندگی نامه نفر دوم

این  ترویج  به  که  عواملی  از  دیگر  یکی 
ستاره  که  است  این  کنند،  می  کمک  ها  فیلم 
های ورزشی افراد عادی، با شور و اشتیاق و 
ثبات فوق العاده هستند. می توان با داستان های 
آنها ارتباط برقرار کرد. آجیت آندهاره، مدیر 
 18 motion Pictures عامل اجرایی شرکت
Viacom که پشتیبان چندین پروژه در زمینه 
ورزش هند بوده است، اظهار می دارد “مری 
کوم دختر ساده ای بود تا اینکه موفق به کسب 
مدال شد. مخاطب شرایط پیامد ها و مبارزات او 
را تشخیص می دهد. در پایان این امید به وجود 
می آید که اگر یک دختر معمولی مانند مری 
کوم بتواند موفق شود ، پس ما نیز می توانیم!”

رایحه جدید
سلیقه  تغییر  م��ورد  در  هایی  بحث  همچنین 
مخاطبان در حال تحول در سینمای هند وجود 

در  نیز  ورزش  موضوع  با  های  فیلم  و  دارد 
مقایسه با فیلم نامه های پیش تر، رنگ و رویی 
تازه تر به خود گرفته اند. آندهاره می گوید: “در 
حال حاضر بالیوود به دنبال داستان هایی فراتر 
از ماجراهای عاشقانه و انتقام است. ما الگوهای 
استاندارد را پشت سر گذاشته ایم و فیلم های ما 
از دنبال کردن مضامین تک رنگ دست کشیده 
اند. همچنین، فیلم ها گفت گوهای مختلفی را که 
در جامعه اتفاق می افتد نشان می دهند و از 
آنجا که اکنون هند ورزش های غیر از کریکت 
را نیز به عنوان گزینه شغلی می پذیرد ، مردم 
به تماشای داستان های موفقیت بیشتری در این 

زمینه عالقه نشان می دهند.”
فیلم  کارگردان  مهرا،  امپراکاش  راکیش 
باگ میلکا باگ می گوید “مخاطب تحول یافته 
است و می خواهد محتوای تازه تماشا کند. مردم 
همچنین نسبت به خالقیت صبورتر می شوند و 
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سوشانت سینگ راجپوت 
)سمت چپ( بازیگر به همراه 
بازیکن کریکت هندی، ام اس 

دهونی )سمت راست(

شخصیت شناخته شده نباشد، فیلم ها به بازگویی 
کنند.  می  کمک  واقعی  های  افسانه  این  داستان 
هارش واردهان کاپور که آماده ایفای نقش برنده 
مدال طالی تیراندازی در المپیک، آبهیناو بیندرا 
گوید  می  است  سینمایی  نامه  زندگی  یک  در 
“مخاطبان سینما، قهرمانان فراتر از زندگی را 
دوست دارند. به همین دلیل ستارگانی مانند سلمان 
خان و راجینیکانت بسیار مشهور هستند ، زیرا 
در فیلم هایشان این طور نشان داده می شوند که 
از شاهکارهای فوق بشری نیز فراتر می روند. 
بنابراین ، هنگامی که داستان آنها به صفحه نمایش 
منتقل می شود ، قهرمان سازی به راحتی تکرار 
بازیگر که قرار  پارینیتی چوپرای  می شود.”  
است نقش تک خال بدمینتون، ساینا نهوال 
را در زندگینامه اخیر با عنوان ساینا بازی 
کند با موافقت با واردهان کاپور عنوان می 
کند “ساینا در سن جوانی به موفقیت های 
زیادی دست یافته و داستان او برای من 

الهام بخش است.”

ورزشی با جذابیت گسترده آماده می شود.” وی 
با بیان اینكه چرا ورزشكاران موضوعات مورد 
“فیلم  كند:  می  اضافه  هستند،  فیلمسازان  عالقه 
زیرا شخصیت  شوند  می  ساخته  ورزشی  های 
اصلی داستان برای بسیاری از افراد شناخته شده 
است، تازه اگر از پیش یک ستاره نباشد که به 

بازاریابی فیلم کمک کند.”
های  داستان  در  شاید  مزیت  این  همچنین 
منحصر به فرد متعلق به این شخصیت ها نهفته 
باشد که در انتظار بازگو شدن به سر می برند. 
داستان ها خود را ارائه می کنند و تبلیغات بر 
کسی  شخصی  زندگی  درب��اره  کنجکاوی  پشت 
که پیشاپیش محبوب بوده، سوار می شوند. اگر 

یک زندگی نامه ورزشی خوب به ترویج و ارتقای 
ورزش کمک کرده و جوان را ترغیب می کند تا در 
همین زمینه شغلی انتخاب کنند
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داستان جنگنده ای که در برابر همه نبردهایی 
پیروز می شود که در نهایت الهام بخش بشریت 
بوده اند. شور و شوق رسیدن به موفقیت ، تالش 
ها و مبارزات در طی مسیر و سرانجام ، لذت 
و شادی برد، همیشه محبوب ترین داستان برای 

تولید فیلم بوده است.
اخیرا ، صنعت فیلم سازی هندی در حال 
آزمایش و تجربه فیلم های مرتبط با ورزش بوده 
و دانگال، باگ میلکا باگ، ام اس دونی: داستان 
بازگو نشده، مری کوم، آذر و سورما از جمله 
زندگی نامه های ورزشی هستند که طی چند 
سال گذشته بر روی پرده سینما به نمایش در 
آمده اند. موفقیت های مالی و جلب نظر منتقدان 
سازان  فیلم  ترغیب  باعث  ها،  پروژه  این  در 

بیشتری برای تولید این ژانر فیلم شده اند.

افزایش امتیاز
فیلم های مربوط به ورزشکاران به فیلم سازان 
کسب  بر  ع��الوه  که  دهند  می  را  امکان  این 
این  به  درآمد در شهرت و هواداران عالقمند 
موضوع، سه ماده اساسی را در هم ادغام کنند: 
درام ، سرخوشی و اکشن یا قهرمانی. تیگمانشو 
دهولیا، که کارگردانی فیلم “پان سینگ تومار” 
که  سربازی  زندگی  اس��اس  بر  را   )2012(
داشته،  عهده  بر  شد  ورزشکار  یک  به  تبدیل 
می گوید “ورزش خود را به خلق لحظه های 
هیجان انگیز وام می دهد. برای یک کارگردان 
، انتخاب یک شخصیت آسان است که توانایی 
پشت سر گذاشتن تمرینات جدی جسمی او را 
نشان داده ، کمی حس وطن پرستی و تعصب 
به او اضافه کرده و این گونه است  که یک فیلم 

از آنجا که ورزشکاران هندی به برد در میدان ادامه می دهند ، فیلم 
سازان برای روایت داستان های آنان گزینه های بیشتری در دست دارند

رانویر سینگ )سمت چپ( 
کامال آماده ایفای نقش 

بازیکن افسانه ای کریکت 
هندی، کاپیل دو )سمت 

راس( در فیلمی است که 
به دنبال موفقیت حرفه ای 

نفر دوم تولید می شود



سینما
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فیلم هایی با موضوع ورزشکاران ، سرگرم کننده و الهام بخش بوده و می توان با انها 
ارتباط برقرار کرد. آنها نه تنها ورزش را ترویج می کنند بلکه اطمینان می دهند که 

افسانه های ورزشی فراموش نمی شوند
نوشته: آرتی کاپور سینگ

اجرای بازی
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ما رسید و آب به معنای واقعی کلمه در نوک 
به  که  آنجا  از  ب��ود.  دسترس  در  ما  انگشتان 
منابع  از  استفاده  به  ش��روع  مکرر  ص��ورت 
 ، ها  دریاچه  در  راکد  آب   ، کردیم  آب  طبیعی 
استخرها ، بائولی ها و چاه ها به مدت طوالنی 
بازیافت نشده بودند و از این رو تولید و رشد 
شد.  ش��روع  مضر  های  باکتری  و  ها  جلبک 
قرون  آب  های  سازه  اکثر  که  کنیم  درک  باید 
وسطایی از طریق سفره های آب زیرزمینی به 
هم پیوسته اند. آلودگی یک منبع آب روی همه 

منابع مجاور تأثیر خواهد گذاشت. در عین حال 
 ، کنیم  تمیز  را  بائولی  یا  بتوانیم هر چاه  اگر   ،
تأثیر مثبتی بر ساختارهای آب اطراف و سطح 

آب زیرزمینی خواهیم داشت.
اگر ما یک بالی را دوباره پر کنیم ، سطح آب 
چندین مخزن دیگر در نزدیکی آن نیز افزایش 
خواهد یافت. بنابراین ، اگر ما بتوانیم یک شبکه 
شارژ  های  چاه  از  استراتژیک  ریزی  برنامه 
مجدد آب ، که به سفره های زیرزمینی متصل 
است ، ایجاد کنیم ، می توانیم به افزایش سطح 
آب زیرزمینی هر شهری کمک کنیم. امروزه ، 
از آنجا که هند با مشکل کمبود آب روبرو است 
، می توانیم از بائولیی ها درس بگیریم که دانش 
و حکمت سنتی را برجسته کرده و نوعی کتاب 
راهنما برای حفظ آب به شمار می روند. وقت 
آن است که ما روش های قدیمی را با فناوری 
جدید سازگار کرده و سیاره خود را نجات دهیم.

باال: دابای کوند، بزرگ ترین 
چاه پله در بوندی، راجستان

سمت راست: گاندهاک کی 
بائولی، یک چاه پله متعلق به 

قرن 16 در مهرائولی، دهلی نو

ویکرامجیت سینگ روپرای یک فعال میراث فرهنگی و 
یک آموزگار است. او برای ترویج میراث غنی این کشور 
در بناهای تاریخی شمالی هند مشغول به کاوش بوده است. 
وی آزمایشگاه های میراث فرهنگی را در مدارس مختلف تأسیس کرده است و 

غالباً می توان او را در حال راهنمایی بزرگساالن جوان برای توسعه روشی 
جدید برای نگاه کردن به گذشته مان مشاهده کرد.
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پیش از این ، سنگ تراش 
ها عادت داشتند یک حلقه 

چوبی ساخته و آن را روی 
سطح ، جایی که قرار بود 
حفاری انجام شود ، قرار 
دهند. سپس آنها آغاز به 

حفاری کرده و به آرامی، 
همان طور که چاله شکل می 

گرفت، حلقه به سطح پایین 
تری هدایت می شد. ممکن 

بود آنها حلقه ی دیگر، یا 
مجموعه ای از آجر یا سنگ 

به باالی آن بیافزایند، که 
اطمینان می داد هنگامی که 

سنگ تراشان مشغول به 
حفاری هستند، دیوار چاه 

سقوط نمی کند. هنگامی که 
سطح آب قابل دسترس می 
شد ، سنگ تراشان سطل 

های آب گل آلود را پر کرده 
و آن را روی زمین اطراف 

چاه می ریختند. آب به درون 
زمین نفوذ کرده و قنات 

های طبیعی را برای رسیدن 
به گودالی که در انتهای 

چاه ایجاد شده بود، تشکیل 
می داد. پس از چندین بار 

تکرار این فرایند ، چاه حفره 
بزرگی را ایجاد می کرد که 

با آب زیرزمینی پر شده و 
توسط باران شارژ می شد و 
از طریق قنات های کوچک 

می شد به حوضه آبریز 
اطراف چاه رسید.

در زمان قدیم چاهها 
میشدند چگونه حفر 

46

این کار مفید بود زیرا از آنجا که هند در نیم 
کره شمالی قرار دارد، نور خورشید به سطح 
این امر مانع از گرم  آب مخزن نمی رسید. 
شدن و تبخیر آب می شد. در نتیجه ، دمای 
آب و محفظه های اطراف سطح آب همیشه 

خنک تر از سطح باقی می ماندند.

چاه ها و مخازن
مدیریت آب در هند باستان، فقط به بائولی ها 
سدهای  و  )کوند(  مخازن  شد.   نمی  محدود 
در  داشتند.  وجود  نیز  تخلیه  دریچه  دارای 
حقیقت ، زیارت گاه های مذهبی ، که مورد 
بازدید صدها نفر از سالکان قرار می گرفت ، 
همیشه دارای کوند ، چاه پله و یا حداقل چاهی 
در آن بودند. حتی امروز ، سالکان در چنین 
زیارتگاه هایی برای گرفتن آب از این منابع 
مقدس صف می کشند و این آب را به عنوان 

نشانه نعمت به خانه هایشان حمل می کنند. 

از گذشته یاری بگیریم
با توسعه تمدن ، استفاده از مخازن و بائولی 
ها کاهش یافت. خطوط لوله کشی به منازل 

باال: چاه پله آداالج – نی – واو به 
مناسبت “جشنواره آب” در آداالج 

در گاندینگر، گوجرات روشن 
شده است

پایین: پانا مینا کا کوند زیبا، یک 
چاه پله باستانی در عامر ، در 

نزدیکی جیپور ، راجستان
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آنها به فنون جایگزین مانند چرخ های فارسی ، که 
در آن آرایه ای از قرقره ، چرخ و سطل ساخته شده 
است که می تواند به راحتی آب را از چاه های عمیق 
قرون  هند  در   ، بعدها  آوردند.  ، روی  کشد  بیرون 
وسطی ، معماران و مهندسان شروع به کار بر روی 
گزینه دیگری کردند - ساختن پله هایی برای رسیدن 
در  توان  می  را  آن  از  ای  نمونه  که  آب.  سطح  به 
راجون کی بائولی در دهلی نو مشاهده کرد. این چاه 
پله ها نه تنها مکانی برای برداشت آب و انجام کارها 
بودند  بلکه مکان هایی به شمار می رفتند که افراد 
های  تابستان  در  شدن  خنک  برای 
شدند.  می  جمع  هم  دور  آنجا  خشن 
برای به دست آوردن مزایای بهینه ، 
این چاه پله ها به گونه ای تنظیم شدند 
كه منطقه عمیق تر پلكان )مخزن( به 
سمت جنوب قرار گیرد ، در حالی 
كه پله ها از شمال پیموده می شدند. 

آب گسترده شدند که دارای منابع متناوب آب بودند. 
با گذشت زمان ، مردم آموختند که آب نه تنها روی 
سطح، بلکه در زیر پای آنها و زیر زمین نیز جاری 
است. بنابراین آنها شروع به توسعه هنر حفر چاه 

ها کردند. 

تولد بائولی
باستان  هند  م��ردم  حال  هر  به   ، زم��ان  گذشت  با 
فهمیدند که با افزایش جمعیت ، برداشت آب از چاه 
خسته کننده و موجب کالفگی می شود. بنابراین ، 

حکاکی های نمادین 
و راه پله منتهی به 
چاه پله ی دادا هاری 
بائولی در احمدآباد ، 
گوجرات

اگر ما بتوانیم یک شبکه برنامه ریزی استراتژیک 
از چاه های شارژ مجدد آب ، که به سفره های 
زیرزمینی متصل هستند ، ایجاد کنیم ، می توانیم به 
افزایش سطح آب زیرزمینی هر شهری کمک کنیم
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بائولی  کی  اوگراسن  معماری  کننده  خیره  زیبایی 
)آگراسن کی بائولی نیز نامیده می شود( در قلب دهلی 
نو ،  در بین 10 سایت برتر گردشگری برای بازدید 
در این شهر قرار دارد. این بائولی )چاه پله( متعلق به 
قرن چهاردهم )14( دارای سه طبقه که با 108  پله به  
یکدیگر پیوسته اند ، تنها یک مکان گردشگری محبوب 

به شمار نمی رود بلکه بخشی از سیستم حفاظت آب هند 
نیز بوده است.

