
01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

Consular GrievanCes  
MonitorinG systeM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us
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Rushikonda beach in Andhra Pradesh was one of the eight Indian beaches to receive the Blue Flag Certification

شگفتی مهندسی
پل نمادین 100 ساله پامبان که رامشوارام و دانوشکودی )واقع در حواشی 
سرزمین اصلی تامیل نادو( را به بقیه نقاط ایالت متصل می کند، به زودی 

با یک پل جدید جایگزین می شود. پل پامبان جدید به طول 2.07 کیلومتر با 
هزینه 2.8 میلیارد روپیه هند در حال ساخت است و قرار است تا دسامبر 
2021 تکمیل شود. این پل جدید اولین پل دریایی - راه آهن عمودی باالبر 

کشور است که به کشتی ها اجازه می دهد از زیر آن عبور کنند. از آنجا که 
هر ساله صدها نفر از ایمان داران به معبد رامشوارام سرازیر می شوند، 

پیش بینی می شود که ساخت این پل موجب افزایش گردشگران به ویژه 
گردشگران مذهبی شود. 

انقالب آبی
هند به اولین کشور در جهان تبدیل شده است که در 

یک تالش واحد برای هشت ساحل، گواهینامه پرچم آبی 
دریافت کرده است. این جایزه به امن ترین ، تمیزترین 
و سازگارترین سواحل با محیط زیست در جهان اعطا 

می شود. این سواحل که در پنج ایالت و دو قلمرو 
اتحادیه گسترده شده، و نایل به دریافت این گواهینامه 
شده اند که توسط هیئت داوران بین المللی متشکل از 

 ،)UNEP( اعضای برنامه محیط زیست سازمان ملل
سازمان جهانی گردشگری )UNWTO( و اتحادیه 

بین المللی برای حفاظت از طبیعت )IUCN( اعطا می 
شود، عبارت اند از گوگال )دیو(، شیواج پور )دوارکا 

– گوجرات(، کاسارکود و پادوبیدری )کارناتاکا(، کاپاد 
)کراال(، روشیکوندا )آندرا پرادش(، رادهاناگر )جزایر 

آندامان و نیکوبار(، و گلدن بیچ )پوری، اودیشا(. 

ذهن های نوآور
در تالش برای کمک به شناسایی اسکناس های ارزی 	 

جدید و قدیمی توسط افراد کم بینا، دانشجویان موسسه ملی 
طراحی احمدآباد - مانی تجا لینگاال و مرودول چیلمولوار 

-  یک ورق در قطع جیبی به نام دریشتی طراحی کرده اند. 
این الگوی مفید به جای بریل دارای خط الراس و مراحلی 

برای شناسایی اسکناس می باشد.

آشوک چاکرادهاری، سفالگری از روستای کونداگائون 	 
در منطقه باستار )چاتیسگر( یک چراغ سفالی سنتی را 

به گونه ای بازسازی کرده است که می تواند حداقل برای 
مدت 24 ساعت بسوزد. این المپ از سه قسمت ساخته شده 

است - یک المپ ، یک ساختار گنبدی مانند که به عنوان 
مخزن روغن به کار می رود و یک ساختار لوله مانند که 

برای نگه داشتن مخزن بر روی پایه المپ عمل می کند.

چپ به راست: چراغ جادویی که می تواند حداقل برای مدت 42 ساعت 
بسوزد؛ الگوی مفید دریشتی به افراد کم بینا کمک می کند اسکناس های ارزی 

جدید و قدیمی را شناسایی کنند

برداشت هندی
با این واقعیت های جالب، کمی بیشتر هند 

بشناسید را 
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باال: یکی از جشنواره های مهم هند ، چهات پوجا )در نوامبر سال جاری( در بیشتر مناطق 
بیهار و اوتار پرادش جشن گرفته می شود. این روز فرخنده جشنواره با روزه داری و دعا 

کردن به خدای خورشید مشاهده می شود

پایین: زنانی که هنگام چهات پوجا با موز به انجام مراسم دعا می پردازند



تصویر لحظه ها
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یک بهای دوج تالی سنتی )بشقاب( با شیرینی ، صدف 
حلزونی ، دانه های گندم ، گل و دیا. در بهای دوج )16 

نوامبر سال جاری( خواهران برای سالمتی برادران 
خود بر روی پیشانی آن ها، تیکا )نقطه( می گذارند

جشن های پنج روزه دیوالی با بهای دوج خاتمه می یابند، که در آن خواهران برای 
سالمتی برادران خود بر روی پیشانی آنها تیکا می گذارند
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باال: دیوالی )14 نوامبر 
سال جاری( پیروزی نور 

بر تاریکی است. در اینجا، 
مردم با المپ های نفتی 

در ساحل رود سارایو در 
آیودیا ، اوتار پرادش جمع 

شده اند، سال 2019

پایین: در دیوالی ، مردم 
دیا )المپ های سفالی( 

روشن می کنند، به مبادله 
هدایا و شیرینی پرداخته و 

برای هم آرزوهای نیک 
می کنند



تصویر لحظه ها
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باال: میالد النبی تولد 
حضرت محمد را جشن 

می گیرد. این جشن 
که به عید میالد نیز 

معروف است، یکی از 
مهمترین جشنواره های 

تقویم رویدادهای اسالمی 
به شمار می رود

پایین: در دوسهرا، گفته 
می شود که همه خدایان 
کولو، هیماچال پرادش، 
بیرون می آیند و همراه 
با گروه موسیقی خود به 

معبد راگوناتجی  سمت 
)خدای راما( پیش می 

روند
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نمایش های رام لیال، در طول ناوراتری یا نه شب اجرا می شوند. در آخرین روز که مصادف 
با دوسهرا است ، مجسمه هایی به اندازه واقعی راوانا ، مگنات و کومباکارانا در طی مراسمی 

سوزانده می شوند. در اینجا ، بازیگرانی که لباس لرد راما و لرد الکشمانا را بر تن کرده اند، در 
یک موکب رام لیال در آمریتسار، پنجاب شرکت می کنند

دورگا پوجا با زرق و برق و شور و شادی فراوان در سراسر کشور 
جشن گرفته می شود در حالی که باشکوه ترین رویداد ها در بنگال غربی 

روی می دهند



تصویر لحظه ها
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در داشامی، ، آخرین روز 
دورگا پوجا، زنان در یک 

بازی شنگرفی شرکت 
می کنند، جایی که قبل از 
کشاندن ما دورگا بر روی 
یکدیگر، پودر شنگرف بر 