 ، بیندازیم  تمدن  تاریخ  به  و  گذشته  به  نگاهی  اگر 
می بینیم که اولین سکونت گاه های انسانی نزدیک به 
به  مردم   ، آرامی  به  سپس  اند.  شده  ظاهر  آب  منابع 
مناطق مختلف سرزمین اصلی نزدیک به منابع عمده 

بائوری چاند )چاه پله( واقع در روستای 
آبانری در راجستان تقریباً 100 فوت در 

عمق زمین امتداد دارد که آن را به یکی از 
عمیق ترین چاه پله های کشور تبدیل می کند 

چاه ها ، چاه پله ها و مخازن آب موجود در هند باستان فقط منابع آب نبودند بلکه بخشی از 
شبکه بزرگ تری از تکنیک های حفاظت طبیعی از آب به شمار می رفتند. در حالی که می 
توان آنها را برای کاهش کمبود آب شهری امروز احیا کرد ، همچنین می توانند الهام بخش 

ایده های پایداری مدرن نیز باشند
نوشته: ویکرامجیت سینگ روپرای

هر قطره را مهم به
شمار می آرویم
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حدود  با  نزدیک  از  بلکه  کند  نمی  محدود 
10000  کشاورز همکاری کرده و آنها را در 
آموزش  کشاورزی  علمی  های  روش  زمینه 
داده و در این فرایند ، وضعیت معیشت آن ها 

را بهبود می بخشد.
به همین ترتیب ، بسیاری از سیستم های 
اجرایی فناوری بومی دیگر مانند Ola )یک 
 swiggy  ، تاکسیرانی(  اشتراکی  شرکت 
مواد  تحویل  و  غذا  آنالین  سفارش  )سکوی 
خدمات  )ارائ���ه   Urbanclap و  غ��ذای��ی( 
نظافتی، تزیینی و فنی منزل( نه تنها نیازهای 
به  بلکه،  اند  کرده  ب��رآورده  را  شهرنشینان 
کارآفرینان  برای  رقابتی  زمینه  یک  ایجاد 
کوچک تر، ایجاد اشتغال و درآمد زایی نیز 
کمک می کنند. در زمینه سفر و گردشگری 
Tirpadvisor استارتاپ های آنالینی مانند ،
کشف  قابلیت  ناگهانی  طور  به   Zomato و 
تر  کوچک  ه��ای  رس��ت��وران  و  ه��ا  مقصد 

توریستی را افزایش داده اند.
مهمترین مسئله شایان به ذکر این است که 
کارآفرینان و شرکت های عصر جدید،  این 
نیستند؛  هوشمند  خدمات  ارائه  مشغول  فقط 
بلکه آنها در حال توانمند سازی جوامع بوده 

و مشکالتی را که مردم در زندگی روزمره 
با آن روبرو هستند را نیز حل می کنند. از 
این رو جای تعجب نیست که در حال حاضر 
مراکز  به  مجهز  آموزشی  موسسات  بیشتر 
کارآفرینی نیز بوده و دانشجویان حتی پیش از 
فارغ التحصیلی شروع به دنبال کردن مسیر 
کارآفرینی می کنند. شکی نیست که مورخان 
تجاری آینده از این دهه به عنوان سیل جریان 

کارآفرینی در هند یاد خواهند کرد!

ام اس سوبرامانیان، در حال حاضر سرپرست 
عملکرد تجزیه و تحلیل در بیگ بسکت می باشد. وی 

تجربه ای بیش از 20 سال در رهبری تحلیلی دارد. 
او به عنوان یک کارشناس تحلیلی از سخنرانان ثابت در انجمن ها و 

مجامع دانشگاهی و صنعتی شناخته می شود

تی اِن هاری، از مشاوران و آموزگاران بزرگ برای 
بسیاری از استارت اپ ها و کارآفرینان جوان است. او 

همچنین یک مشاور استراتژیک در شرکت فاندامنتوم 
)یک صندوق توسعه که توسط متخصصین جهان 

استارتاپ هند ایجاد شده است( می باشد. او سرپرست بخش مدیریت منابع 
انسانی در بیگ بسکت را بر عهده دارد و اکنون به عنوان مرد مدیریت 

منابع انسانی استارت اپ ها شناخته شده است.

از چپ به راست: کلمنتین 
چامبون و آمیت ساروگی، 

از بنیان گذاران استارت اپ 
OORJA؛ بنیان گذاران 

استارت اپ بیگ بسکت در 
بنگلور که دارای هشت میلیون 

مشتری در 25 شهر هندی 
می باشد
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قطب استارت اپ هند، بستری 
برای برای همه ذینفعان حاضر در 
اکوسیستم استارتاپی است تا بتوانند 
با یکدیگر در تعامل بوده و شاهد 
ایجاد مشارکت های موفق باشند

در جهت عقربه های ساعت از باال: باویش آگروال، مدیر عامل و یکی از 
بنیان گذاران اِی اِن تی تکنولوژیز، مالکان خدمات تاکسیرانی اوال؛ یکی 

از بنیان گذاران مشترک زوماتو دیپیندر گویال / مدیر عامل )سمت چپ( و 
پانکاج چاداح / مدیر عامل اجرایی در دفتر کار خود واقع در گورگائون؛ 

بنیان گذاران مشترک شرکت اِربان کالب شامل آبهیراج باهل، وارون کایتان 
و راگاو چاندرا 
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start-up structure

Source: Nasscom

در  گ��ذاری  سرمایه  و  داده  ق��رار  جهان 
روایت رشد و توسعه هند تبدیل به رساله 
سرمایه گذاری جدید شرکت های سرمایه و 
صندوق های تامین مالی برون مرزی، و 
حمایت از استارت اپ ها شد که با استفاده 
از فناوری های روز، شروع به تمرکز بر 
حل مشکالت محلی کردند. به زبان دیگر ، 

نظم نوین جهانی از راه رسیده بود!

جبهه های نوین 
ارائه شه توسط برنامه های  راه حل های 
دولت اتحادیه مانند هند استارت اپ )کمک 
نسل  کارآفرینان  دیجیتال،  هند  و  آور(  نو 
نو را جهت ابداع راه حل های هوشمندانه 
پشتیبانی  و  حمایت  مورد  تر  موثر  و  تر 
ذکر  قابل  مثال  ی��ک  دادن���د.  ق��رار  خ��ود 
Indiastack است که به یک بستر مناسب 
تبدیل  دیجیتال  هند  توسعه  و  رشد  ب��رای 
شده است. مجموعه ای از خطوط اتصال 
در  همیشه   )API( کاربردی  های  برنامه 
و  فنی  که یک زیرساخت   ، حال گسترش 
مشارکتی را فراهم می کند که بر اساس آن 
شرکت های فناوری و همچنین دولت قادر 
به رشد و توسعه و ارائه ایده های خالقانه 
هستند. ایندیا استاک، همچنین نشان می دهد 
که چگونه یک شبکه آزاد و سازمان نیافته 
از افراد حرفه ای در کشور در حال تکرار 
چیزی است که 20 سال پیش از این شرکت 
)یک شرکت  آلتو  پالو  در  “اپنز سورس” 
به  امریکایی(  ملیتی  چند  سایبری  امنیت 
دست آورد. با تمرکز بر مشمولیت مالی ، 
که به معنای جذب افراد بدون حساب بانکی 

باشد،  می  کشور  بانکی  رسمی  سیستم  به 
UPI یا رابط پرداختهای متحد زیرساخت 
به  بزرگی  موفقیت   ، هند  پرداخت  های  

شمار می رود.

راه حل های دیگر
اکوسیستم  ی��ک  ن��و،  نسل  ک��ارآف��ری��ن��ان 
اند.  ک��رده  ایجاد  ُخ��رد  کارآفرینی  کامل 
در  که  دارد  را  امکان  این  کارآفرینی  این 
الگو   ، موثر  و  مناسب  مدیریت  صورت 
و چشم انداز اشتغال و کاریابی در کشور 
را تغییر دهد. به عنوان نمونه می توان به 
راه اندازی Bigbasket ، یکی از بزرگ 
و  مواد غذایی  آنالین  های  فروشگاه  ترین 
شرکت  این  کرد.  اشاره  هند  در  خوراکی 
شهری  مشتریان  به  تنها  را  خود  خدمات 

کارآفرینان و شرکت های نسل نوی هندی در حال 
توانمند سازی جوامع و حل مشکالتی هستند که مردم در 

زندگی روزمره با آن ها رو به رو می شوند

در حال حاضر، بیش از 18 درصد 	 
از کل استارت اپ های فعال در 

هند ، حد اکثر بهره را از فناوری 
های پیشرفته می برند. این تعداد 

تنها 8 درصد استارت اپ های 
بنیان نهاده شده در سال 2014 را 

در بر گرفته و شاهد 40 درصد 
نرخ رشد مرکب ساالنه بوده است.

استارت آپ های هند به طور 	 
مستقیم حدود 60000  شغل و غیر 

مستقیم 130000  تا 180000 
شغل در این کشور ایجاد کرده اند

هند جایگاه سومین مقام در جهان 	 
از لحاظ تعداد شرکت های سرمایه 

گذاری در کشور را داراست. هدف 
بر این است که این رقم تا سال 

2025 تا چهار برابر افزایش یابد. 

از حدود 9000  استارت اپی که 	 
تا سال 2019 در هند تأسیس شده 

اند ، 1050  شرکت متعلق به 
فناوری بهداشتی و 20 شرکت نیز 
در زمینه فناوری کشاورزی فعال 

هستند؛ %18 از استارت اپ ها 
در زمینه های هوش مصنوعی ، 
زنجیره قالب )بالک چین( ، داده 

های عظیم )بی دیتا(، روباتیک و 
غیره سرمایه گذاری کرده اند.

نوآوری بومی
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self Certification
Easy and hassle-free 

compliance under three 
environmental and 6 

labour laws

easier public 
procurement norms

Start-ups can be listed as sellers 
to the government and benefit 

form exemptions on EMD 

easy Winding up
Companies are free and can 

declare insolvency under 
bankruptcy code easily 

within 90 days

income tax exemption
Exemptions on investments, 

capital gains and 
investments above fair 

market value

Patent application 
and protection

Easy application, expedited 
processing and massive 

rebates of upto 80%

امتیاز قیمت پایین بود. به طور قطع این اهداف 
دوره های توسعه طوالنی تر و مخارج اولیه 
بیشتری را درگیر می کردند. این امر مستلزم 
فراخوانی برای سرمایه گذارانی با جیب های 
پر پول ، نیرومند و حتی جسور بود. با توجه 
به حجم نسبتاً کمی از فرصت های فروش در 
هند ، چنین سرمایه گذارانی از این حوزه دور 

مانده بودند.

تحول بزرگ
در  مخفف  اب��داع  یک  بریکس،  حال،  هر  به 

)آفریقای جنوبی در  سال 2006 
سال 2010 به گروه افزوده شد( 
کشورهای  قدرت  بازتاب  جهت 
و  چین  هند،  روس��ی��ه،  ب��رزی��ل، 
پنج  همکاری   – جنوبی  آفریقای 
که  ظهور  حال  در  ملی  اقتصاد 
قادر به شکل دهی مجدد اقتصاد 

فعالیت  تغییر  باعث   - بود  خواهند  جهانی 
به  یافته  توسعه  جهان  از  قدرت  و  اقتصادی 
سوی اقتصادهای نوظهور شد. این امر دیدگاه 
قدرت  پتانسیل  و  ان��دازه  به  نسبت  را  جهان 
مصرف کننده هندی دچار تحول کرد. تغییری 
شمار  بی  های  فرصت  ایجاد  به  منجر  که 
در  هایی  فرصت  شد؛  گذاری  سرمایه  برای 
مقیاسی که سرنوشت اروپا را پس از انقالب 
صنعتی، و یا مقصد امریکا را پس از جنگ 
جهانی دوم شکل داده بود. این تحول نیروهای 
دید  معرض  در  را  هند  کالن  اقتصاد  بالقوه 

همان طور که آدهار به وفور نشان داده، استفاده 
خالقانه از فناوری می تواند بسیاری از مشکالت اساسی 
را مورد هدف قرار داده و همچنین کمبودها و ناکارآمدی 

های موجود در سیستم های حاضر را جبران کند
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تصویر سناریویی را در نظر بگیرید که 
در آن، یک کشاورز در یک روستای دور 
افتاده در هند از طریق یک گوشی همراه 
قادر به بررسی کیفیت خاک زمین خود و 
هوای  و  آب  وضعیت  بینی  پیش  دریافت 
مختص به منطقه خود پیش از کاشت بذر 
احوال  و  اوض��اع  تواند  می  یا  و  اس��ت، 
قابل  شکل  به  کند.  پیگیری  را  خود  دام 
توجهی، با ظهور فناوری پیشرفته موبایل 
رشد  به  رو  جهش  همچنین  و  کشور  در 
استارت اپ های )کمک نو آور( نو آورانه 
مبتنی خدمات کشارزی، این تصویر دیگر 
رود.  نمی  شمار  به  تخیلی  وضعیت  یک 
کشاورزی تنها حوزه ای نیست که استارت 

اپ های بر پایه تکنولوژی در هند در حال 
حل مشکالت کوچک آن ها هستند. به هر 
روی، تا همین چند وقت پیش، بسیاری از 
کارآفرینان نسل اول هند از کار بر روی 
های  فناوری  یا  و  محلی  مشکالت  حل 
کردند.  می  اجتناب  روز،  به  ی  پیشرفته 
فقدان  به  حدی  تا  را  مسئله  این  توان  می 
بودجه سرمایه گذاری جسورانه نسبت داد 
که به دنبال آن، كسب و كارها باید حول 
و حوش حل مشكالتی ایجاد شوند كه می 
توانند به سرعت جریان نقدی مثبت فراهم 
مشکالت  رفع  برای  حل  راه  ارائه  كنند. 
در  تحول  و  تغییر  ایجاد  نیازمند  محلی 
همچنین  و  کنندگان  مصرف  رفتارهای 

نخست وزیر نارندرا مودی 
در حال سخنرانی در گرد 

همایی برگزار شده به مناسبت 
تاسیس استارت اپ ایندیا، 

ابتکار عملی با پشتیبانی مالی 
دولت جهت حمایت از کسب 
و کار های عصر نوی کشور
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به گفته راهنمایان استارت اپ ها ، تی ان هاری و ام اس سوبرامانیان، برای نخستین بار مجموعه ای 
از سازمان های جدید با تمرکز بر ارائه راه حل های نوآورانه برای رفع مشکالت کشور ،  محیط 

جدیدی را برای اجرای تجارت هوشمند ایجاد کرده اند

خلق کار آفرینان
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oBJeCtives 
aChieveD

Total	individual	toilets

rural:

urban:

6,114,402

Total	individual	toilets

101,926,000

Community	and	public	toilets

552,692

Toilets	built	in	2019-20

1,587,617

Total	cities	declared	free	from	
open	defecation

4,320

Total	ODF	Villages

603,175

سرویس  از  استفاده  میزان  و  ناحیه  پوشش 
های  زمینه  و  ها  موفقیت   ، بهداشتی  های 
بهبود و همچنین تأثیرات بهداشتی ، اقتصادی 
 )SBM( و اجتماعی ماموریت سواچ بهارات
انجام دادند. هند به آزمایشگاه جهانی سرویس 

های بهداشتی تبدیل شد.

F – فراتر از اجرا 
خود  ها  ایالت  همه   2019 اکتبر   2 تا  وقتی 
 )ODF( باز  مدفوع  دفع  سیستم  از  رها  را 
اعالم کردند ، نخست وزیر خاطرنشان کرد 
که این فقط یک نقطه آغاز بوده و خط پایان 
فعالیت ها محسوب نمی شود. هنوز توجه و 
تمرکز شدیدی برای کسب اطمینان از تداوم 
باز  مدفوع  دفع  سیستم  از  رهایی  رفتارهای 
شوید  مطمئن  اینکه  و  دارد  وجود   )ODF(
کسی از برنامه عقب نمانده است. وزارت آب 
تازگی  به   )DDWS( فاضالب  و  آشامیدنی 
را  ساله   01 بهداشتی  پیگیری  استراتژی 
از سیستم  انتقال  آن  که هدف   ، کرده  منتشر 
رهایی از دفع مدفوع باز )ODF( به بعالوه 
 )ODF+( باز مدفوع  دفع  از سیستم  رهایی 
به عنوان هدف گسترده تر نظافت عمومی در 

تمام روستاهای هند می باشد.
دولت هند اهداف و تالش های خود برای 
این کشور  به شهروندان  اولیه  ارائه خدمات 

نخستین  در  وزیر  نخست  دهد.  می  ادامه  را 
هند  استقالل  روز  مراسم  در  خود  سخنرانی 
انتخابات خود ، از هدفی حتی  از دوره دوم 
جاه طلبانه تر سخن گفت: تأمین آب لوله کشی 
راستای  در   .2024 سال  تا  ها  خانه  تمام  به 
اجرایی،  اساس سیاست های  بر   ، این هدف 
ماموریت جال جیوان برای اجرای این هدف، 
هدف  این  که  داریم  امید  است.  شده  طراحی 

نیز با موفقیت تمام برآورده شود!

پارامسواران ایایر ، دبیر وزارت آب 
آشامیدنی و فاضالب است و در حال حاضر 
هدایت ماموریت حائز اهمیت سواچ بهارات 

این وزارت را بر عهده دارد. او که از 
افسران خدمات اداری هند )IAS( دسته 1981 بوده، در سال 
2009 به بانک جهانی پیوسته و اخیرا در کشورهای ویتنام، 

چین، مصر و لبنان فعالیت داشته است. 

تأثیر جهانی
نیجریه نیز با الهام از 

ماموریت سواچ بهارات 
)SBM( از ایجاد کمپین 

های رهایی از سیستم 
دفع مدفوع باز خبر داد.

عالوه بر این ، با شناخت 
تأثیر گسترده ماموریت 
 )SBM( سواچ بهارات

، بنیاد بیل و ملیندا گیتس 
جایزه معتبر جهانی گل 
کیپر را به نخست وزیر 
نارندرا مودی اعطا کرد.

باال: چندین سفارت خانه هند در سر تا سر جهان، جهت حمایت و ترویج ماموریت سواچ بهارات )SBM( برنامه های پاک 
سازی ویژه ای را سازمان دهی کرده اند. داوطلبانی از ماموران سیاسی هندی در بالی اندونزی، در حال جمع آوری زباله 
در طی برنامه پاک سازی در ساحل؛ سمت راست: داوطلبان از سفارت هند در هاونا، کوبا، پس از یک برنامه پاک سازی



پیرشفت

2019  |      | | دور نماي هند       |  36

India’s progress in rural sanitation 

Oct 2019Households with
access to toilets

< 30% 31%-60%

61%-90% 91%-99%
100%

Oct 2014

India in 2014 accounted for 

60% of the world’s 

open defecation  
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Sanitation coverage (%)
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9.00

21.92

38.7

100

Source: SBMG IMIS as on 24.09.2019

top 5
OF

IndIa
(2019)

cleanest cItIes
1.	 Indore
2.	 Ambikapur
3.	 Mysuru
4.	 Ujjain
5.	 New	Delhi

cleanest states
1.	 Chhattisgarh
2.	 Jharkhand
3.	 Maharashtra
4.	 Madhya	Pradesh
5.	 Gujarat

swachhbharaturban.gov.in

افراد مشهور بالیوود ، ورزشکاران نام آور 
و دیگر افراد تأثیر گذار، این هدف را هر چه 
بیشتر ترویج داده و اهمیت فاضالب بهداشتی 

را بیشتر مورد توجه قرار دهد.

D- دموکراسی 
بهارات  سواچ  ماموریت  ها،  سال  طی  در 
)تحول  اندوالن  جان  به یک  تبدیل   )SBM(
جمعی( شده است، واقعیتی که نخست وزیر 
آن را در موقعیت های بسیاری تکرار کرد. 
همه به یک ذینفع تبدیل شدند و سرویس های 
تبدیل  همه  اهمیت  مورد  مساله  به  بهداشتی 
و  ساختند  را  خود  های  توالت  مردم  شدند. 
فعالیت  جوامع  دادند؛  انگیزه  نیز  دیگران  به 
هایی را برنامه ریزی کرده و پیشرفت کار 
را  خود  روستاها  و  داشتند،  نظر  تحت  را 
اعالم کردند.  باز  مدفوع  دفع  از سیستم  رها 
حتی شرکت ها ، سازمان های غیردولتی ، 
سازمان های جامعه مدنی و سایر وزارتخانه 
همسو  در  را  خود  نقش  دولتی  ادارات  و  ها 

سازی برای رسیدن به این هدف ایفا کردند.

E- اطالعات و ارزیابی 

با شروع پیشرفت بیش از انتظارات ، بسیاری 
ماموریت  پیشرفت  و  توسعه  آم��ار  صحت 
س��ؤال  زی��ر  را   )SBM( ب��ه��ارات  س��واچ 
شخص  حضور  تشویق   ، نتیجه  در  بردند. 
بنابراین تقویت اعتبار  ثالث برای نظارت و 
اهمیت  از   ، داوطلبان  انگیزه  حفظ  نیز  و 
مانند  هایی  سازمان  شد.  برخوردار  بیشتری 
ملیندا  و  بیل  بنیاد   ، یونیسف   ، بانک جهانی 
گیتس )BMGF( و سازمان بهداشت جهانی 
)WHO( ارزیابی های مختلفی را در مورد 

سواچ سوروکشان، که از سال 2016 توسط وزارت مسکن و امور شهری اجرا می شود ، بزرگ ترین برنامه تحقیق 
و بررسی فاضالب بهداشتی و پاکسازی شهری در جهان به شمار می رود. این برنامه با هدف تشویق مشارکت گسترده 

شهروندان و ایجاد آگاهی در میان همه اقشار جامعه فعالیت می کند. تاکنون ، این برنامه در فراهم سازی خدمات بهتر به 
شهروندان و همچنین ایجاد شهرهای پاک تر با تغییرات مثبت رفتاری مؤثر بوده است.

نخست وزیر در نخستین سخنرانی خود در مراسم روز استقالل هند از 
دوره دوم انتخابات خود ، از هدفی جاه طلبانه سخن گفت: تأمین آب 

لوله کشی به تمام خانه ها تا سال 2024
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sBM saves lives
Since India has become ODF, 
3,00,000 diarrheal deaths have 
been avoided after the launch of 
SBM in 2014

nutrition & ProDuCtivity
A study conducted by the Bill and
Melinda Gates Foundation (BMGF)
found 15% lower cases of stunting
and 37% lower cases of wasting
among children in ODF areas

safety anD DiGnity
A UNICEF study has found that 
87% women feel safer after getting 
a toilet at home

eConoMiCs
INR 50,000 saved every year by a 
household in an ODF village on ac-
count of avoided medical costs and 
almost 7.55 million jobs created.

GoinG Green
A 2019 UNICEF study estimates that 
ODF villages are 12.70 times less 
likely to have their groundwater 
contaminated traceable to humans. 

ChanGinG outlooks
A study has found that SBM lever-
aged an equivalent investment of 
$3.7 billion in SBM communica-
tions across stakeholders.

Achievements 
and Impacts

www.sbm.gov.in

دقیقاً مانند میلیون ها نفری که 
به مبارزات مهاتما گاندی برای 

استقالل هند پیوستند ، امروز نیز 
میلیون ها نفر با قلب های گشوده 
برای به اشتراک گذاشتن زمان و 
تالش های خود برای رسیدن به 

هند پاک تر داوطلب شده اند.
نارندرا مودی
نخست وزیر هند

سران روستاهای مختلف )سارپانچ( با شرکت در مراسم “سواچ بهارات 
دیواس” برگزار شده در صد و پنجاهمین )150( سالروز تولد ماهاتما گاندی، 

حمایت خود از ماموریت سواچ بهارات )SBM( را ابراز کردند
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India’s progress in rural sanitation 

Oct 2019Households with
access to toilets

< 30% 31%-60%

61%-90% 91%-99%
100%

Oct 2014

India in 2014 accounted for 

60% of the world’s 

open defecation  
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Source: SBMG IMIS as on 24.09.2019

هدف واقعاً قابل دستیابی است و بر یافتن 
راه حل های خالقانه تمرکز می کردند.

C- صحبت و برقراری ارتباط
 )SBM( در واقع، ماموریت سواچ بهارات
برنامه ای است که برای تغییرات رفتاری 
برقراری  و  صحبت  است.  شده  طراحی 
پایین  و  باالتر   – سطوح  تمام  در  ارتباط 
تر از خط فقر، و همچنین گفت و گوهای 
بنیادین  اصول  از   – افراد  بین  و  جمعی 
ماموریت سواچ بهارات )SBM( به شمار 
می رفت. در حدود 650000 فعال بهداشت 
تعلیم  هاگراهیس  سواچ  عنوان  با  مردمی 
دیدند که، خانه به خانه در زدند، با مردم 
ارتباط مستقیم برقرار کرده و پیام سواچاتا 
همه  به  را  بهداشتی  فاضالب  اهمیت  یا 
ماموریت  حرکت،  این  دنبال  به  رساندند. 
سواچ بهارات )SBM( تالش کرد که از 
طریق ایجاد تعامل گسترده با رسانه ها ، 
اعمال فرهنگ مردمی و کمک گرفتن از 

ما این تعهد را عهده دار می شویم که من 
نسبت به پاکیزگی متعهد باقی می مانم و 

برای این کار وقت می گذارم.

من ساالنه 100 ساعت ، یعنی دو 
ساعت در هفته را اختصاص می دهم تا 

داوطلبانه برای نظافت کار کنم.

من نه آشغال می ریزم و نه اجازه می 
دهم دیگران این کار را انجام دهند.

من تالش برای پاکیزگی خودم ، خانواده 
ام ، محل زندگی خود ، روستا و محل 

کارم را آغاز می کنم.

من باور دارم تمام کشورهای جهان که 
به نظر پاک می رسند ، به این دلیل است 

که شهروندان شان در معابر زباله نمی 
ریزند و نیز اجازه نمی دهند این اتفاق 

بیفتد.

با این عقیده محکم ، پیام ماموریت سواچ 
بهارات را در روستاها و شهرها تبلیغ 
می کنم. من 100 نفر دیگر را تشویق 
خواهم کرد تا این تعهدی را که امروز 
من به عهده گرفته ام ، بر عهده گیرند.

من کوشش می کنم تا دیگران را تشویق 
به اختصاص 100 ساعت خود برای 

پاکیزگی کنم.

من اطمینان دارم که هر قدمی که من در 
جهت پاکیزگی برمی دارم به پاک سازی 

کشورم کمک می کند.

تعهد سواچاتا

پایین: سورش راینا )سمت چپ( و جاسپریت بومراح )سمت راست( 
بازیکنان کریکت در طی برنامه کلینیک های کریکت تیم سواچ برگزار شده 

در ناگپور، در بازی کریکت کودکان محلی شرکت می کنند
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سخنرانی  در  م��ودی  ن��ارن��درا  وزی��ر  نخست 
آگوست 2014،   اولیه خود برای ملت در 12 
دفع  باز  شرایط  مورد  در  خود  های  نگرانی 
مدفوع در هند را ابراز کرده و تبدیل به اولین 
این  که  شد  کشور  این  به  متعلق  وزیر  نخست 
موضوع را در یک بستر ملی مد نظر گرفت. 
 5 طی  كه  شد  مصمم  خود  سخنرانی  در  وی 
سال این شیوه فاضالب را که به طور گسترده 
رواج پیدا كرده بود، تغییر دهد. برای دستیابی 
مأموریت جاه طلبانه سواچ  او   ، این هدف  به 
بهارات )SBM( را در تاریخ 2 اکتبر 2014 
روی  مودی  وزیر  نخست  کرد.  ان��دازی  راه 
وعده های خود متعهد ماند و در مدت تنها پنج 
نفر  میلیون  از 550  بیش  نهایت  در  و   ، سال 
از مردم ساکن در مناطق روستایی هند ازدفع 
تعداد  تاکنون  و  کردند  می  اجتناب  باز  مدفوع 
کرده  اعالم  کشور  این  در  روستا   600.000
اند  باز رها شده  مدفوع  دفع  از مشکل  که  اند 
)ODF(. این یک جنبش جمعی است که بیش 
از 1 میلیارد نفر را درگیر کرده است ، که یک 
عادت قدیمی را تغییر داده اند که زمانی مهار 
حرکت  این  رسید.  می  نظر  به  غیرممکن  آن 
به عنوان بزرگ ترین محرک دستگاه بهداشتی 

جهان شناخته شده است.
 - مهم  راهنمایی  اصل  شش  با  سفر  این 
شده  تعریف   -  ABCEDF اج��رای  سیاست 
است که می تواند برای هر طرح تحول بزرگ 

دیگری اعمال شود.

A- آرایه سازی
ممکن  مختلف  مراتب  سلسله  در  ف��ردی  هر 
را  به خود  مختص  رقابتی  های  اولویت  است 
مودی  وزیر  نخست  آنکه  از  پس  باشد.  داشته 
آب  وزارت   ، کرد  اع��الم  را  مأموریت  این 
شد  مجبور   )DDWS( فاضالب  و  آشامیدنی 
با  متناسب  که  هدفی  برای  ریزی  برنامه  از 
کند.  حاصل  اطمینان   ، باشد  اداری  اکوسیستم 
Rural( چندین   /  Grameen( SBM-G تیم
بار از هر ایالت بازدید کرده و از طریق کارگاه 
های آموزشی ، گردهم آیی های غیررسمی و 
گروه های واتس اپ، مستقیماً با جمع کنندگان 

ارتباط  روستایی  ه��ای  بخش  در  اطالعات 
برقرار کرده و اطمینان کسب کردند که برنامه 
اجرای فاضالب در صدر برنامه های همه قرار 
گرفته است. یک الگوی انسجام سه مرحله ای  
نخست وزیر – وزیر ارشد – استاندار منطقه 
)PM-CM-DM ( مشغول به فعالیت کرد که 

پیش از این هرگز روی نداده بود.