آن می زنند

صحنه ای از اجرای رام 
لیال )Ram Leela( که در 

غازی آباد، اوتار پرادش 
در سال 2019 برگزار 

شد. رام لیال اجرای مجدد 
داستان حماسی هندو، 

رامایانا است، جایی که لرد 
راما در یک نبرد راوانا 

را شکست می دهد، و نماد 
پیروزی خیر بر شر به 

شمار می رود. رام لیال در 
میراث  نمایندگان  فهرست 
بشریت  ناملموس  فرهنگی 

یونسکو ثبت شده است
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باال: کالی پوجا )14 نوامبر، 
سال جاری( به پرستش الهه 
کالی اختصاص یافته است. 
این مراسم بیشتر در بنگال 
غربی، ادیشا و بیهار جشن 

گرفته می شود

پایین: دورگا پوجا )23 تا 26 
اکتبر، سال جاری( با زرق 

و برق و شور و شادی بسیار 
در سراسر کشور جشن گرفته 
می شود در حالی که باشکوه 

ترین رویداد ها و بزرگ ترین 
جشن ها در بنگال غربی روی 

می دهند



تصویر لحظه ها
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پاییز پر جنب و جوش 
ناوراتی، دورگا پوجا، دوسهرا، چهات پوجا، میالد نبی اکرم و دیوالی، شور و شادی 
جشن را در سراسر کشور روشن می کنند. در اینجا چند نگاه اجمالی آورده شده است

دختری با لباس سنتی گاربا در بمبئی. گاربا نوعی رقص هندی است که بومی گوجرات بوده و بیشتر در طی جشنواره ناوراتی اجرا می شود
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خورش  اندکی  در  که  را  او  و خرچنگ 
تند و ادویه دار به همراه جاگری غوطه 
بگیرید. سرآشپز  نظر  در  را  هستند  ور 
سابیاساچی   ، ن��و  دهلی  در  مستقر 
قند  مصرف  “من  داشت  اظهار  گورای 
کنار  خود  آشپزخانه  در  را  شده  تصفیه 
گذاشته ام. در بسیاری از دستور العمل 
های خود ، جاگری را به عنوان شیرین 
عطر  هم  زی��را  دهم  می  ترجیح  کننده 
خ��وراک  به  مغذی  م��واد  هم  و  طعم  و 
میافزاید.” جاگری یک غذای فوق العاده 

به  طعم  و  عطر  افزودن  چه  هست.  نیز 
ترویج سالمتی  چه  باشد،  جات  شیرینی 
و  کاربردها   - ها  بیماری  درم��ان  چه  و 
 ، موره  اسنهال  است.  نظیر  بی  آن  فواید 
بیمارستان  در  درمانی  رژیم  متخصص 
ماده  “این  افزاید:  می   ، بمبئی  در  باتیا 
حیاتی  های  اندام  بندی  عایق  با  غذایی 
اندام  از سالمت  تن،  بدن و حفظ گرمای 
ها محافظت می کند. جاگری نخل خرما 
باعث ایجاد آنزیم های گوارشی می شود 
بخشد.”  می  بهبود  را  روده  سالمت  و 
همانطور که کشور از بیماری همه گیر 
ابرغذا  این  یابد،  می  بهبود   19  – کووید 
در  الهی  نعمت  یک  عنوان  به  تواند  می 

ماه های زمستان عمل کند.

راست:پایاسام، دسر محبوب 
در جنوب هند، با ماش و 
جاگری پخته می شود؛  

پایین: میان وعده ای در 
جنوب هند، به ویژه کراال، 
سوکیان یا سوهیان با سرخ 

کردن توپ های کوچک تهیه 
شده از مخلوطی از ماش ، 
جاگری و نارگیل رنده شده 

تهیه می شود

گیتا هاری، غذاهای سالم ساتویک را برای رستوران 
هایی با کیفیت عالی سازمان دهی می کند. دستور 
پخت غذاهای وی در ستون های سالمت روزنامه 

های برجسته ارائه شده است. هاری دریافت کننده جوایز “زنان 
موفق”بوده ، و همچنین به مفهوم سازی، تهیه متن و میزبانی برنامه های 

تلویزیونی و سکوهای دیجیتال پرداخته است.



خوراک
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از  و  بوده  کریستالی  بافتی  دارای  که 
تازه شیره  و  نشده  فرآوری  های  عصاره 
در  جاگری  از  شود.  می  تهیه  نارگیل 
سنتی  غذاهای  دستورهای  از  بسیاری 
دینش  شود.  می  استفاده  هند  جنوب  در 
بین  فرودگاه  اجرایی  سرآشپز  ماتره، 
می  اط��الع  مومبای،  هیلتون  المللی 
یک  عنوان  به  همچنین  “جاگری  دهد 
می  مصرف  تابستانی  کننده  خنک 
خنک  اث��رات  دلیل  به  نخل  شیره  شود. 

عنوان  به  است”  شده  شناخته  کنندگی 
مثال پاناکام را در نظر بگیرید ، یک 
در  و  گوارشی  خواص  دارای  نوشیدنی 
که  بخش  ط��راوت  و  گ��وارا  حال  عین 
است.  شده  تهیه  زنجبیل  و  جاگری  از 
پایاسام  مانند  شیرینی  های  خوراکی 
)پودینگ برنج( ، نی اپام )غذای جنوب 
هندی تهیه شده از آرد برنج و جاگری( 
و موداک )یک پیراشکی ماهاراشترایی 
ان��واع  ب��ا  ج��اگ��ری(  و  نارگیل  از  پ��ر 

مختلف جاگری تهیه می شوند.

تغییرات مدرن
سرآشپزها  روزاف�����زون  اف��زای��ش  ب��ا 
استفاده  ب��ه  ک��ه  ک��ش��ور  س��راس��ر  در 
تهیه  ب���رای  فصلی  م��ح��ص��والت  از 
دستورالعمل غذاهای مختلف روی می 
پیدا کرده  بیان جدیدی  آورند ، جاگری 
است. به عنوان مثال مادلین های نولن 
گوروری معاصر )کیک های اسفنجی 
متعلق  ج��اگ��ری(  روک��ش  ب��ا  کوچک 
جویمالیا  کلکته  ساکن  سرآشپز  به 
میگو  گوشت  های  کوفته  و  بانرجی 

باال: نارکل نارو )توپ 
های نارگیلی( مورد عالقه 

مردم شرق هند با استفاده از 
جاگری تهیه می شود

راست: پوران پولی یک نان 
تخت خوشمزه هندی است 

که در آن نان های پهن تهیه 
شده از آرد گندم یا پولی، با 

مخلوطی از آرد لپه بنگالی و 
جاگری پر می شوند
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اندام و کسانی که قصد الغر شدن دارند 
قند  با  مقایسه  در  دارد.  محبوبیت   ،
است  ساده  کربوهیدرات  که  شده  تصفیه 
و بالفاصله توسط خون جذب می شود، 
کربوهیدرات  یک  عنوان  به  جاگری 
طوالنی  زمان  مدت  برای  را  بدن  پیچیده 

تری فعال و پرانرژی نگه می دارد. 