B- باور
دشوار  موقعیتی  با  رویی  در  رو  شرایط  در 
به هدف  توان  می  ندارند  باور  که  هایی  تیم   ،
تعیین شده دست یافت ، غالباً قادر به پیدا کردن 
انگیزه های الزم برای ادامه راه نیستند. نتیجه 
این عدم توانایی این است که آنها به اندازه کافی 
از  اطمینان  برای  بود.  نخواهند  کوش  سخت 
بهره  وری مطلوب ، ماموریت سواچ بهارات 
ایاالت  در  و  مرکز  در  را  هایی  تیم   )SBM(
مربوطه ایجاد کرد که ترکیب منحصر به فردی 
کمتر  اداری  بارهای  با  جوان  متخصصان  از 
تازه، و همچنین  انداز  دارای چشم  و  بر شانه 
ماموران دولتی با تجربه اما فعال و پر جنب و 
جوش را تشکیل می دادند که باور داشتند این 

سمت راست: نخست وزیر 
نارندرا مودی در طی 

ترویج برنامه “پیاده روی 
برای جمع آوری زباله” 

در ساحلی در منطقه 
ماماالپورام، تامیل نادو
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همیشه دل انگیز است که شاهد اجرای اندیشمندانه برنامه های دولت در هند باشیم. به 
هر روی ، موفقیت ماموریت سواچ بهارات، که توسط نخست وزیر نارندرا مودی در 

سال 2014 آغاز شد ، تبدیل به یک معیار جدید در ارزیابی موفقیت های این کشور شد. 
طبق گفته های پارامسواران ایایر ، در طی تنها 5 سال، این کشور به عنوان بزرگ ترین 

محرک بهسازی بهداشت فاضالب در جهان شناخته شده است

تحول بزرگ

کودکان در حال مشارکت 
در یک کمپین برای ارسال 

پیام سواچ بهارات
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BooMinG tourisM 
for a GroWinG inDia
India’s ranking on WEF travel and tourism 
competitiveness index
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در تمام ایالت های کشور تغییر داده است. 
در  نهادی  سازی  پاک  بالطبع  پنجم، 
رشد  ب��رای  منفی  پیامدهای  مدت  کوتاه 
پاک  چنین  از  هایی  نمونه  داشت.  خواهد 
قانون  از  اند  عبارت  نهادینی  های  سازی 
امالک و مستغالت )مقررات و توسعه( ، 
بررسی معامالت مالی غیرقانونی ، بستن 
توانایی  عدم  کد   ، ص��وری  های  شرکت 
تعهدات  بهبود  و  ورشکستگی  و  پرداخت 
مالیاتی. این تغییرات در کوتاه مدت منجر 
به هزینه های فوری رشد خواهند شد ولی 
در واقع در مقابل کسب بهره وری در آینده 

معامله می شوند. 

امور مالی دولت اتحادیه به خوبی 
مالی  ادغام  از هدف  انحراف  بدون   ،
مدیریت شده است. اصالحات مالیاتی 
از عملکردهای در دست اقدام است و 
نرخ مالیات شرکت ها پیشاپیش کاهش 
مالیات  مورد  دو  هر  در  است.  یافته 
دستور   ، غیرمستقیم  و  مستقیم  های 
کار، ساده سازی و حذف معافیت ها ، منجر به 
پیام  بنابراین،  کاهش هزینه های انطباق است. 
گسترده این است که تولید ناخالص داخلی پنج 
درصد در سال های 20-2019  نباید منجر به 
تاریکی و نا امیدی شود؛  مسیر رشد باالتری 

در آینده نزدیک از راه خواهد رسید.

بیبک دبروی در حال حاضر به عنوان رییس شورای 
مشاوران اقتصاد دولت نخست وزیر نارندرا مودی خدمت 
می کند. او یکی از اعضای اِن آی تی آی آیوگ )موسسه 

ملی تحول هند(، و رییس کمیته بازسازی راه آهن هند می 
باشد. او کتاب های متعددی را در زمینه های اقتصاد، سیاست، شناخت هند و 

سانسکریت به نگارش در آورده و یا ترجمه کرده است. 

پیشرفت فراگیر
نرخ رشد کل هندوستان تا 

حد زیادی تابعی از نرخ 
رشد در سطح ایالتی است 
و بسیاری از ایالت ها در 
طول تاریخ با نرخ پایین 

تر از %6 رشد کرده اند. 
با این حال ، اصالحات 
ساختاری در حال انجام 
باعث می شود که چنین 

ایالت هایی نرخ رشد خود 
را افزایش دهند و بدین 
ترتیب سرعت رشد کل 

هندوستان به %8 نزدیک 
شود.

تحقیق و بررسی اقتصادی سال 2020 بر خلق 
شرایط مطلوب برای سرمایه گذاری در راستای 

تقویت و توسعه اقتصاد به سوی هدف 5 تریلیون 
دالری تمرکز می کند
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survey
The Finance Ministry’s 
flagship annual document 
projects growth

sPaCe for neW
India ranks third in 
terms of number of 
new firms created.

According to the survey, 
from about 70,000 new 

firms created in 2014, 
the number has grown 
by about 80 per cent 

to about 1,24,000 new 
firms in 2018.

www.indiabudget.gov.in

Green resolve
India is also pushing 
towards sustainable 
economic growth. 

Forest and tree cover 
increased and has 

reached 80.73 million 
hectares covering 

25.56 per cent of the 
geographical area of 

the country.

fuellinG the hike
India’s exports increased 

by 13.4 per cent for 
manufactured products 

and 10.9 per cent for 
total merchandise.

India gained 0.7 per 
cent increase in trade 
surplus per year for 

manufactured products 
and 2.3 per cent per year 

for total merchandise.

projectIons 
According	to	the	Economic	Survey	2019-20	prepared	under	Krishnamurthy	Subramanian	(Chief	Economic	
Adviser	to	the	Government	of	India),	India’s	GDP	growth	is	expected	to	grow	in	the	range	of	6.0	to	6.5	per	
cent	in	2020-21.	The	survey	has	projected	India’s	growth	at	6	per	cent	to	6.5	per	cent	in	the	next	financial	year	
starting	April	1.	The	growth	in	2020-21	compares	to	a	projected	5	per	cent	expansion	in	2019-20

GroWth to CoMe
Economic growth is 

expected to pick up and a 
strong rebound could be 

seen in FY21 on a low base.  

Easing of monetary 
policy by the Reserve 

Bank of India and several 
measures announced by 

the government in the last 
year present green shoots 

for growth.

What the

says aBout the future

eConoMiC

های مربوط به مشمولیت و توانمند سازی 
را نمی توان بالفاصله از نظر اقتصادی 
تعیین کرد. اما اینها قابل لمس هستند )و 
به طور غیر رسمی تأیید می شوند ، مثال 
مایع  گاز  به  هیزم  از  استفاده  از  تغییر 
)LPG( ، یا ساخت سرویس بهداشتی یا 
تا  سازد  می  قادر  را  هند  و  م��ودرا(  وام 
سود مشارکت جمعیتی در رشد و توسعه 

را به ثمر برد.
مشمولیت  دستورالعمل  این   ، چهارم 
و توانمند سازی اقتصادی بر خالف پیش 
زمینه بهبود هر دو مورد سهولت زندگی 

انجام  سهولت  ایجاد  نیز  و  شهروندان 
یک  است.  کارآفرین  برای  کار  و  کسب 
شرکتی  کارآفرین  یک  لزوماً  کارآفرین 
نیست. و همچنین سهولت در انجام کسب 
و کار فقط با تعریف شاخص های بانک 
تطبیق  تجارت  انجام  سهولت  از  جهانی 
هند  رتبه   ، صورت  این  در   ، یابد  نمی 
نیز بهبود یافته است. ابتکار عمل تسهیل 
وزارت  نظر  تحت  کار  و  کسب  اجرای 
یا  و   )DIPP( توسعه صنعتی سیاست و 
داخلی،  تجارت  و  صنعت  توسعه  گروه 
حال و هوای تجارت و سرمایه گذاری را 
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عمومی زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی 
تفسیر شود. عوامل قابل دسترس در حوزه 
عمومی، پیشرفت دستیابی همگانی به جاده 
ها )و دیگر اشکال حمل و نقل(، الکتریسیته، 
بهداشتی،  ه��ای  سرویس  گ��از،  اتصاالت 
تصیالت  )و  مدرسه   ، مسکن   ، بهداشت 
بیمه،  دارویی،  درمان  ها،  مهارت  عالی(، 
و  بانکی  های  ، حساب  بازنشستگی  حقوق 
پیشرفت  این  دهند.  می  نشان  را  اعتباری 
هند  روستایی  مناطق  در  وی��ژه  ط��ور  به 
قابل مشاهده است.  به همین دلیل است که  
مربوط  انسانی  منابع  توسعه  اخیر  گزارش 
 )UNDP( ملل  سازمان  توسعه  برنامه  به 
نزول قابل توجه فقر چند بعدی را برجسته 
معنای  به  همچنین  مشمولیت  س��ازد.  می 

می  محرومین  به  هزینه  کمک  پرداخت 
باشد. اکنون این کار از طریق شناسایی غیر 
متمرکز )سرشماری ، و نه یک نظرسنجی( 
  SECC عنوان  به  آنچه  از  استفاده  با   ،
کاست(  اقتصادی  و  اجتماعی  )سرشماری 
شناخته شده ، انجام می شود. این تحقیق به 
برای طرح  هم   ، ذینفعان  شناسایی  منظور 
های اتحادیه و هم در سطح کشور برای از 
در  شود.  می  استفاده  ها  شکاف  بردن  بین 
حال حاضر یارانه ها به حساب های بانکی 
پیوند  آدهار  سیستم  به  و  شوند  می  هدایت 
می یابند )آدهار یک شماره شناسایی است 
برای  هند  هویت  تشخیص  اداره  توسط  که 
ساکنین کشور صادر می شود(. سود  همه 
حاصل از بهره وری از چنین ابتکار عمل 

من فکر می کنم با وجود 
این که همه ما شاهد یک 
درد کوتاه مدت بودیم، با 
مدیریتی که وزیر دارایی 

فراهم کرده، همه ما به 
زودی از آن رها خواهیم 
شد. پیش از این، تالطم 

های خارجی به ما ضربه 
زده اند، اما من نسبت به 

آینده کامال خوش بین هستم. 
موکش آمبانی
رییس و مدیر ام جی
صنایع ریالینس

در مسیر پیشرفت و 
توسعه ، رشد واقعی 

در سال مالی آتی، باید 
بیش از6.5-6  درصد 

باشد. ما توجه ویژه 
خود را به مصرف 
کنندگان روستایی 
معطوف کرده ایم.

کریشنامورتی وی سوبرامانیان
مشاور ارشد اقتصاد،
دولت هند

اقتصاد هند مسیر یک پاک 
سازی عمده را به پایان 
رسانده است. هم اکنون 
تأثیر منفی اختالالت به 

پایان رسیده و انتظار می 
 FY21  رود اقتصاد در
)سال مالی 2021( روند 

صعودی چشم گیری داشته 
آناند ماهیندرا باشد.

مدیر اجرایی،
شرکت با مسوولیت محدود ماهیندرا و ماهیندرا 
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تورم، 10 درصد رشد اسمی 
حالی  در  ده��د،  می  ثمر  را 
رشد  درصد  شش  حاصل  که 
واقعی و نه درصد تورم، 15 
باشد.  می  اسمی  رشد  درصد 
در حالی که 15 درصد رشد 
درصد   10 به  نسبت  اسمی 

رشد اسمی می تواند موجب احساس بهتری 
شود، اما گزینه دوم با تورم پایین تر ترجیح 

داده می شود. 
هند  بردن  پیش  به  هدف،  روی  هر  به 
باشد.  می  باالتر  رشد  مسیر  یک  سوی  به 
دوم  دولت  های  سیاست  و  سال 2014،  از 
ادامه  در  و  م��ودی،  نارندرا  وزیر  نخست 
مسیر منطقی هدف اول، بنا نهادن پی های 
ساختمان برای کسب اطمینان از رسیدن به 

محیط   ، اوالً  اما  است.  شده  آغاز  امر  این 
عدم   ، رسد  می  نظر  به  ناخوشایند  بیرونی 
رشد  و  ص��ادرات  بر  نیز  جهانی  قطعیت 
کشورهای  گذارد.  می  تأثیر  هند  اقتصادی 
زیادی احتمال رسیدن به رشد شش درصدی 
در  زیادی  داخلی  شکاف  دوما،  ندارند.  را 

سیستم و منابع رشد بومی وجود دارد.
تأمین  معنای  به  باید  مشمولیت  سوما، 

بهبود رتبه جهانی 
هند

در رتبه بندی تسهیل 
اعمال کسب و کار 

بانک جهانی،  توسط 
هند به رتبه 63 صعود 

کرده است

در رتبه بندی حل 
 ، مشکل ورشکستگی 

هند از موقعیت 108 به 
52 بهبود یافته است

در رتبه بندی جهانی 
نوآوری ، هند از 74 

به 52 رسیده است

هند با کسب 10 امتیاز، 
رتبه ی بین المللی 

خود  لجستیک  عملکرد 
بهبود بخشید را 

در رتبه بندی رقابت 
سفر و گردش گری 

انجمن جهانی  به  متعلق 
اقتصاد، هند از رتبه 25 
به 34 صعود کرده است

اقتصاد روستایی %46 از درآمد ملی را تشکیل می دهد و ضروری است که رشد و توسعه گسترده، شامل اقتصاد روستایی و سرمایه گذاری هایی در 
مقیاس کوچک تر نیز شود

در حالی که در فصل گذشته شاهد یک روند 
نزولی در اقتصاد کشور بوده ایم، پیشاپیش 

محرک های پولی و مالی هند آغاز به کار کرده و 
به زودی نتایج ثمر بخش آن ها آشکار خواهد شد
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دولت  عمل  ابتکار  و  اس��ت  الزم  درص��دی 
بازار کار  برای خلق هزینه عمومی کارآمد، 
و سرمایه و تحریک بهره  وری و کارآفرینی 
به معنای تحریک این امر می باشد. نیازی به 
گفتن نیست که در ایالت های هند به اندازه کافی 
تامین  رسالت  بتوانند  که  دارد  وجود  ضعف 
رشد هشت درصدی را بر عهده گیرند. نرخ 
تولید ناخالص داخلی )GDP( بیشتر، تنها یک 
با درآمد باالتر،  این مفهوم برابر  رقم نیست. 
اشتغال بیشتر، شرایط زندگی بهتر، فقر کمتر 
اجتماعی   – اقتصادی  های  شاخص  بهبود  و 

ترجمه می شود. در حالی که در فصل گذشته 
محرک  بودیم،  آهسته  رشد  روند  یک  شاهد 
به  و  شده  شروع  پیشاپیش  هند  مالی  و  پولی 
به موقعیت  نگاه  با  زودی آشکار خواهد شد. 
سال  در  که  کرد  تصور  ت��وان  می  کنونی، 
تولید  واقعی  رشد  به  هند   ،2019-20 مالی 
دست  درصدی  پنج   )GDP( داخلی  ناخالص 

خواهد یافت. 
های  موفقیت  از  یکی   ،2014 سال  از 
مدیریت اقتصاد کالن کنترل تورم به شمار می 
رود. شش درصد رشد واقعی و چهار درصد 

وزیر اتحادیه دارایی و 
امور و شرکت ها ، نیرماال 
سیتارامان در 1 فوریه سال 

جاری، برای ارائه بودجه 
عمومی سال مالی 2020 تا 

2021 وارد مجلس نمایندگان 
در دهلی نو می شود

هند پیش از این نیز الگوهای جدیدی از قبیل به اشتراک گذاشتن 
اقتصاد با سیستم عامل های جمع کننده جابجایی مشاغل متعارف را 
پذیرفته است. دولت از فن آوری های جدیدی استفاده کرده است تا 
بتواند انتقال سود مستقیم و مشمولیت مالی را در مقیاسی که قبالً 

تصور نمی شد ، مقدور سازد.
نیرماال سیتارامان
وزیر دارایی هند
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بیبک دبروی، اقتصاد دان نام آور و رئیس شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر نارندرا 
مودی توضیح می دهد که چگونه هند برای تبدیل شدن به یک اقتصاد 5 تریلیون دالری در 

مسیر درستی به پیش می رود

به سمت یک مسیر
رشد باالتر

عنوان  به  اغلب  هند  گذشته،  سال  چند  طی  در 
رشد  به  رو  های  اقتصاد  ترین  سریع  از  یکی 
وقتی  که  سناریویی  ش��ود،  می  شناخته  جهان 
اقتصادی  رکود  برابر  در  را  کشور  پیشگامی 
نیز  جهانی به تصویر می کشد حتی روشن تر 
به نظر می رسد. دولت هند هدف آرمانی ساخت 
هند به عنوان یک اقتصاد 5 تریلیون دالری تا 
سال 25-2024 را اعالم کرده است. در حالی 

که برخی این هدف را دست نیافتنی می پندارند، 
بیشتر افراد در زمان پیش بینی هایشان، مساحت 
عظیم اقتصاد هند را نادیده می گیرند. حتی اگر 
با سرعت کمتری رشد کند،  این کشور  اقتصاد 
با توجه به حجم کلی آن، سهم مشارکت هند در 

اقتصاد جهان بسیار بزرگ تر خواهد بود. 
برای دست یابی به هدف 5 تریلیون دالری 
، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی )GDP( هشت 
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بلژیک )17-18 فوریه(
به دعوت جوزف بورل فونت لز ، نماینده عالی اتحادیه 
اروپا / معاون رئیس جمهور در امور خارجه و سیاست 

های امنیتی ، وزیر امور خارجه هند، دکتر اس جایشانکار 
در 17 فوریه به منظور گفت و گو با شورای امور خارجه 

اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کرد. وزیر امور خارجه هند، 
در اولین بازدید خود از اتحادیه اروپا پس از به دست آوردن 

دفتر کمیسیون جدید در دسامبر سال 2019 ، اولویت های 
سیاست خارجی هند و چشم انداز منطقه ای و جهانی را با 

این شورا به اشتراک گذاشت. 

وزیر امور خارجه هند، دکتر اس جایشانکار از نیجر ، تونس ، آلمان و بلژیک بازید کرد

تونس )22-23 ژانویه(
وزیر امور خارجه هند، دکتر اس جایشانکار، به مدت دو روز در 

طی یک سفر رسمی از تونس دیدن کرد که این نخستین دیدار سطح 
عالی از هند پس از انتخابات موفقیت آمیز ریاست جمهوری و پارلمان 

در تونس در سال گذشته بود. در طی این دیدار، دکتر جایشانکار 
با رییس جمهور تونس، کایس سعید مالقات کرده و همچنین گفت و 

گوهای گسترده ای را با همتای خود، صبری باکتوبیجی ، وزیر امور 
خارجه تونس برگزار کرد. همچنین در زمینه ایجاد یک مرکز هند 

- تونس برای نوآوری در فناوری اطالعات و ارتباطات ، یک تفاهم 
نامه نیز بین دو کشور  در تونس ، پایتخت تونس امضا شد.

آلمان )14-16 فوریه(
وزیر امور خارجه هند، دکتر اس جایشانکار، برای حضور در کنفرانس 
امنیتی مونیخ، به آلمان سفر کرد. در طی این دیدار، وزیر امور خارجه 

هند، دکتر اس جایشانکار، بخشی از مذاکرات مربوط به روابط امنیتی در 
منطقه آسیایی و چند جانبه گرایی در سراسر جهان بود. در طی این سفر 

سه روزه، و در حواشی این کنفرانس، دکتر اس جایشانکار با وزرای امور 
خارجه متعلق به کشورهای مختلفی نیز دیدار کرد. 

نیجر )20-21 ژانویه(
وزیر امور خارجه هند، دکتر اس جایشانکار، در یک 

سفر دولتی از نیامی واقع در کشور نیجر بازدید کرد که 
اهمیت هند در روابط دوجانبه با نیجر را برجسته کرد. 
در طی این دیدار، وزیر امور خارجه، دکتر جایشانکار 
مشترکا به همراه رییس جمهور نیجر، مهامادو ایسوفو، 

مرکز همایش بین المللی ماهاتما گاندی را افتتاح کرد. 
وزیر امور خارجه، دکتر جایشانکار همچنین بحث و 

تبادل نظرات گسترده ای را درباره موضوعات دو 
جانبه و منطقه ای با كاال آنكورائو، وزیر امور خارجه، 

همکاری و ادغام منطقه ای کشور نیجر بر پا داشت. 

در جهت عقربه های ساعت از باال و چپ: وزیر امور خارجه هند، دکتر اس جایشانکار 
به همراه مهامادو ایسوفو رییس جمهور نیجر؛ وزیر امور خارجه هند، دکتر اس 

جایشانکار با صبری باکتوبیجی، وزیر امور خارجه تونس مالقات می کند؛ وزیر امور 
خارجه در کنفرانس امنیتی مونیخ 2020 در طی سفر خود به آلمان؛ وزیر امور خارجه 
هند، دکتر اس جایشانکار در حاشیه شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، با 

فیلیپ گوفین ، وزیر امور خارجه و دفاع بلژیک مالقات می کند 
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با شروع موفقیت آمیز تا یک برنامه شلوغ سیاسی ، رئیس جمهور پرتغال ، معاون رئیس 
جمهور ویتنام و نخست وزیر سریالنکا در طی ماه فوریه سال جاری از هند بازدید کردند

خالصه اخبار سیاسی

سفر رییس جمهور پرتغال به هند )13-16 فوریه(
مارسلو ربلو دی سوزا، رییس جمهور پرتغال، در اولین سفر دولتی خود 

به هند از این کشور دیدن کرد. آخرین سفر ریاست جمهوری پرتغال به این 
کشور در سال 2007 صورت پذیرفته بود. رییس جمهور پرتغالی، مارسلو 
ربلو دی سوزا با نخست وزیر هند، نارندرا مودی مالقات کرده و مذاکرات 
گسترده ای را در سطح دولتی برگزار کردند. رییس جمهور سوزا همچنین 

با رییس جمهور هند، رام نات کوویند دیدار داشته و در طی این دیدارها، 
دو طرف  41 تفاهم نامه و قرارداد را در زمینه هایی مانند توسعه دریایی، 

امور مهاجرت، استارت اپ ها، حقوق مالکیت معنوی ، هوا فضا ، 
نانو بیوتکنولوژی ، تولید مشترک صوتی و تصویری ، یوگا ، آموزش 

دیپلماتیک ، تحقیقات علمی و سیاست های عمومی به امضا رساندند. 

نخست وزیر سریالنکا )7-11 فوریه(
پس از در اختیار گرفتن دفتر کار پس از انتخابات موفق در ماه 

نوامبر، نخست وزیر سریالنکا، ماهیندا راجاپاکسا، در طی یک سفر 
پنج روزه دولتی از هند دیدن کرد. در اولین سفر دریایی خود، رهبر 
سریالنکا با نخست وزیر هند، نارندرا مودی مالقات کرده و در طی 
این سفر، رهبران دو کشور مذاکرات سطح دولتی گسترده ای را بر 

پا کردند. رهبران دو طرف هر دو بر این امر موافقت کردند که ثبات 
و پایداری، امنیت و کامیابی و موفقیت در کشور سریالنکا، همراه 
با اصول ساگر )امنیت و رشد و توسعه برای همه در این منطقه(، 

تالش ها را برای ایجاد ثبات و پایداری در تمام مناطق متعلق به هند – 
اقیانوس آرام تقویت کرده و پیوندهای بین دو کشور را توسعه خواهد 

داد. 

معاون رییس جمهور ویتنام )11-13 فوریه(
معاون رییس جمهور جمهوری سوسیالیستی ویتنام، دانگ 
تي نگوك تینه، از 11-13 فوریه سال جاری در طی یک 

سفر رسمی در هند حضور داشت. در طی این سفر، معاون 
رییس جمهور ویتنام، مذاکرات سطح دولت دو جانبه ای با 
معاون رییس جمهور هند، ونکایاح نایدو داشته و دو طرف 

درباره دیدگاه های خود مبنی بر موضوعات مشترک 
المنافع سیاسی، دفاعی، اقتصادی و امنیت به مذاکره 
پرداختند. معاون رییس جمهور، دانگ تي نگوك تینه 

همچنین توسط رییس جمهوری هند، رام نات کوویند دعوت 
شده، و مشارکت جامع استراتژیک مشترکی را که در سال 

2016 بین دو کشور برقرار شده است ، توسعه دادند.

باال: مارسلو ربلو دی سوزا، رییس جمهور پرتغال به همراه رییس جمهور هند، رام نات 
کوویند در طی مراسم استقبال رسمی در راشتراپاتی بهاوان

سمت راست: نخست وزیر 
نارندرا مودی با ماهیندا 
راجاپاکسا، نخست وزیر 
سریالنکا در خانه حیدر 

آباد، دهلی نو مالقات 
می کند

سمت چپ: معاون رییس 
جمهور، ونکایاه نایدو 

با دنگ تی نگوک تینه، 
معاون رییس جهمور ویتنام 
در دهلو نو مالقات می کند
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بیانیه مشترک ، دو  ارتقا دهند. در طی یک 
های  پراکسی  از  “استفاده  به  به شدت  رهبر 
مرزی  بین  تروریسم  و  پرداختند  تروریستی 
را در تمام اشکال آن به شدت محکوم کردند”. 
آنها از پاکستان خواستند “اطمینان حاصل کند 
برای  این کشور  کنترل  تحت  قلمرو  هیچ  که 
قرار  استفاده  تروریستی مورد  انجام حمالت 
نمی گیرد ، و به شکل کارآمد و مثمر ثمری 
جنایاتی  چنین  مرتکبین  مورد  در  را  عدالت 
از جمله حمله 26/11 ، بمبئی و پاتانکوت به 
اجرا در آوردند.” هر دو طرف اهمیت اتصال 
به  که   ، شناختند  به رسمیت  را  ارتباطات  و 
گفته آنها جهت احترام به “تمامیت ارضی ، 
حاکمیت کشورها ، حاکمیت خوب ، شفافیت 
وجود  مناسبی  ارتباطات  باید  پاسخگویی”  و 
بیانیه هندوستان را  این  باشد. همچنین  داشته 
به عنوان فراهم کننده ویژه امنیت و همچنین 
در  بشردوستانه  و  بخش  توسعه  های  کمک 
شناسد.  می  رسمیت  به  هند  اقیانوس  منطقه 
 USAID طرفین در مورد مشارکت جدید بین

، که 400 میلیون دالر را برای مناطق هند 
توسعه  همکاری  اداره  نیز  و   ، اقیانوسیه  و 
هند برای همکاری در کشورهای سوم اعالم 
کرده است ، به توافق رسیدند. ایاالت متحده 
دائم هند  بر حمایت خود از عضویت  مجدداً 
در شورای امنیت سازمان ملل متحد و ورود 

به گروه تأمین كنندگان هسته ای تأكید كرد.
به  رضایت  با  توانند  می  طرف  دو  هر 
افقی روشن  که  بنگرند  اخیر خود  دیدار  این 
مواد  در  همچنین  اما  داشته،  اندیش  دور  و 
و  می شود،  غنی شمرده  نیز  و موضوعات 
جامع  حتی  تعامالت  برای  را  مناسبی  مسیر 
تر در آینده بین دو کشور هند و امریکا رقم 

زده است. 

ایاالت متحده با سرمایه گذاری 	 
30 میلیارد دالر در هند به 

بزرگ ترین شریک تجاری 
هند تبدیل شده است. هند نیز 

اقدام به سرمایه گذاری مبلغی 
معادل 11 میلیارد دالر در 

ایاالت متحده کرده است. 
حدود200000  دانشجوی 

هندی در ایاالت متحده تحصیل 
می کنند که 6 میلیارد دالر به 

عنوان شهریه دانشگاه های 
آمریکا در این کشور خرج می 

کنند.

هند 	  کابینه  امنیت  کمیته 
اختصاص مبلغ 3 میلیارد دالر 
را برای خرید MH-6 24  یا 

نیروی  برای  هلیکوپتر سیهوک 
دریایی هند و همچنین شش 
برای  دیگر  آپاچی  هلیکوپتر 
ارتش این کشور را تصویب 

کرد. از سال 2007 ، هند 
تجهیزاتی به ارزش 20 میلیارد 
دالر از ایاالت متحده خریداری 

کرده است.

همچنین توافق شد كه هر دو 	 
طرف تالش خود برای دستیابی 
به توافق نامه تجاری بزرگ تر 
و جامع تری را آغاز كنند ، اما 

آن ها به دنبال تفاهم هایی كه 
تاكنون به دست آمده، بسته های 
تجاری “محدود” را نیز ، “بی 
درنگ” و در طی چند ماه آینده 

، به صورت قانونی معرفی 
كرد. خواهند 

شمار مذاکرات

رییس جمهور ایاالت متحده امریکا، دونالد ترامپ و بانوی اول امریکا، مالنیا ترامپ در حال ادای احترام در راج گات، دهلی نو
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ای ایاالت متحده در این کشور بود تا عالوه 
آمریکایی  خدمات  و  محصوالت  ترویج  بر 
با مسئولیت  به شرکت انرژی هسته ای هند 
مورد  در   ، بالقوه  مشتریان  دیگر  و  محدود 
حمایت سیاسی از مساله صادرات هسته ای 
تجارت  کند.  گفتگو  و  بحث  هند  به  آمریکا 
انرژی ایاالت متحده و هند تنها در  طی چهار 
سال گذشته به 20 میلیارد دالر امریکا رسیده 
جدیدی  محرک  به  تبدیل  زودی  به  و  است 
در روابط تجاری بین دو کشور خواهد شد. 
ایاالت  المللی  بین  توسعه  دارای��ی  شرکت 
ایجاد حضور دائمی گرفته  متحده تصمیم به 
اعتبار  تأمین  تسهیالت  دالر  میلیون   600 و 

برای پروژه های انرژی تجدید پذیر در هند 
را اعالم کرده است. رییس جمهور ترامپ، 
ضمن سخنرانی در یک کنفرانس مطبوعاتی 
، اظهار داشت که دو طرف در مورد اهمیت 
یک شبکه بی سیم 5G ایمن و “نیاز به این 
شدن  تبدیل  برای  ظهور  حال  در  آوری  فن 
رفاه،  و  پیشرفت   ، آزادی  برای  ابزاری  به 
و جلوگیری از هر گونه عملی که بتوان آن 
را حتی اندکی به عنوان مجرای سرکوب و 

سانسور تلقی کرد” صحبت کردند. 
رهبران دو کشور توافق کردند که روابط 
“مشارکت  وضعیت  به  رسیدن  تا  را  خود 
و  داده  ادام��ه  جهانی”  استراتژیک  جامع 

هند و امریکا چیزهای زیادی را به اشتراک می گذارند: ارزش ها و ایده آل های 
مشترک؛ روحیه سازمان دهی و نوآوری مشترک؛ فرصت ها و چالش های مشترک؛ 
امیدها و آرمان های مشترک... سفر رییس جمهور ترامپ به هند فصل جدیدی را در 

پیوندهای بین هند – امریکا به نگارش در می آورد
نارندرا مودی
نخست وزیر هند

رییس جمهور ایاالت 
متحده امریکا، دونالد 
ترامپ و بانوی اول 

امریکا، مالنیا ترامپ 
در بنای تاج محل 

در آگرا
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کرد که بالطبع هند را نیز تحت تأثیر قرار 
ایاالت   ،  2019 ژوئن   5 در  است.  داده 
متحده از وضعیت سیستم عمومی اولویت 
صرف  هندی  کاالهای  به   )GSP( ها 
ارزش  دالر  میلیارد   6.3 که  کرد  نظر 
داد.  قرار  تأثیر  تحت  را  هند  ص��ادرات 
گمرک  هند   ، سال 2019  ژوئن  در 16 
آمریکایی  محصول   28 برای  بیشتری 
برای  امریکا  متحده  ایاالت  کرد.  تعیین 
دسترسی به تعرفه های گمرکی پایین تر 
و نیز دستیابی به بازار تجهیزات پزشکی 
، کاالهای مربوط به فناوری اطالعات و 
ارتباطات در تالش بوده است. هند دوست 
عمومی  سیستم  نفع  ذی  وضعیت  دارد 
اولویت های )GSP( خود را احیا کند ، 
گمرک اضافی بر روی فوالد و آلومینیوم 
برای  باشد  قادر  و همچنین  برداشته شده 

عرضه میوه های خود مانند انگور و انبه 
به بازار دسترسی داشته باشد.