تهیه جاگری
جاگری  ب��رای  ای  عمده  منبع  نیشکر 
شیره  از  تواند  می  همچنین  که  اس��ت 
شود.  گرفته  نیز  نارگیل  شیره  و  خرما 
انواع  به  جاگری  کیفیت  ح��ال،  هر  به 
کشت  استانداردهای  رعایت   ، نیشکر 
مرحله   ، استفاده  مورد  های  کمپوست   ،
میوه دهی و روند استخراج شیره و خیلی 
چیزهای دیگر بستگی دارد. روش سنتی 
و ارگانیک بسیار دقیق و پایدار است - 
یک  در  شود،  می  استخراج  نیشکر  آب 
هم  مرتبا  و  ش��ده  ریخته  ب��زرگ  ظ��رف 
زده  هم  مایع  شود.  می  جوشانده  و  زده 
تا زمانی که یک عنصر پودر  می شود 
نهایی  محصول  کند.  ایجاد  غلیظ  مانند 

به رنگ قهوه ای بوده و جایگزینی ایده 
آل برای شکر محسوب می شود.

سلیقه خود را بشناسید
مصرف  بیشترین  نیشکر  ج��اگ��ری 
 ، نرم  بافت  با  خرما  نخل  نوع  دارد.  را 
است  تر  مغذی  همچنین  و  تر  شیرین 
زیرا سرشار از مواد مغذی و فیبر است 
تسکین  و  هضم  تحریک  باعث  ک��ه 
شیرین  اما  شود.  می  سردرد  و  میگرن 
که  است  ای  گونه  جاگری،  نوع  ترین 

باال: چیکی یک شیرینی 
است که با استفاده از 

جاگری و انواع مغز ها 
شامل بادام زمینی، بادام 

کوهی، بادام هندی و پسته 
تهیه می شود؛ پایین: چیکی 

ها همچنین با استفاده از 
دانه های گل تاج خروس یا 

راجگیرا پخته می شوند



خوراک
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و  یبوست   ، معده  ناراحتی های  برای  حل 
سرفه بوده، و به از بین بردن بیماری های 
بیماری های ریوی  نیز  با مری و  مرتبط 

کمک می کند.”

فواید سالمتی
طور  به  جاگری  که  است  سال  سالیان 
سنتی در درمان عالئم شبیه سرماخوردگی 
و آنفوالنزا مورد استفاده قرار می گیرد، و 
تولید  به  سردتر  های  ماه  در  آن  مصرف 
جاگری  کند.  می  کمک  ب��دن  در  گرما 
گرم  هر  در  کالری  چهار  حاوی  تقریباً 
باعث  غذا  از  کالری  سوزاندن  و  است. 
تولید گرما می شود و بدن را گرم می کند.
 2018 سال  در  که  ای  مطالعه  طبق 
معاصر”  تحقیقات  المللی  بین  “مجله  در 
بهبود  باعث  جاگری   ، است  شده  منتشر 
ماده  این  شود.  می  نیز  عمومی  سالمت 
و  کرده  کمک  اندورفین  ترشح  به  غذایی 
اسپاسم شکم را آرام می کند. اگر به طور 
دفع  با   ، شود  اعتدال مصرف  با  و  منظم 
سموم از بدن به پاکسازی کبد نیز کمک 

می کند.
و  ها  اکسیدان  آنتی  از  مملو  جاگری 
است  سلنیوم  و  روی  مانند  معدنی  مواد 
که مقاومت در برابر عفونت ها را تقویت 
میزان  اف��زای��ش  ب��ه  همچنین  کند.  م��ی 
و  آهن  کند.  می  کمک  خون  هموگلوبین 
فوالت موجود در جاگری ، سطح طبیعی 
گلبول های قرمز در بدن را تضمین کرده ، 
و بنابراین از کم خونی جلوگیری می کند.
یک   – پتاسیم  از  غنی  منبع  ی��ک 
را  ها  الکترولیت  تعادل  که  معدنی  ماده 
سازی  عضله  به   ، ک��رده  حفظ  ب��دن  در 
 – کند  می  کمک  متابولیسم  تقویت  و 
تناسب  به  مندان  عالقه  میان  در  جاگری 

جاگری نباید حتی اندکی طعم شوری داشته باشد. طعم شور 1. 
در جاگری، ممکن است نشان دهنده غلظت باالی نمک های 

باشد.  معدنی 

اگر در محصول طعم تلخی وجود داشته باشد ، به این معنی 2. 
است که در طی فرآیند جوشاندن، جاگری مراحل کارامل 

سازی را طی کرده است. 

وجود کریستال ها را بررسی کنید. وجود ذرات کریستالی 3. 
نشان دهنده این است که احتماال برای شیرین تر شدن، جاگری 

از فرایندهای دیگری عبور کرده است. 

به طور ایده ال، جاگری باید به رنگ قهوه ای تیره باشد. رنگ 4. 
رو به زرد می توان نشان دهنده فرایندهای شیمیایی باشد. 

ترجیحا جاگری سفت بخرید؛ جاگری سفت عدم افزودنی ها را 	. 
کند.  تضمین می 

بسیاری از فروشندگان پودر گچ به جاگری اضافه می کنند. 6. 
برای بررسی ، یک کاسه آب برداشته و یک تکه جاگری را 

در آن حل کنید. پودر در پایین ته نشین می شود. 

بررسی خلوص

از جاگری همچنین برای تهیه پاناکام، یک نوشیدنی خنک کننده متعلق به جنوب هند استفاده می شود. 
طبق علم باستان ، این نوشیدنی به عنوان یک محلول آب رسان از راه دهان استفاده می شود زیرا 

جاگری با الکترولیت ها بارگذاری می شود
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زمستان از راه می رسد و گور یا جاگری 
در آشپزخانه های هندی مورد توجه قرار 
العمل  دستور  از  بسیاری  به  و  گیرد  می 
های غذایی راه پیدا می کند. چه گور کی 
جاگری(،  از  شده  پر  تخت  )ن��ان  روت��ی 
غذای مخصوص  )یک  فالیان  متی  کاتی 
کمی  در  شده  حبوبات سرخ  از  گوجراتی 
و  نارگیل  ن��ازک  های  الیه  با  که  روغ��ن 
جاگری همراه می شود( یا پاتیشاپتا )یک 
کرپ  آن  در  که  بنگالی  خوشمزه  غذای 

جاگری  و  نارگیل  از  نازک  های 
پر می شوند( باشد، غذاهای لذیذ 
آشپزخانه  در  جاگری  اساس  بر 
می  معمول  هند  ه��ای  خ��ان��واده 
و  آهن  از  سرشار  جاگری  شود. 
سالم  جایگزینی   ، سی  ویتامین 
و  است  شده  تصفیه  شکر  برای 
خانگی  های  درمان  در  همچنین 

استفاده  بیماری های معمولی مورد  برای 
قرار می گیرد.