تخصصی  مشاغل  و  اشتغال  تعریف 
تحت ویزای H1 Bو تأثیر آن بر صنعت 
هنوز  هند،   )1T( اط��الع��ات  ف��ن��اوری 
موضوعی در فهرست انتظار است و هند 
همچنان بر اهمیت سهم انجام شده در رشد 
امریکا  متحده  ایاالت  اقتصاد  پیشرفت  و 
با مهارت های  توسط متخصصان هندی 
این  در طول   . کند  تأکید می  العاده  فوق 
بازدید ، نخست وزیر کشور هند، نارندرا 
مودی همچنین موضوع نهایی شدن توافق 
نفع متخصصان  به  که  را  فراگیری  نامه 
 ، است  متحده  ای��االت  در  شاغل  هندی 

مطرح کرد.
ترامپ  جمهور  رییس  سفر  از  پیش 
هسته  انرژی  موسسه  از  هیاتی  هند،  به 

رییس جمهور ترامپ، از 
حضور فعال هند در ادامه فراهم 

سازی زمینه های همکاری 
امنیت و توسعه در راستای 

کمک به ایجاد ثبات و پایداری 
و تولید خطوط ارتباطی در 
استقبال کرد. در  افغانستان 

مفهوم هند – اقیانوس آرام، تاکید 
شد که “یک مشارکت نزدیک” 
آنها “محوری برای منطقه  بین 
هند – اقیانوس آرام آزاد ، باز 

، فراگیر ، مسالمت آمیز ، و 
مرفه “ بوده که “با شناخت 

مرکزیت آسه آن؛ پایبندی به 
المللی و حکمرانی  بین  قوانین 

خوب؛ حمایت از ایمنی و آزادی 
ناوبری؛ پرواز بر کران آب ها 

و سایر مصارف قانونی دریاها” 
حمایت و پشتیبانی می شود. 

راه پیش رو

رییس جمهور ایاالت متحده امریکا، دونالد ترامپ به همراه نخست وزیر هند، نارندرا مودی در طی رویداد “نمسته ترامپ” در استادیوم موترا، احمد آباد
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همه  یک صعود  شاهد  امریکا  و  هند  کشور 
جانبه شامل روابط تجاری، سرمایه گذاری، 
دفاعی، مبارزه با تروریسم، انرژی، همکاری 
ای  منطقه  به موضوعات  مربوط  مسایل  در 
بوده  تبادالت مردمی  و  و جهانی و همچنین 
است. دیدار وزیر دفاع و وزیر امور خارجه 
حضور  برای  امریکا  متحده  ایاالت  از  هند 
وزرای 2+2  گوی  و  گفت  دوره  دومین  در 
ضمیمه  امضای  شاهد   2019 دسامبر  در 
با  نامه  توافق  سه  و   )ISA( صنعتی  امنیت 
ابتکارات  و  دفاعی  تکنولوژی  موضوعات 
تجاری برای تأمین امنیت انتقال و حمل و نقل 

و همکاری در تولید فناوری های مهم بود. 
هر دو کشور جهت امضای توفق نامه های 
کلیدی مرتبط با تعامالت ایمن و به اشتراک 
گذاشتن تدارکات نظامی مانند تفاهم نامه تبادل 
لجستیک )LEMOA(، سازگاری ارتباطات 
اقدام   )COMCASA( امنیت نامه  توافق  و 

ک��ردن��د. در ط��ی ای��ن دی��دار 
ب��ا سرعت  ت��واف��ق ش��د ک��ه 
امضای  سمت  ب��ه  بیشتری 
توافق نامه مبادله و همکاری 
های بنیادی )BECA( برای 
جغرافیایی  ه��ای  همکاری 
نامه  توافق  این  رون��د.  پیش 

ها امکان عملیات مشترک در آینده را فراهم 
یک  عنوان  به  هند  ح��ال،  هر  به  ساختند. 
این  تبدیل  هدف  با  اصلی،  دفاعی  شریک 
کشور به قطب تولید تجهیزات آمریکایی ، به 
انتقال  دنبال فراهم سازی زمینه های توسعه 

فناوری و تولید مشترک خواهد بود.
در  مهم  م��وارد  از  دیگر  یکی  تجارت 
ایاالت   ،  2018 سال  در  ب��ود.  کار  دستور 
متحده امریکا تعرفه های جهانی 25 درصد و 
10 درصدی را روی فوالد و آلومینیوم مقرر 

رابطه بین هند و ایاالت متحده امریکا تحول چشم گیری 
داشته است. در طی دو دهه گذشته، تجارت دو جانبه 
رشد قابل توجهی را شاهد بوده و در حال حاضر نیز، 

دارای ارزش 142 میلیارد دالری می باشد

باال: رییس جمهور هند، رام نات 
کوویند با رییس جمهور امریکا، 

دونالد ترامپ در راشتراپاتی 
بهاوان در دهلی نو مالقات می 

کنند

باال: رییس جمهور ایاالت متحده 
امریکا، دونالد ترامپ و بانوی 

اول امریکا، مالنیا ترامپ در طی 
سفر خود به آشرام سابارماتی ، 

با راهنمایی نخست وزیر مودی ، 
کار با یک چرخ )چرخ نخ ریسی( 

را آزمایش می کنند



2019  |      | | دور نماي هند       |  19

متحده  ایاالت  جمهور  رییس  ترامپ،  دونالد 
امریکا، دیدار اخیر خود از هند در تاریخ 24 
تا 25 فوریه 2020 را بسیار موفق به پایان 
ایاالت  اول  بانوی  ترامپ،  مالنیا  رسانید. 
رییس  دختر  ترامپ،  ایوانکا  امریکا،  متحده 
جمهور و جارد کوشنر، داماد رییس جمهور 
نیز او را در این سفر همراهی می کردند که 
دیدار از شهر های احمد آباد، آگرا و دهلی نو 
را شامل می شد. همچنین این سفر رویدادهای 
عمومی بسیار موفقیت آمیزی را در استادیوم 
موترا واقع در احمدآباد در بر می گرفت که 
در آن جا، جمعیت بزرگی برای ابراز حمایت 
و عالقه به نخست وزیر نارندرا مودی و نیز 

رییس جمهور ترامپ حضور یافته بودند. 

از  امریکا،  متحده  ایاالت  جمهور  رییس 
استقبال گرم و پرشور تعداد زیادی از مردمی 
استادیوم صف  تا  فرودگاه  بین  مسیر  در  که 
تاثیر قرار گرفت و در  بودند ، تحت  کشیده 
تمجید از هند و نیز نخست وزیر مودی، کسی 
که دوستی و همراهی شان کامال قابل مشاهده 
بود، دریغ نکرد. در طی هشت ماه گذشته ، 
رییس جمهور ترامپ و نخست وزیر مودی 
طی  در  و  اند  داشته  متعددی  های  مالقات 
این مدت دوستی و توافق مناسبی را توسعه 
داده اند که باعث شده رییس جمهور ترامپ، 
نخست وزیر مودی را “یک فرد استثنایی” و 

نیز “یک رهبر فوق العاده موفق” بنامد.
در طی سال های گذشته، روابط بین دو 

نخست وزیر هند، نارندرا 
مودی با رییس جمهور 

ایاالت متحده امریکا، دونالد 
ترامپ و بانوی اول امریکا، 
مالنیا ترامپ در طی بازدید 
آن ها از آشرام سابارماتی، 

همچنین مشهور به آشرام 
گاندی، در احمد آباد
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دیدار رییس جمهور ایاالت متحده امریکا، دونالد ترامپ از هند در تاریخ 24 تا 25 
فوریه سال جاری، نشان دهنده تداوم در تعامالت سطح باالی دو جانبه بین این دو 
کشور بود. سفیر سابق هند، آنیل وادهوا شرح می دهد که چرا این دیدار از اهمیت 

بسیار باالیی برخوردار بوده است

راهی به سوی آینده
نخست وزیر هند، نارندرا مودی با رییس جمهور ایاالت متحده امریکا، دونالد ترامپ در خانه حیدرآباد در دهلی نو مالقات می کنند
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منیش چاند د انډیا او نړۍ مجلو او انډیا لیک 
شبکې مشر ایډیټر دی، انډیا لیک شبکه یو 

سایټ ده چې په نړیوالو چارو مطلبونه لیکي

 25 جدید،  هند  یک  ساخت  مسیر  در 
در  ساکن  هندی  قدرتمند  مهاجر  میلیون 
های  قاره  و  مختلف  کشورهای  سر  تا  سر 
می  ایفا  اهمیتی  حائز  نقش  نیز  گوناگون 
آن  به  جایشنکار  دکتر  که  همان طور  کنند. 
تشکیل  واقع  به  هند  “راه  کند:  می  اشاره 
روایت  به  هند  برند  بود.  خواهد  هند  برند 
همتا  بی  قدرتی  عنوان  به  ما  ب��رای  آنچه 
و  مهاجرین  به  که  حالی  در  وی  اس��ت،” 
فرهنگ و میراث خارق العاده هندی اشاره 
داش��ت.  اظهار  را  سخنان  ای��ن  ک��رد،  می 
برند  ، جوهره  نارندرا مودی  نخست وزیر 
هند را به تصویر کشیده است. نخست وزیر 
مودی در سخنرانی خود در مجمع عمومی 
سازمان ملل برگزار شده در سال جاری در 
تمام تالش ما بر  نیویورک اظهار داشت “ 
اما  استوار است.  میلیارد هندی  محور 1.3 
رویاهایی که این تالش ها در راستای تحقق 
رویاهایی  همانند  یابند،  می  ادام��ه  ها  آن 
کشوری  هر  که  دارد،  دنیا  تمام  که  هستند 
دارد، و هر جامعه ای دارد. تالش ها از آن 

ما هستند، اما ثمره آن ها متعلق به همه، 
به تمام جهانیان است.”

با پیشروی بیشتر، همان طور که این 
شرایط  با  را  خود  جهانی  صعود  کشور 
خاص خود به نگارش در می آورد ، هند 
ناپذیری  خستگی  شکل  به  است  مجبور 
استقالل استراتژیک خود را مدعی شود 
های  رقابت  هدایت  ح��ال  در  که  چ��را 
اخذ تصمیمات مستقلی  برای  ژئوپلیتیکی 
سودمند  کشور  این  مردم  برای  که  است 
باشد. این امر مستلزم ایجاد یک سیاست 
پرده  بی  انداز  چشم  با  المنافع  مشترک 
قدرت  یک  عنوان  به  هندوستان  از  ای 
فرد  به  منحصر  ص��دای  یک  با  پیشرو 
و  تغییر  با  جهانی  نظم  یک  در  راوی  و 

تحوالت سریع است.

در طی سال ها، 
مذاکرات رایزینا به 
عنوان یک انجمن 
پر جنب و جوش 

برای بحث در مورد 
موضوعات مهم جهانی 

و استراتژیک پدید 
آمده است. من همچنین 
فرصتی برای مالقات با 

رهبرانی داشتم که از 
دوستان خوب ملت ما 

به شمار می روند.
نارندرا مودی
نخست وزیر هند

باال: نخست وزیر مودی 
در حال سخنرانی در 

مجمع عمومی سازمان 
ملل در طی سفر خود به 
ایاالت متحده امریکا در 

سپتامبر 2019
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باعث  و  است  مهم  بسیار  جدید  هند  ایجاد 
می شود هند در صحنه جهانی مطرح شود.

شکل دهی به برنامه ریزی جهانی
با نگاه به آینده، با قامت جهانی رو به رشد 
در  هند  از  جهان  افزون  روز  انتظارات  و 
مودی  وزی��ر  نخست   ، حیات  تجدید  حال 
ایجاد  راستای  در  جانبه  چند  اصالحات  از 
که  کند  می  حمایت  جدید  جهانی  نظم  یک 
واقعیت  و  قدرت  مداوم  تغییر  دهنده  نشان 
هند  اس��ت.   )21( یکم  و  بیست  قرن  های 
توافق  تحت  خود  تعهدات  تحقق  با  همچنین 
نامه پاریس و انجام یک سری ابتکار عمل 
پیشگام   ، کربن  کم  اقتصاد  ارتقاء  برای  ها 
مبارزه با تغییرات آب و هوا بوده است. با 
نو  دهلی  رهبری  نقش  شناختن  رسمیت  به 

کشورها  از  بیشتری  تعداد   ، منطقه  این  در 
در حال پیوستن به اتحاد بین المللی انرژی 
وج��وی  جست  در  ک��ه  هستند  خورشیدی 
طلیعه یک انقالب سفید برای جهانی پاک و 

سبز می باشد.

برند هند
سیاست  رو،  پیش  راه  ی  نقشه  طراحی  در 
فرهنگی و ارزش های مدنی نیازمند توجه 
و برتری ویژه ای در سیاست های خارجی 
به  فرهنگی  ارتباط  این  بود.  خواهند  هند 
وسیعی  طیف  در  شماری  بی  های  شیوه 
یوگا  المللی  بین  روز  جهانی  های  از جشن 
به  مال  کومب  شناختن  رسمیت  به  تا  گرفته 
بشریت  نامشهود  فرهنگی  میراث  عنوان 

یافته است.  بازتاب  توسط یونسکو 

نخست وزیر نارندرا 
مودی با دکتر محمد 
جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه ایران 

مالقات می کند



2019  |      | | دور نماي هند       |  15

 ، جمهوری  روسای  سطح  در  باال  سطح 
نخست وزیران ، معاونان رئیس جمهور 
وزرا  سایر  و  خارجه  ام��ور  وزرای   ،
در  قطبی  چند  دنیای  یک  در  است.  بوده 
آرایه  چند  مسیر  یک  هند   ، تحول  حال 
را انتخاب کرده است ، که مستلزم ایجاد 
مسائل  بر  مبتنی  موضوعات  در  ت��راز 
قدرت  مهم  مراکز  و  فکر  هم  کشورهای 

می باشد. 