جاگری  هم  و  شده  تصفیه  شکر  هم 
اما  هستند  نیشکر  خ��ان��واده  به  متعلق 
می  پیدا  جالل  اولی  ظاهر  که  حالی  در 
آن  ادع��ای  بی  عموی  پسر  دومی   ، کند 
محسوب می شود. بر اساس مقاله ای که 
آمریکایی  های  رژیم  انجمن  مجله  در 
قند   ، است  شده  منتشر   2020 اکتبر  در 
و  چاقی  عمده  دالیل  از  یکی  شده  اضافه 
با  مرتبط  بهداشت  و  سالمت  اختالالت 
سرپرست  بوالپراگادا،  پراناتی  است.  آن 
امور تغذیه در دارانا واقع در شیلیم، یک 
پونا  شهر  در  سالمت  و  بهداشت  مرکز 
می گوید “جاگری مملو از مواد معدنی و 
ویتامین ها است و همچنین حاوی آهن ، 
منیزیم و پتاسیم می باشد. ساده ترین راه 

باال: نی آپام های متعلق به جنوب هند، پنکیک های تهیه شده از آرد برنج هستند که با استفاده از کره 
خالص پخته می شوند؛ پایین: موداک، یک غذای ویژه ماهاراشترایی که از گلوله های آرد برنج پر شده 

از نارگیل و جاگری تهیه می شود

جاگری سرشار از آنتی اکسیدان و مواد معدنی 
مانند روی و سلنیوم است که مقاومت بدن در برابر 
عفونت ها و بیماری های مسری را افزایش می دهد



خوراک
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شیرینی خالص
از خوراکی های سنتی زمستانی گرفته تا نوشیدنی های تابستانی - جاگری جایگاه خود را 

در مجموعه گسترده ای از دستورهای غذایی هند پیدا می کند. این شیرین کننده طبیعی بدون 
هیچ ناخالصی، دارای مجموعه ای از خواص غذایی منحصر به خود نیز می باشد

نوشته: گیتا هاری

جاگری به خوراکی های 
شیرین عطر و طعم 

داده، سالمت عمومی را 
بهبود بخشیده و بیماری 
های معمولی را درمان 

می کند
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این  نیستند.  کشت  قابل  گندم  و  برنج 
تغییرات  با  خوبی  به  محلی  گیاهان 
نامساعد آب و هوایی تطبیق می یابند. 
با توجه به اینکه قادر به تحمل شرایط 
توان  می  هستند،  هوایی  و  آب  خشک 
آنها را در مناطق خشک و نیمه خشک 
کشاورزان  حال،  این  با  داد.  پ��رورش 
محصوالت  بازاریابی  ب��رای  کوچک 
در  دارند.  نهادی  حمایت  به  نیاز  خود 
که  هایی  ط��رح  سناریوهایی،  چنین 

توسط دولت های مرکزی و ایالتی اجرا 
می شوند بسیار کارآمد عمل می کنند. 
یک  منطقه،  “یک  مانند  هایی  برنامه 
ترویج  پرادش  اوتار  در  که  محصول” 
حاشیه  و  کوچک  کشاورزان  به  شده، 
واضح  دع��وت  اس��ت.  ک��رده  کمک  ای 
“آواز  عنوان  با  م��ودی  وزی��ر  نخست 
و  ک��ش��اورزان  همچنین  محلی”  ب��رای 
تقاضا  سمت  به  را  کنندگان  مصرف 
می  ترغیب  محلی  محصوالت  ب��رای 
آتمانیربهار  در  موثری  گام  که  کند، 
شمار  به  هند  کشاورزی  بخش  کردن 

می رود!

باال: گز روغنی در 
چندین غذا در سراسر 
کشور نمایان می شود

باال: غذای حاوی گز 
روغنی تهیه شده با دانه 

های خشخاش

دکتر موهیت شارما استادیار )بازرگانی 
 ،SABRM )کشاورزی و مدیریت روستایی

دکتر راجندرا پراشاد در دانشگاه مرکزی کشاورزی، بیهار است. 
وی یک محقق تحقیقاتی است و مقاالت مختلفی در زمینه صادرات و 

راهکارهای کشاورزی هند منتشر کرده است. 
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ینگا مور
محصوالت  اقتصادی،  حمایت  از  غیر 
و  کشاورزان  تغذیه  منبع  اغلب  بومی 
نمونه  یک  هستند.  آنها  های  خانواده 
گز  درخت  یا  مورینگا  درخت  مناسب 
باشد.  می  هند  بومی  که  است  روغنی 
سخنرانی  یک  در  مودی  وزیر  نخست 
بخش  خ��ودک��ف��ای��ی  م���ورد  در  اخ��ی��ر 
بهداشتی  مزایای  بر  کشور،  کشاورزی 
تمام  کرد.  تأکید  درخت  این  سالمتی  و 
بوده  مفید  مورینگا  درخت  های  قسمت 
درمانی  گیاه  یک  آی��ورودا  طب  در  و 

می شود. محسوب 
روغن و برگ پودر شده از محصوالت 
عمده مورینگا هستند که هند به ایاالت 
غربی  اروپای  و  ژاپن  آمریکا،  متحده 
برای  جهانی  تقاضای  کند.  می  صادر 
مورینگا حدود 	.	 میلیارد دالر امریکا 

تا سال  که  زده می شود  تخمین  و  است 
	202 به حدود 10 میلیارد دالر افزایش 
و  بوده  بازار  این  پیشروی  هند  و  یابد، 
گیاه  این  تقاضای  درصد   80 از  بیش 
کند.  می  ب��رآورده  جهان  سراسر  در  را 
و  پونه  ناشیک،  سوالپور،  سانگلی،  در 
به  متعلق  شهرهای  همه  که  یاواتمال 
کشاورزان  هستند،  ماهاراشترا  ایالت 
می  تحسین  را  اقتصادی  محصول  این 
تأمین  با  تا  آنها کمک کرده  به  که  کنند 
کیفیت  شهری،  اف��زون  روز  نیازهای 

بخشند.  بهبود  را  معاش خود 

راه پیش رو
توانند  می  اقتصادی  محلی  محصوالت 
کاهش  را  کشاورزی  بخش  قطعیت  عدم 
رشد  مناطقی  در  آنها  بیشتر  زیرا  دهند 
مانند  اصلی  محصوالت  که  کنند  می 

 آلوئه ورای هندی، گیاهی 
است که از پتانسیل تجاری 
باالیی برخوردار می باشد. 