سیاست مناسب برای یک هند جدید
دیپلماتیک  گسترده  ارت��ب��اط  ای��ن  آنچه 
مکرر  نجواهای   ، کند  می  تحریک  را 

با  اس��ت.  کشور  توسعه  ب��رای  سیاسی 
برای  هند  دولت  ریزی  برنامه  به  توجه 
مبنی  خود  طلبانه  جاه  هدف  به  دستیابی 
دالری  تریلیون   5 اقتصاد  یک  ایجاد  بر 
سال  تا  جدید”  “هند  یک  ایجاد  جهت   ،
سالگی   75 روز  س��ال  یعنی   ،  2022
استقالل هند ، مطابق با قول نخست وزیر 
مودی ، سیاست های خارجی در راستای 
همه  با  ملی  مشارکت  شبکه  یک  ایجاد 
خواهند  ده��ی  جهت  دوس��ت  کشورهای 
و  پایدار  های  مشارکت  در  توسعه  شد.  
قدرتمند در فن آوری ، حضور نوآوران 
و کمک نو آورها )استارت اپ ها( برای 

در مسیر ساخت یک هندوستان جدید ، 25 میلیون نفر از مهاجران 
قدرتمند هندوستان ، که در کشورهای مختلف و قاره های گوناگون 

پراکنده شده اند ، نقش مهمی را ایفا می کنند

وزیر امور خارجه هند، 
دکتر اس جایشنکار در 
طی یک گفت و گو در 
مذاکرات رایزینا 2020
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طی  در  ارتباطات  یا  و  جوی  تغییرات 
اظهار  کرد،  می  اشاره  گذشته  سال  چند 
داشت “شیوه هند بیشتر باید در قالب یک 
تصمیم گیرنده و یا شکل دهنده باشد و نه 
وی  این،  از  تر  مهم  کننده.”  اثبات  یک 
آینده بدان  از قدرتی که هند در چند سال 
تبدیل خواهد شد، خبر داد. وی گفت: “این 
شیوه مناسب و هدف هندوستان نیست که 
همانند یک قدرت اخالل گر در سطح بین 
یک  عنوان  به  باید  ما   ، کند  عمل  المللی 
قدرت تثبیت شویم. همچنین این شیوه هند 
یا سوداگرا  و  باشد  که خود محور  نیست 
هند  رویکرد  کند.  عمل  )مرکانتیلیسم( 

عمل کردن به عنوان کشوری خواهد بود 
که توانایی های خود را برای رسیدن به 
المللی همگام  منافع جهانی در سیستم بین 

می سازد.”

حمایت های سیاسی
دولت   ، هند  جهانی  ق��درت  افزایش  با 
های  حمایت  به  دستیابی  برای  نیز  هند 
به  اق��دام   ، ملی  معاد  ب��رای  المللی  بین 
کرده  سابقه  بی  سیاسی  روی��ک��رد  یک 
چند  در   ، نیمکره  سر  تا  سر  در  است. 
قابل  این کشور شاهد رکورد  سال گذشته 
توجهی از بازدیدهای ورودی و خروجی 

تحت هدایت اخالق توانمند سازی متقابل ، هندوستان بودجه ، فناوری 
و تخصص خود را با کشورهایی در آفریقا ، آسیا ، آمریکای التین و 

اروپای شرقی به اشتراک گذاشته است

وزیر امور خارجه هند، 
دکتر اس جایشنکار با 

اروماس رینسالو ، وزیر 
امور خارجه استونی 

مالقات می کند
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دفمند ، عمل گرا و فعال. شکل دهنده و نه 
اخالل  یک  نه  و  کننده   تثبیت  ممتنع؛  یک 
گر؛ ارائه دهنده امنیت خالص و اعطا کننده 
واژگان  هند  خارجی  سیاست  جهانی.  منافع 
است  کرده  پیدا  جدیدی  های  چارچوب  و 
این  خارجه  امور  وزیر  که  طور  همان   ،
دوره  پنجمین  در  جایشانکار  اس  کشور، 
نو  دهلی  در  اخیراً  که  مذاکرات رایزینا  از 
برگزار شد با دقت استادانه ای بیان کرد. 

اهمیت  کلمات   ، خارجی  سیاست  در 
بسیاری دارند ، و از این رو این لغت نامه 
جدیِد هنِد در حال ظهور ، به شکل مناسبی 
این  خارجی  سیاست  فعلی  مسیر  و  ف��رم 
کشور را با جهانی که در حال حاضر تحت 
شده،  واقع  ای  سابقه  بی  تحوالت  و  تغییر 

سازگار می کند. 

شکل دهنده و تثبیت کننده
به دنبال اغاز سال نو و در دومین دهه قرن 
بیست و یکم )12(، یک هند جدید در حال 
فعاالنه  شکل  به  که  کشوری  است،  ظهور 
در  را  المللی  بین  های  ریزی  برنامه  ای 
متفاوت  موضوعات  از  وسیعی  آرایه  یک 
پایدار،  توسعه  ج��وی،  تغییرات  جمله  از 
و  دری��ای��ی  امنیت  تروریسم،  با  م��ب��ارزه 
جهانی  معماری  ساختار  بازسازی  همچنین 

شکل می دهد. 
در گفت و گویی که با طیف وسیعی در 
رایزینا” صورت  مذاکرات  در  هند  “مسیر 
گرفت، دکتر جایشنکار ویژگی های کلیدی 
یک  تولد  برای  جدید  خارجی  سیاست  یک 
هند جدید را روشن کرد. او در حالی که به 
مانند  موضوعاتی  در  هند  متفاوت  عملکرد 

نخست وزیر مودی با 
هیات وزرای متعلق 

به کشورهای مختلف، 
در حاشیه مذاکرات 

رایزینا 2020
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نخست وزیر هند، نارندرا مودی به همراه برخی از رهبران جهان در مراسم افتتاحیه گفت و گوی رایزینا 2020، برگزار شده در دهلی نو در 14 ژانویه

طی یک دهه گذشته ، ابتکار عمل های مربوط به سیاست های خارجی هند دستخوش 
تغییر و دگرگونی شده اند. تصویر جهانی جدید هند، اکنون یک نیروی بالغ تر ، دانا 
تر و کارآمد تر را هدایت می کند که به ابتکارات دیپلماتیک این کشور جهت می دهد

مسیر هند در
سیاست خارجی

نوشته: توسط مانیش چاند
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 ، مردم  با  مردم  ارتباطات  ترویج  و  توسعه 
اخیراً طرحی را برای امکان سفر بدون ویزا 
به شهروندان هندی به منظور گردشگری و 
نیز عدم نیاز به ویزا برای سفرهای تجاری 

اعالم کرد.

راه پیش رو
با نگاه به آینده ، جریان ها و همکاری های 
هند  کشورهای  بین  روابط  است  قرار  فعلی 
دهند.  سوق  باالتری  مسیر  در  را  برزیل  و 
روابط  های  زمینه  تقویت  و  توسعه  مطمئناً 
تجاری و سرمایه گذاری ، قدرت و استحکام 
بیشتری به این مشارکت می بخشد ، اما آنچه 
 ، کند  می  اعطا  واالتری  مفهوم  امر  این  به 
ویژه  اوجه  و  استراتژیک  فزاینده  گرایی  هم 
اقتصاد  دو  عنوان  به  است.  جهانی  منافع  به 
بزرگ آسیا و آمریکای التین ، هند و برزیل 
قرار است همکاری ها و هماهنگی خود را 
برای اصالح معماری حكومت جهانی تقویت 

كنند. 
و  هند  مشارکت  جهانی  الگوی  صفحه 

برزیل قرار است هر چه بیشتر با همکاری 
چند  سکوهای  میزبانی  قالب  در  تر  نزدیک 
جانبه ای از جمله بریکس، ایبسا، جی 4، جی 
گسترش  متحد  ملل  سازمان  و  بیسیک   ،02
با نگاهی طوالنی  یابد. سفیر برزیل در هند 
مدت به آندره آرانا کورئا دو الگو می گوید: 
این  توسعه  و  رشد  صحیح  مسیر  باید  "ما 
حفظ  امکان  حد  تا  ابعادی  هر  در  را  روابط 
کنیم." سفر رئیس جمهور بولسونارو به هند 
نه تنها زمینه ساز این همکاری حائز اهمیت 
بود ، بلکه همچنین چشم اندازهای جدیدی را 
در زمینه های وسیعی از تجارت و سرمایه 
گذاری گرفته تا کشاورزی و امنیت غذایی ، 
تا  فناوری و نوآوری   ، انرژی ، علم  امنیت 
تغییرات آب و هوایی ، مبارزه با تروریسم و 
اصالحات شورای امنیت سازمان ملل گشود. 

رییس جمهور برزیلی 
ژائیر بولسونارو در 
حال اهدای یک تاج 

گل در سامادهی متعلق 
به ماهاتما گاندی در 

راجگات، دهلی نو

منیش چاند د انډیا او نړۍ مجلو او انډیا لیک 
شبکې مشر ایډیټر دی، انډیا لیک شبکه یو 

سایټ ده چې په نړیوالو چارو مطلبونه لیکي

هند و برزیل 15 توافق نامه را 	 
امضا کردند که طیف وسیعی 

از موضوعات مختلف از جمله 
تجارت ، انرژی و نوآوری را 

در بر می گیرند.

دو طرف توافق کردند که 	 
پایگاه های صنعتی  بین  همکاری 

دفاعی خود را تقویت کرده و 
برای دستیابی به توافق نامه ای 

در زمینه مبارزه با تروریسم 
بین المللی و نیز جرایم سازمان 

یافته فراملی ، با یک دیگر 
باشند. داشته  همکاری 

كه 	  آنها تصمیم گرفتند 
نهادین مستقر را  سازوكارهای 

تقویت کرده و هماهنگی مربوط 
به مسائل دو طرفه ، چند وجهی 

و چند جانبه با منافع متقابل 
براساس اصول برابری و اعتماد 

را ترویج و تقویت كنند.

در یک گام مهم ، هند و برزیل 	 
یک پیمان همکاری و معاهده 

تسهیل سرمایه گذاری را امضا 
کردند که چارچوب مناسبی را 

برای افزایش تجارت و سرمایه 
گذاری در مناطق با رشد باال 

فراهم می کند.

توافق نامه هایی در زمینه های 	 
امنیت انرژی و کشاورزی نیز 

به امضا رسیده است. پیمان های 
جداگانه ای در زمینه های نفت 
، گاز طبیعی و انرژی زیستی 

امضا شد.

بولسونارو مجددا 	  رئیس جمهور 
پشتیبانی کشور خود از عضویت 

هند در گروه تأمین کنندگان 
هسته ای را اعالم کرد.

از دهلی نو تا 
برازیلیا
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به عنوان  این کشور را  اهمیت  ای که  جنبه 
سرمایه  برای  آرمانی  مقصد  ترین  بزرگ 
در  هند  کننده  صعود  و  موفق  های  گ��ذاری 
بخش نفت و گاز برجسته می کند. در طی این 
بازدید ، دو تفاهم نامه نیز در مورد همکاری 
همکاری  نیز  و  انرژی(  )زیست  بیوانرژی 
در زمینه نفت و گاز طبیعی بین وزارت نفت 
و گاز طبیعی دولت هند و وزارت معادن و 
انرژی دولت برزیل اعالم شد. با سابقه اثبات 
شده برزیل به عنوان یک قدرت انرژی ، دو 
کشور برنامه ریزی های ویژه ای نیز برای 
و  بررسی  های  زمینه  در  همکاری  ایجاد 
تحقیق و همچنین توسعه سوخت های زیستی 

نسل دوم خواهند داشت.

ارتباط فرهنگی
تنها  انرژی  و  جغرافیایی  سیاست   ، اقتصاد 
به  را  برزیل  و  هند  که  نیستند  موضوعاتی 
سمت ایجاد مشارکت و همکاری های عمیق 
عمیق  عالقه  و  عشق  دهند.  می  س��وق  تر 

برزیلی ها نسبت به فرهنگ ، هنر ، رقص 
سینگ  هاردیپ  است.  مشهور  هند  فلسفه  و 
برزیل  کشور  در  هندی  سابق  سفیر  پوری، 
که در حال حاضر به عنوان وزیر بازرگانی 
به  مشغول  هند  دولت  هوایی  نقل  و  حمل  و 
فعالیت است، می گوید "آنها عاشق فرهنگ 
در  که  یوگایی  مراکز  تعداد  هستند.  هندی 
است."  هند  از  بیشتر  دارند  فعالیت  برزیل 
رئیس جمهور برزیل با طراحی صحنه برای 

 رییس جمهور کوویند 
و نخست وزیر نارندرا 
مودی در حال ارائه ی 
یک استقبال تشریفاتی 

از رییس جمهور 
برزیلی، بولسونارو

با وجود فاصله جغرافیایی ، هند و برزیل 
در مورد موضوعات مختلف جهانی با 

یکدیگر هم خوانی دارند ، چرا که در دیدگاه 
ها و چشم انداز ما همگرایی وجود دارد ، 
سفر شما )رئیس جمهور بولسونارو( به 

هند فصل جدیدی را در روابط بین دو کشور 
نارندرا مودیهند و برزیل گشوده  است.

نخست وزیر هند
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تعامل  کردند.  می  همراه  هند  به  ژانویه 
برزیل  و  هند  تجاری  ارشد  رهبران  بین 
تجاری  روابط  ارتقای  ایجاد طرح  موجب 
و سرمایه گذاری دو طرفه شد. دو طرف 
با همکاری هم افزایی اقتصادی ، توقعات 
خود را باال برده و اهداف بلندپروازانه ای 
را برای دو برابر کردن تجارت دو جانبه 
چند  برای  دالر  میلیارد   8 حدود  در  فعلی 
سال آینده تعیین کردند. نخست وزیر مودی 
، که برزیل را به عنوان "مهمترین شریک 
اقتصادی هند در آمریکای التین" توصیف 
نسبت  کامل هند را  پشتیبانی   ، است  کرده 
جمهور  رئیس  اقتصادی  احیای  برنامه  به 
بولسونارو ارائه داده و شرکت های برزیلی 
را برای سرمایه گذاری در هند و همچنین 
مشارکت تجاری بلند مدت با شرکت های 

هندی ترغیب کرد.
ترتیب  ای  گونه  به  اقتصادی  رواب��ط 
برانگیخته  بیشتر  چه  هر  که  اند  شده  داده 
شوند زیرا هر دو کشور هند و برزیل یک 

دیگر را به عنوان مناطقی دارای نیروهای 
بالقوه شامل فرصت های جدید می پندارند. 
برزیل دارای ذخایر عظیم منابع طبیعی و 
 ، منگنز   ، آهن  سنگ  مانند  معدنی  ذخایر 
نیکل ، تنگستن ، الماس ، پتاسیم ، فسفات 
، طال ، سرب و گرافیت می باشد. همچنین 
این کشور قدرتمند آمریکای التین به طور 
داشتن  خاطر  به  هندوستان  به  ای  فزاینده 
فناوری  بخش  در  ش��ده  اثبات  تخصص 
اطالعات و توانمندی این کشور در صنایع 
عنوان  به   ، داروس��ازی  و  بیوتکنولوژی 
یک قدرت دانش و آگاهی نگاه می کند. به 
طور ویژه ، برنامه های ویژه در راستای 
مانند  هایی  زمینه  در  همکاری  گسترش 
کشاورزی و امنیت انرژی ، شاهد همکاری 
های پیشرفته در ماه های آینده خواهند بود.

شرکای  ترین  مهم  از  یکی  ب��رزی��ل 
التین  آمریکای  منطقه  کل  در  هند  تجاری 
رود،  می  شمار  به   )LAC( کارائیب  و 

نخست وزیر مودی در 
حال ایراد سخنرانی در 

گفت و گوی رهبران در 
یازدهمین )11( اجالس 

بریکس

در سال 2018 هند 
یازدهمین )11( صادر 

کننده بزرگ به برزیل و 
دهمین )10( وارد کننده 

بزرگ از برزیل بود. 
در حالی که شرکت های 

برزیلی در هندوستان 
در بخش های خودرو ، 

فناوری اطالعات ، معدن 
، انرژی ، سوخت های 

زیستی ، و نیز کفش 
سرمایه گذاری کرده اند 
، شرکت های هندی نیز 

در بخش های متنوعی از 
فناوری اطالعات  جمله 
، داروسازی ، انرژی 
، تجارت کشاورزی ، 

معدن ، مهندسی و صنایع 
سرمایه  خودروسازی 

گذاری کرده اند.