رشد آن آسان است، محصول 
باالیی داشته و تقاضای 

فزاینده ای دارد. در سال 
2017 ، درآمد حاصل از 

بازار آلوئه ورا در هند 
حدود 27.32 میلیون دالر 

امریکا بود و پیش بینی می 
شود این مبلغ با نرخ رشد 
 ) CAGR( مرکب ساالنه

10.02 درصد تا سال 2023 
رشد کند. در هند، این گیاه 

در راجستان ، آندرا پرادش 
، گوجرات ، ماهاراشترا و 

تامیل نادو رشد می کند.

باال: غذایی خوشمزه که با برگ های سرخ شده 
مورینگا و نارگیل رنده شده تهیه می شود

راست: از مورینگاهای کامل در دستور پخت غذاهای 
هندی استفاده می شود
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ها  این چالش  با  مقابله  به  قادر  را  ها 
کرده و بتوانند از پس مشکالت ناشی 

از آن برآیند.

لیمو  علف 
کنونی،  گیر  همه  بیماری  به  توجه  با 
به  داروی��ی  گیاهان  ب��ازار  پتانسیل 
است.  افزایش  ح��ال  در  م��داوم  ط��ور 
روغن علف لیمو که از برگ و قسمت 
 ، تقطیر می شود  گیاه  باالی گل  های 
که  است  سیترال  باالیی  درصد  دارای 
منافع  و  کش  میکروب  خواص  دارای 
ترین  بزرگ  هند  باشد.  می  داروی��ی 
و  است  گرس  لیمون  گیاه  کننده  تولید 
خود  محصوالت  از  درصد   80 حدود 
حدود  لیمو  علف  کند.  می  صادر  را 
معرفی  هندوستان  در  پیش  قرن  یک 
تامیل   ، کارناتاکا  در  ام��روزه  و  شد 
دامنه  در  همچنین  و  بیهار  و  ن��ادو 
و سیکیم کشت  پرادش  آروناچال  های 
می شود. از آنجا که درآمد حاصل از 
گراس  لمون  یا  لیمو  علف  گیاه  تولید 
آسان  آن  کشت  و  اس��ت  زی��اد  نسبتاً 
تعداد  تا  است  تالش  در  دولت  است، 
که  کند  تشویق  را  کشاورز  بیشتری 
تجاری  ص��ورت  به  را  محصول  این 

دهند. پرورش 

موضوع ساخت هند متکی به خود و خود پایدار در زمینه 
کشاورزی، مورد توجه ویژه نخست وزیر هند، نارندرا مودی 

قرار گرفته است

غذایی از کدو تنبل تهیه شده 
با علف لیمو و شیر نارگیل. 

انواع این دستور پخت در 
سراسر هند و جنوب شرقی 

آسیا محبوب است
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ارزن های هندی غنی از مواد 
مغذی، فاقد گلوتن، دارای فیبر 

پایین  زیاد و شاخص گلیسمی 
هستند. جوار دارای پتاسیم و 

ایتالیایی،  ارزن  فیبر  فسفر، 
ارزن کودو سرشار از آهن 

است و باجرا حاوی منیزیم و 
پتاسیم می باشد. امروزه، این 
ارزن ها به ابرغذا تبدیل شده 
اند و از این رو یک محصول 

سودآور برای کشاورزان به 
شمار می روند. 

از  مقطر  )بخار  هیدروسل  و  روغن   -
روغن  دارند.  متنوعی  کاربردهای   - گل( 
استفاده  آیورودا  داروی  عنوان  به  کودا 
هیدروسل  از  که  حالی  در  ش��ود،  می 
به  همچنین  و  غذا  به  افزودن طعم  برای 
استفاده  عطر  تهیه  برای  ای  پایه  عنوان 

می شود. 
روستا   200 حدود  حاضر،  حال  در 
با  سنتی  تقطیر  واح��د   140 طریق  از 
ساالنه  و  هستند  ارتباط  در  صنعت  این 
گردش  امریکا  دالر  میلیون   10 مبلغ 
)عطر(  روح  کودا  کنند.  می  ایجاد  مالی 
در  زی��ادی  تقاضای  آن  محصوالت  و 
این حال،  با  دارند.  کشورهای خاورمیانه 
های  مانند طوفان  مکرر  بالیای طبیعی 
می  ضربه  منطقه  این  به  که  موسمی 
نیز  کودا  کشاورزان  معیشت  بر  زنند، 
ایالتی  های  دولت  و  گذارند  می  تأثیر 
به  را  الزم  مالی  های  کمک  مرکزی  و 
آن  تا  کنند  می  پرداخت  کنندگان  تولید 

گیاه علف لیمو را می توانید به راحتی در خانه و در گلدان های وسیع پرورش دهید

روغن گیاه علف لیمو یکی از ترکیبات اساسی داروهای طب آیورودا و رایحه درمانی است. به کاهش استرس و بی خوابی کمک کرده و تولید 
سروتونین را تحریک می کند
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متنوعی  میراث  داشتن  سعادت  از  هند 
بهره  مختلف  هوایی  و  آب  شرایط  از 
زیادی  ان��واع  رشد  موجب  که  برد  می 
باغبانی  و  کشاورزی  محصوالت  از 
اقتصاد  تکامل  با  همزمان  است.  شده 
شدن  تبدیل  شاهد  هند  کشور،  ارضی 
به  غذایی  مواد  کمبود  با  کشوری  از 
غذایی  مواد  کننده  صادر  کشور  یک 
همه  کنونی  سناریوی  در  است.  بوده 
اهمیت   ،  19  - کووید  جهانی  گیری 
خودکفایی در تولید مواد غذایی چندین 
محصوالت  برای  تقاضا  و  شده  برابر 
نخست  است.  یافته  افزایش  نیز  غذایی 
انداز  چشم  مودی،  نارندرا  هند،  وزیر 
به  )متکی  آتمانیربهار  برای  جدیدی 
در  ب��ودن  پایدار  و  هند  ساختن  خ��ود( 
از  یکی  اس��ت.  داده  ارائ��ه  کشاورزی 
برای  که  متعددی  اقدامات  مهمترین 
شود،  می  انجام  هدف  این  به  دستیابی 
ها  مزرعه  محلی  محصوالت  ترویج 
نشان  زمان،  نیاز  درک  با  دولت  است. 
بازاریابی  و  تجاری  عالمت  گ��ذاری 
را  هند  محلی  کشاورزی  محصوالت 
تهاجمی تر می کند. در ادامه فهرستی 
محبوب  محصوالت  از  نمونه  چند  از 
آورده شده است. اقتصاد محور  محلی 

گل کودا )کورا(
ای��ن  در  ه��ا  ن��م��ون��ه  اول��ی��ن  از  ی��ک��ی 
منطقه  از  ک��ودا  معطر  گل  فهرست، 
کودا  گیاه  است.  ادیشا  در  واقع  گنجام 
کیا  به عنوان گل  به صورت محلی  که 
به  که  است  ای  بوته  شود،  می  شناخته 
رشد  ساحلی  مناطق  در  خودرو  طور 
منطقه  ای��ن  در  همچنین  و  کند  می 
آن  های  عصاره  شود.  می  نیز  کشت 

محصوالت محلی اقتصادی می توانند عدم قطعیت بخش کشاورزی را 
کاهش دهند زیرا می توانند در مناطقی رشد کنند که نمی توان برنج و 

گندم کشت کرد

باال و چپ: فیرنی ، یک 
پودینگ شیرین که با 

عصاره کودا طعم دار شده 
است؛ چم چم شیرین محبوب 

شرق هند اغلب با عصاره 
کودا طعم دار می شود
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حمایت از مزرعه
چه برگ مورینگا باشد و چه علف لیمو یا لمون گرس، کشت محصوالت بومی با 

تقاضای تجاری باال به بخش های کشاورزی هند کمک می کند تا به خود متکی شوند. 
ما برای درک خواص غذایی و مزایای سالمتی و قابلیت اقتصادی آنها در چند محصول 

قدرتمند کاوش می کنیم
نوشته: دکتر موهیت شارما

بوته های کودا به شکل گسترده ای در منطقه گنجام واقع در ادیشا رشد می کنند. این بوته ها دارای میوه هایی هستند که پخته می شوند و از گل آذین های آن برای استخراج عطر استفاده می شود
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شود.  می  حفاظتی  اقدامات  تسهیل 
 PCR مطالعات مولکولی مبتنی بر
نمونه  تحلیل  و  تجزیه  برای  راهی 
از  شده،  تخریب  و  دیده  آسیب  های 
به  که  کند  فراهم می  ها  فسیل  جمله 
گونه  و  گذشته  با  ارتباط  برقراری 
به  که  کند،  می  کمک  فعلی  های 
اولویت  امکان  موجب  خ��ود،  نوبه 
از  حفاظت  ب��رای  ه��ا  ت��الش  بندی 
معرض  در  فهرست  در  های  گونه 

خطر می شود. 
و  ه��ا  روش  از  ای  مجموعه 

های  جنگل  در  امروزه  که  ابزارهایی 
حیوانات  از  محافظت  ب��رای  هند 
می  ثابت   ، شود  می  استفاده  وحشی 
حوزه  تکنولوژی،  پیشرفت  با  که  کند 
حفاظت و اکولوژی نیز پیشرفته کرده 
و در طی چند سال گذشته به عنوان 
بالغ  کشور  این  در  علمی  رشته  یک 
پشتیبانی  با  اقدامات  این  است.  شده 
به  دولت  توسط  مثبت  های  سیاست 
حفاظت  های  استراتژی  گیری  شکل 
جدید  هزاره  برای  هند  زیست  محیط 

کنند.  می  کمک 

نیرمال اولهاس کولکارنی، رئیس مرکز 
تحقیقاتی مهادی، در گوا، متخصص خزنده 

شناس، بوم شناسی زمین، محیط بان و عکاس حیات وحش است. 
وی همچنین یکی از اعضای با سابقه هیئت مشاوره حیات وحش 

ایالتی گوا می باشد.

باال: یک پلنگ برفی 
در حال پرسه. سازمان 

جنگلبانی اوتاراکاند، 
اولین مرکز حفاظت 
از پلنگ های برفی 

هند را در جنگل های 
اوتارکاشی توسعه 

می دهد

پایین: شاهین های آمور 
ساالنه از سیبری روسیه 
به هند مهاجرت می کنند
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آزمایشهای  معرفی  با  م��درن،  علم 
DNA ساده تر و دقیق تر شده اند. 
طریق  از  زمینه  این  در  مشارکت 
و  مولکولی  و  سلولی  زیست  مرکز 
 )WII( هند  وحش  حیات  انستیتوی 
روش  اولین  که  اس��ت،  ش��ده  انجام 
برای شناسایی گونه  نوع خود را  در 
ضبط  های  قسمت  از  حیوان  های 

ایجاد کرده است. شده 
ملی  اداره   ،2010 س���ال  در 
هند  دول���ت  ب��ب��ره��ای  از  ح��ف��اظ��ت 
سیستم  یک  تاسیس  به   )NTCA(
حفاظت  کرد:  اقدام  ببرها  بر  نظارت 
اک��ول��وژی��ک��ی  و وض��ع��ی��ت  ش��دی��د 
ذخایر  در سراسر    )M-StrIPES(

سیستم  این  اصلی  هدف  هند.  ببر 
گشت  تقویت  پیشرفته  افزاری  نرم 
حیوان  بر  نظارت  و  پاسبانی  زنی، 
این  اس��ت.  بنگال  ببر  هند،  ملی 
روز  به  و  زن��ده  اطالعات  سیستم 
فراهم  وحش  حیات  مدیران  برای  را 
داده  افزایش  را  حفاظت  تا  کند  می 
و از حراست طوالنی مدت اطمینان 

کنند. حاصل 
مولکولی  م��ط��ال��ع��ات  م��ع��رف��ی 
بر  مبتنی   DNA ت��وال��ی  )تعیین 
ب��رای  را  زمینه  ه��ن��د،  در   )PCR
نمونه  تهاجمی  غیر  روش  ی��ک 
هویت  حفظ  و  شناسایی  گ��ی��ری، 
موجب  که  کند  می  فراهم  ها  گونه 

یک کرگدن تک شاخ در پارک ملی کازیرانگا، آسام

انجمن حفاظت از حیات 
وحش، هند ، با استقرار 
دستگاه های ضبط صدا 

در جنگل ، به جمع آوری 
اطالعات الزم می پردازد. 

این اطالعات در مورد 
زیستگاه حیوانات برای تعیین 

مرزهای مناطق جنگلی به 
عنوان مناطق حفاظت شده 

و یا سازماندهی واکنش های 
مورد نیاز در برابر شکار 

غیرقانونی و تجارت حیوانات، 
حیاتی هستند. فناوری های 

مورد استفاده در این راستا، 
پردازش سیگنال دیجیتال و 
هوش مصنوعی می باشند.