انجمن های پویا
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جمهور،  ری��ی��س  م��ع��اون 
ون��ک��ای��اح ن��ای��دو ب��ا ژای��ر 
بولسونارو، رییس جمهور 
برزیل در دهلی نو مالقات 

می کند 

زمینه های اصلی مورد تمركز برای تجارت 
و سرمایه گذاری دو جانبه را تعریف نمودند. 
به دنبال این دیدارها، یک بیانیه رسمی اذهان 
بیشتر  تقویت  "موجب  مذاکرات  این  داشت 
اساس  بر  کشورها  بین  استراتژیک  مشارکت 
دیدگاه مشترک جهانی و ارزش های مشترک" 

می شود. 

شریکای طبیعی
بین  استراتژیک  مشارکت  پیشرفت  و  توسعه 
هند و برزیل در سال 2006 ، یک نقطه عطف 
حائز اهمیت در روابط در حال تحول بین این 
دو کشور به شمار می رفت. یک دهه بعد ، سفر 

رئیس جمهور وقت برزیل، میشل 
یک   2016 سال  در  هند  به  تمر 
همکاری  این  برای  تازه  حرکت 
چند الیه فراهم کرد. نخست وزیر 
مودی ، که در طی دوران نخست 
برزیل  به  ب��ار  دو  خ��ود  وزی��ری 
سفر کرده است )فورتالزا در سال 
2014 و برازیلیا در سال2019( 
، به طور مشهور هند و برزیل را به عنوان 

"شرکای طبیعی" توصیف کرده است.

همکاری اقتصادی
های   قاره  در  نوظهور  اقتصاد  دو  عنوان  به 
آسیا و آمریکای التین ، هند و برزیل ، که تولید 
ناخالص داخلی مشترک آنها به حدود 5 تریلیون 
دالر می رسد ، قرار است در مشارکت خود 
جنبه  کنند.  تزریق  را  جدیدی  اقتصادی  نشاط 
اقتصادی این رابطه توسط یک هیأت تجاری 
بزرگ ، متشکل از مدیران عامل شرکت های 
برتر برزیل به نمایش گذاشته شد ، که رئیس 
جمهور بولسونارو را برای بازدید 25 تا 27 

به عنوان دو اقتصاد بزرگ آسیا و آمریکای 
التین ، هند و برزیل قرار است هماهنگی 
خود را برای اصالح معماری حكومت 
جهانی تقویت كنند

استراتژیک 	  و  سیاسی  هماهنگی 
تجارت و بازرگانی ، حمل و 

نقل هوایی و انرژی

دانش، فناوری و نوآوری؛	 

همکاری فضایی و محیط 	 
زیست و همکاری فنی؛

آموزش و فرهنگ امنیت و 	 
دفاع

کنسولی،	  امور 

اجتماعی و همکاری 	  تأمین 
حقوقی

نتایج حاصل از این 
دیدار
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هزاران مایل دورتر  اما ، متحد شده با ارزش 
هند و   ، آرمان های جهانی  و  های مشترک 
برزیل در طول سفر دولتی ژائیر بولسونارو، 
رئیس جمهور برزیل به دهلی نو بین روزهای 
25 تا 27 ژانویه، روابط چند جانبه خود را 

در مراحل جدیدی در پیش گرفتند
نخست وزیر نارندرا مودی ، در ژستی 
که تنها به دوستان خاص هندوستان اختصاص 
یافته ، هنگامی که در 13 نوامبر 2019 برای 
با  برازیلیا  در  جانبه  دو  مذاکرات  برگزاری 
رئیس جمهور بولسونارو مالقات کردند، از 
او دعوت کرد که به عنوان مهمان افتخاری 
جشن های مربوط به سال روز جمهوری این 
کشور حضور یابد. این اولین بار در طی سال 
التین  آمریکای  رهبران  از  یکی  که  هاست 

جمهوری  روز  های  در جشن  برای شرکت 
هند دعوت شده است ، که اهمیت روز افزون 
این منطقه را در حساب سیاست خارجی هند 

برجسته می کند.
در  که  برازیلیا   در  رهبر  دو  بین  دیدار 
حاشیه نشست بریکس در سال 2019 صورت 
گرفت، دومین باری بود که رهبران پس از 
مذاکرات و گفت و گوهای موفق دوجانبه در 
در  ژاپن(   ، )اوزاکا  اجالس جی 20  حاشیه 
ژوئن سال 2019 مالقات می کردند. مالقات 
در برازیلیا،  به وضوح موضوعات متنوعی 
از مشارکت بین کشورهای هند و برزیل را به 
نمایش در آورد. با ترسیم نقشه راه پیش روی 
این دو کشور ، دو رهبر بر لزوم "گسترش 
جامع مشاركت استراتژیك" موافقت کرده، و 

سمت راست: )چپ تا راست( 
وزیر دفاع هند، راجنات 

سینگ به همراه نخست وزیر 
نارندرا مودی، رییس جمهور 

برزیلی ژائیر بولسونارو، 
رییس جمهور هند رام نات 

کوویند )به همراه همسر خود( 
و معاون رییس جمهور هند 

ونکایاش نایدو
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جهت های نوین
افق ها و

سفر دولتی رئیس جمهور برزیل ، ژائیر بولسونارو به هند به مناسبت 
سال روز جمهوری این کشور ، بر روابط دو جانبه این دو قدرت 

نوظهور آسیا و آمریکای التین تأکید می کند

نخست وزیر هند نارندرا مودی به همراه ژائیر بولسونارو، رییس جمهور برزیل، در خانه حیدر آباد در دهلی نو



تکریم دوستی 

سفر بسیار موفق دونالد ترامپ، رییس جمهور ایاالت متحده امریکا به هند

سرویس های بهداشتی برای همه

رویکرد ماموریت سواچ بهارات 

لذت های خوش منظره

دریاچه های بکر شمال شرق هند

درس های پایداری

چاه پله های باستانی و ذخیره آب

دورنماي هند
شماره 01  |  جلد  34  |  2020

همانطور که جهان دهه جدیدی را آغاز می کند ، چهره جهانی هند دست خوش تغییر و تحوالت تدریجی شده تا جبهه 
دیپلماتیک مصمم تر ، بالغ تر و فعال تری را به جهانیان ارائه دهد. هند پیشرفت چشمگیری داشته است - خواه این پیشرفت 
در قالب دیجیتالی کردن فرایندهای دولتی و اداری باشد ، یا حرکت به سمت دست یابی به اقتصاد پنج تریلیون دالری یا ارائه 
سرویس های بهداشتی اولیه برای همه شهروندانش. اما با گذشت سال ها ، سنت ها ، فرهنگ و میراث هنری ما همچنان 

متناسب باقی مانده و حتی امروز نیز بر سبک زندگی ما حاکم هستند.

در دنیایی که مسافت ها به طور فزاینده ای کوتاه تر می شوند ، عبارت سانسکریت ، واسودهایوا کوتومباکام )جهان یک 
خانواده است( یک عامل تعیین کننده برای ابتکار عمل های دیپلماتیک چند جانبه هند به شمار می رود. ما به گفت و گوی 
رایزینا نگاه می کنیم ، یک کنفرانس چند جانبه که به عنوان یک ابتکار نوآورانه برای پرداختن به چالش برانگیزترین 
موضوعات پیش روی جامعه جهانی و چگونگی کمک آن برای ایجاد تصویری محکم و عمل گرا از هندوستان ، کشوری 

آماده برای شرکت در تعریف معماری حکومت جهانی، ظاهر شده است. 

هندوستان با شروع یک برنامه پر مشغله از تعامالت سیاسی ، نقش میزبان رئیس جمهور برزیل ، ژایر بولسونارو را بر 
عهده گرفت که همچنین از مهمانان اصلی جشن هفتاد و یکمین )71( سالروز جمهوری هند بود. نخست وزیر سریالنکا ، 
ماهیندا راجاپاکسا نیز در اولین سفر خود به خارج از کشور به عنوان نخست وزیر ، از دهلی نو بازدید کرد که با دیدارهای 
معاون رئیس جمهور ویتنام ، دانگ نگوک تینه و رئیس جمهور پرتغال،  مارسلو روبلو دسوزا ، به دهلی نو دنبال شد. نکته 
برجسته این دوره، سفر رئیس جمهور ایاالت متحده آمریكا ، دونالد ترامپ به هند و استقبال چشمگیر در رویداد “نمسته 
ترامپ” در شهر احمدآباد واقع در گوجرات بود. رئیس جمهور آمریكا همچنین از بنای نمادین تاج محل در آگرا دیدن کرده 

و به دنبال آن در گفت و گوهای گسترده دوجانبه ای در دهلی نو شرکت کرد.

با توجه به اینکه موضوعات مرتبط با توسعه پایدار و تغییرات آب و هوایی در حال قرار گرفتن در خط مقدم جبهه ی 
سیاست های ما هستند، ما به آئوروویله واقع در پودوچری سفر می کنیم تا برای اولین بار شاهد امورات روزمره یک 
جامعه طبیعی و پایدار اتوپیایی باشیم. سپس، در تالش برای بررسی و درک تکنیک های باستانی ذخیره آب که می توانند 
الهام بخش تالش های صورت گرفته برای تقویت سطوح منابع آب زیر زمینی باشند، به بازدید از چاه پله های باستانی در 

سر تا سر شهرهای هند می پردازیم. 

تحول بی سابقه ای که هند تا کنون شاهد آن بوده، همچنین مستلزم بازآفرینی برخی از سنت های رایج ما می باشد. به 
عنوان مثال ، تکنیک های چاپ پارچه قالبی متعلق به سانگانر و باگرو در راجستان را در نظر گیرید ، که مطابق با شرایط 
جغرافیایی کویر خشک تار طراحی شده اند. در حالی که در راجستان هستیم ، از اجتماع مانگانیار نیز دیدن می کنیم ، که 
به دلیل خشنود کردن خدایان با استفاده از  نواختن سازهای کوبه ای شبیه به نوای رعد و برق شهرت دارند. ما سپس به 
سراسر کشور سفر می کنیم تا بفهمیم که چطور موسیقی جایگزین در هند از سنت های عامیانه الهام گرفته که همیشه توسط 

محیط هایی که در آن تمرین می شود تعریف شده اند. 

و سپس نگاهی می اندازیم به اینکه چطور زندگی نامه های ورزشی در سینمای رایج هندی قادر 
به ایجاد تغییر و تحول در چشم انداز عمومی نسبت به قهرمانان ورزشی بوده که دستاوردهای 
شان ارمغان آور غرور و افتخار نه تنها برای خودشان بلکه همچنین برای تمام ملت بوده است. 
باالخره، در روز مارتیر که در 30 ژانویه برگزار می شود، ما زندگی و دوران ماهاتما گاندی 
را به یاد آورده و تناسب آموزه های او در یک سناریوی جهانی که به سرعت در حال تغییر 

است را درک می کنیم.

راویش کومار

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

مدیریت: ویکاس جوهری
مدیر تحریریه: جاییتا باندیوپادهیای

دفتر مرکزی
شرکت با مسوولیت محدود مکس پوشر مدیا گروپ ایندیا

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

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

U22229DL2006PTC152087
جهت طرح سواالت: 

indiaperspectives@maxposuremedia.com

سردبیر: راویش کومار
دستیار سردبیر: راجات باتناگر

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

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

فاکس: 91.11.23384663+
 

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

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

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

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

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

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

مکس پوشر مدیا گروپ ایندیا )MMGIPL( نمی باشند. 

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

فاکس: 91.11.43011199+
www.maxposuremedia.com
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رونگالی بیهو
رونگالی بیهو، بزرگ ترین جشنواره کشاورزی در ایالت آسام برای 

بزرگداشت ظهور بهار و فرا رسیدن سال نوی آسامی جشن گرفته می 
شود. همان طور که مردم با اجرای بیهو )رقص بومی محلی( و تهیه 

غذاهای محلی خوشمزه در سراسر این جشنواره هفت روزه به استقبال 
سال نو می روند، هوای شور و شوق بر سراسر جشن ها مستولی 

می شود.  

مكان: آسام 

عید پاک
یکی از بزرگ ترین جشن ها در بین جوامع مسیحی در هند ، عید 

پاک است که نشان دهنده مصلوب و رستاخیز شدن عیسی مسیح 
می باشد. پر جنب و جوش ترین نسخه این جشنواره در ایالت های 
گوا و کراال مشاهده می شود و در این روز می توان مردم را در 
حال توزیع شیرینی و غذاهای محلی تهیه شده  برای این مراسم، 

در بین دوستان و خانواده دید.

مكان:  سر تا سر هند

رمضان
ماه مبارک رمضان پیش از جشن عید سعید فطر 
فرا می رسد. ماه رمضان با تعلق خاطر و شور 
و شوق مسلمانان در سرتاسر جهان همراه است 

، رمضان، با روزه گیری در طول روز با وعده 
های غذایی دلپذیری سپری می شود که پس از 

غروب آفتاب بین دوستان و خانواده به اشتراک 
گذاشته می شود. ماه مبارک رمضان، احساس سر 
سپردگی، فداکاری و نیکوکاری را از طریق روزه 

داری و جشن های آیینی به ارمغان می آورد. 

مكان: سر تا سر هند
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آتوکال پونگاال
هر ساله، تیرووانانتاپورام در کراال، شاهد رسیدن میلیون ها مریدی است 
که برای برگزاری مراسم یکی از قدیمی ترین جشنواره های پونگاال در 
این ایالت گرد هم می آیند. این جشن ها به مدت 10 روز در معبد آتوکال 
واقع در تیرووانانتاپورام ادامه دارند. در روز نهم ، میلیون ها زن برای 

تهیه غذای مخصوصی با استفاده از برنج گرد هم می آیند تا به خدای معبد 
عرضه شود. در سال 2009 ، هنگامی که 2.5 میلیون زن در این معبد 
برای جشنواره جمع شدند، یک رکورد را در کتاب گینس ثبت کردند.  

مكان:  تیرووانانتاپورام، کراال

هولی
یکی از بزرگ ترین رویدادهای برجسته ثبت شده در تقویم جشنواره های 

هند، هولی است که فرا رسیدن فصل بهار را جشن می گیرد. در طی سالیان، 
این جشنواره پر جنب و جوش در رنگ های بی شمار در سر تا سر کشور 
جشن گرفته می شود. خواه در جشن های بازیگوشانه در ماتورا ، یا تفاسیر 

موسیقیایی در بنارس و یا تشریفات سلطنتی در سراسر راجستان باشد، هولی 
به درستی به عنوان جشن فرهنگی کامال مختص هند شناخته می شود.

مكان:  سر تا سر هند

جشنواره بین المللی یوگا
ریشیکش، که در میان عموم به 

عنوان پایتخت یوگای جهان شناخته 
می شود، میزبان ممارست کنندگان، 

یوگی های آگاه و فیلسوفان تحول 
گرای الگوها از بیش از 80 کشور 

جهان است که هر ساله برای این 
رویداد گرد هم جمع می شوند. این 
جشنواره هفت روزه، فرصت ایده 

آلی برای یادگیری و در آغوش 
گرفتن تمام سبک های اصلی یوگا 

را ارائه می دهد

مكان:  ریشیکش

رویدادهای فصل

در هم و بر 
هم از همه جا
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