فناوری های 
نوآورانه
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و  فضایی(  )ناهمگنی  حیوانات  یا 
دهد.  می  ارائه  را  ها  گونه  حرکت 
و  فضایی  شناسی  بوم  بنابراین، 
یا  جغرافیایی  اط��الع��ات  سیستم 
سنجش از راه دور، به ابزار حیاتی 
زمینه  در  برداری  نقشه  تغییر  در 
محیط  حفاظت  و  شناسی  بوم  های 

اند. شده  تبدیل  زیست 
ژنتیک  و  مولکولی  شناسی  بوم 
ای  گ��س��ت��رده  ط��ور  ب��ه  حفاظتی 
درک  و  الگوها  س��ازی  آشکار  به 
ها  گونه  تاریخ  پشت  فرآیندهای 
کرده  کمک  جغرافیایی  توزیع  و 
اس��ت. ب��ه دل��ی��ل ه��م اف��زای��ی قوی 
و  زیستی  ف��ن��اوری  بین  عمیق  و 
آژان���س های  ف��ن��اوری اط��الع��ات، 
اکنون  هند  وحش  حیات  جرایم ضد 
و  شناسایی  برای  قدرتمندی  پایگاه 
محکوم کردن شکارچیان غیرمجاز 
جنایات  به  مربوط  های  اتحادیه  و 
رون��د.  می  شمار  به  وح��ش  حیات 
بر  مبتنی  ج��دی��د  ه��ای  پیشرفت 

پیشرفت های جدید مبتنی بر علم با معرفی آزمایش 
های DNA ساده تر و دقیق تر شده اند

چپ: خرس های سیاه 
آسیایی معموالً در قسمت 

های شمالی هند یافت 
می شوند و می توانند 

در پارک های ملی 
رانتامبوره و کازیرانگا 

دیده شوند

پایین: ببرها در پناهگاه 
ببر ناگاراهوله، کارناتاکا
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برای  ای  پروژه  حاضر،  حال  در 
برخورد  دلیل  به  ها  فیل  مرگ  توقف 
در  غربی  بنگال  شمال  در  قطار 
همکاری  پروژه  این  است.  اجرا  حال 
بنگال  جنگلبانی  س��ازم��ان  ب��ی��ن 
هند  وحش  حیات  انستیتوی  غربی، 
علمی  ابزارهای  سازمان   ،  )IIW(
است.  دوایلد  تو  ایر  بنیاد  و  مرکزی 
حسگرهایی  ایجاد  شامل  پروژه  این 
در  ها  فیل  حرکت  تشخیص  هدف  با 
قطارهای  تا  است  آهن  راه  های  ریل 
سریع بتوانند هشدار الزم را دریافت 

کرده و سرعت خود را کاهش دهند و 
فیل  غیرضروری  مرگ  از  نتیجه  در 

کنند. جلوگیری  آسیایی  های 
رفتار  و  ها  گونه  قلمروپذیری 
تجزیه  و  برداری  نقشه  به  نیاز  آنها 
جمعیتی  اطالعات  از  قوی  تحلیل  و 
دارد که بر اساس الگوها و فرآیندهای 
طبقه  فیزیوگرافی  و  جغرافیایی 
نقشه  و  ن��ظ��ارت  ب��اش��د.  ش��ده  بندی 
در  بینش  ه��ا،  داده  ای��ن  از  ب��رداری 
توزیع  توزیع،  جمعیت،  تراکم  مورد 
گیاهان  مختلف  های  گونه  ناهموار 

امروزه استفاده از دستگاه کنترل از راه دور رادیویی یا تله متری 
رادیویی، یک روش معمول برای پایش پستانداران بزرگ در هند است

یک ببر سلطنتی 
بنگال با توله هایش 

در پارک ملی 
رانتامبوره، راجستان
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بوم  بر  مبتنی  مطالعات  سایر  میان 
حال  در  ش��ود.  می  استفاده  شناسی 
های  زیستگاه  همه  تقریباً  حاضر، 
در  بیابانی  مناطق  و  وحش  حیات 
های  دام  شیوه  از  نوعی  تحت  هند 

دارند. قرار  دوربینی 
های  ق��الده  از  استفاده  ام���روزه 
روش  ترین  متداول  از  یکی  ردیابی 
پستانداران  پایش  و  ن��ظ��ارت  ه��ای 
رود.  می  شمار  به  هند  در  ب��زرگ 
دادن  ق��رار  شامل  رادی��وی��ی  ردی��اب��ی 
رادیویی  یقه  با  مطالعه  مورد  حیوان 
سیگنال  که  است  رادیویی  دستگاه  یا 

مطالعات  بیشتر  کند.  می  منتشر 
دورس��ن��ج��ی رادی���وی���ی ب��ر اس��اس 
واحدهای حفاظتی و مبتنی بر محیط 
بنا  شناسی  بوم  الگوهای  و  زیست 
شده اند که برای درک رفتار حیوانات 
اولین  از  یکی  هستند.  نیاز  م��ورد 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  های  پروژه 
مطالعه  برای  رادیویی،  دورسنجی  از 
در  آگومبه  گاه  زیست  در  کبرا  شاه 
سرپرستی  ب��ه  ک��ه  ب��ود  ک��ارن��ات��اک��ا 
خزنده  متخصص  ویتاکر،  روملوس 
تحقیقات  ایستگاه  از  نامدار،  شناس 

اجرا شد. آگومبه  بارانی  جنگل های 

تله های دوربینی برای آرایه ای از اهداف نظارت و بررسی حیات وحش 
با کاربرد در مطالعات رفتاری و اکولوژیکی آن ها مستقر شده اند

یک الک پشت زیتونی که 
در ساحل روشیکولیا ، 

نزدیک بوبانسوار، اودیشا 
تخمگذاری می کند. این 

گونه الک پشت ها ساالنه 
به سواحل ادیشا و ساحل 

والس در ماهاراشترا 
سرازیر می شوند
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آن زمان تا کنون، تله های دوربینی 
از  ای  مجموعه  برای  مداوم  به طور 
در  وحش  حیات  بر  نظارت  اه��داف 
اکولوژیکی  و  رف��ت��اری  مطالعات 

اند.  شده  مستقر 
های  تله  جدید  عصر  ام���روزه، 
و  حرارتی  سنسور  دارای  دوربینی 
و  تصاویر  توانند  می  که  حرکتی 
و  کرده  کم ضبط  نور  در  را  ها  فیلم 
همچنین انرژی باتری را حفظ کنند، 
حیات  مدیران  ضروری  ابزارهای  به 
دانشمندان حفاظت  و همچنین  وحش 
کشور  سراسر  در  زیست  محیط  از 
دام  های  ممارست  ان��د.  شده  تبدیل 
داده  ضبط  به  منجر  دوربینی  های 
هایی می شود که برای تخمین اندازه 
اشغال  ه��ا،  گونه  غنای  جمعیت، 
در  نسبی  فراوانی  شاخص  یا  سایت  باال: حسگرهای دام دوربینی برای مجموعه ای از اهداف نظارت بر حیات وحش 

استفاده می شوند؛ چپ: یک پرنده شناس از دستگاه تله متری رادیویی برای 
ردیابی الگوهای حرکت پرندگان استفاده می کند
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تنوع  و  شناسی  ب��وم  ه��ای  زمینه 
در  گذشته  ده��ه  چند  طی  زیستی 
و  ک��رده  طی  را  طوالنی  راه��ی  هند 
از  آنها  اند.  کرده  بسیاری  پیشرفت 
و  ای  مشاهده  عمدتا  ممارست  یک 
ترکیبی  به  زمین،  به  مربوط  بیشتر 
شده  تبدیل  مختلف  موضوعات  از 
از  حفاظتی  شناسی  زیست  ان��د. 
در  علمی،  ع��م��ده  ه��ای  پیشرفت 
ژنتیکی  ابزارهای  از  وسیعی  طیف 
فضایی،  فناوری  تا  گرفته  مولکولی 
است.  ک��رده  کسب  بسیاری  منافع 
این  از  آم���ده  دس��ت  ب��ه  اط��الع��ات 
برنامه  در  پیشرفته  ه��ای  تکنیک 

است. مفید  حفاظتی  های  ریزی 
مداخله  م���وارد  اول��ی��ن  از  یکی 
حیات وحش  از  حفاظت  در  فناوری 
هند در اواخر دهه 1990 در پناهگاه 
که  بود  کارناتاکا  در  ناگارهوله،  ببر 
بزرگ  های  گربه  بر  نظارت  برای 
و  ج��ان��ورش��ن��اس  راه��ن��م��ای��ی  تحت 
دکتر  شناسی،  زیست  متخصص 
شده  ریزی  برنامه  کارانت  اولهاس 
بار در هند بود  اولین  این برای  بود. 
وحش  حیات  جمعیت  ی��ک  از  ک��ه 
دش��وار  و  سیستماتیک  روش��ی  به 
شبکه  سیستم  یک  از  استفاده  با 
از  شد.  می  برداری  نمونه  مشخص، 

بچه فیل ها در پارک 
ملی جالداپارا در 

دوارس، بنگال غربی 
نزدیک مادران خود 

می مانند
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در یک
مسیر وحشی

حفاظت و حراست از حیات وحش در هند، از پیشرفت های دستیافته در تکنولوژی 
بسیار سود جسته است. نیرمال اولهاس کولکارنی، متخصص حفاظت از محیط زیست 
توضیح می دهد که چگونه نوآوری های علمی از ردیابی گونه ها و کمک به مبارزه با 

شکارچیان غیرمجاز اطمینان حاصل می کند

یک پلنگ نر در 
پناهگاه جنگلی 

جهاالنا واقع در 
جیپور، راجستان
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تجربه  ج��دی��د  ه��ن��ج��اره��ای  ب��ا 
س��ازگ��ار  فرهنگی-اجتماعی 
م��ی رود  ان��ت��ظ��ار   ، م��ی ش��ود 
آوازه��ای  چه   ، هندی  موسیقی 
هند  مشهور  بسیار  کالسیک 
مانند  سنتی  سازهای  با  همراه 
ژانر  یا  باشد  سیتار  و  طبله 
جامعه  در  همه  الکترو،  موسیقی  جدید 
قدردانی  مورد  اندازه  همان  به  جهانی 
قرار گیرند. تا آن زمان ، بیایید با صبر 
و حوصله منتظر بمانیم و خود را برای 
زمانی که در نهایت یک ضرب آهنگ 

آماده کنیم! جدید می چکد، 

 ، الکترونیکی  موسیقی  با  غربی.  و 
داستان عمیق تر می شود. بسیاری از 
از  المللی  بین  محبوب  های  جی  دی 
ددماو	،  مارشملو،   ، بوی  تروی  جمله 
تیستو، و آویچی فقید به طور برجسته 
در  ه��ن��د  موسیقی  ع��ن��اص��ر  از  ای 
استفاده  خود  های  ساخته  از  بسیاری 
ذاتی  صورت  به  ارتباط  این  اند.  کرده 
تجاری  های  نشان  و ظهور  کرده  رشد 
شعله  همزمان  طور  به  هند  موسیقی 
دامن  هند  در  را  الکترونیکی  موسیقی 

زده است.
این  میان  در  جهان  که  آنجا  از 
آرام  آرام  و  مداوم   ، گیر  همه  بیماری 

دکتر نامال واهال یک پزشک از موسسه 
علوم پزشکی آل ایندیا )AIIMS( ، واقع در 

دهلی نو است که برای نواختن طبله آموزش دیده است. واهال 
همچنین به عنوان یک دی جی هاوس و تکنو با تلفیق صداهایی از 

سازهای سنتی هندی و موسیقی جهانی اجرا می کند.

مدیوال پاندیتز، شکل 
گرفته توسط گائوراو راینا 

و تاپان راج، یکی از 
محبوب ترین اسامی در 
صحنه موسیقی هندی – 

الکترو می باشد

برخی از اولین آثار موسیقی مینیمال تکنو و 
موسیقی الکترونیک هندی با استفاده از سینث 
سایزر موگ در موسسه ملی دیزاین، واقع در 
احمدآباد ترکیب شده اند
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دهه  اواخر  در  سینگ  افزون  روز 
1990 آغازگر موج جدیدی از نوای 

بود. الکترونیکی 
در قرن بیست و یکم )21( هند 
با برگزاری جشنواره هایی  سرانجام 
مگنتیک  سونیک،  سوپر  مانند 
که  ک��ارن��اوال  ول��ی  انچنتد  فیلدز، 
می  اج��را  کشور  ای��ن  در  تنها  نه 
بین  هنرمندان  از  بلکه   ، شدند 
دعوت  نیز  الکترو  موسیقی  المللی 
صحنه  توسعه  شاهد  کردند،  می 
منحصر  هویت  با  الکترو  موسیقی 

به فرد خود هند بود.
افزایش  با   ، در 10 سال گذشته 
افزایش  شاهد  هند   ، جهانی  عرضه 
اس��ت��ودی��وه��ای  در  چ��ش��م��گ��ی��ری 

و  آزمایش  به  شده  داده  اختصاص 
بوده  الکترونیکی  صداهای  ایجاد 
موسیقی  ج��دی��د  ژان��ر  ای��ن  اس��ت. 
امروزه به یک صنعت چند میلیون 
بسیاری  اس��ت.  شده  تبدیل  دالری 
ویشال  مانند  هندی  هنرمندان  از 
ساگار  اودی��ان  و   )OMA( مالک 
)Nucleya( برای عنصر هندی در 
سراسر  در  الکترونیکی  موسیقی 
کرده  ایجاد  خاصی  جایگاه  جهان 

اند.

مرکزی دریافت صحنه 
جهانی  موسیقی  ب��ر  هند  تأثیر 
تلفیقی  خ���واه   ، اس���ت  س��ت��ودن��ی 
هند  همکاری  یا  و  باشد  کالسیک 

یک نوآوری منحصر به فرد 
توسط تالوین سینگ در سال 
1990 ، طبالترونیک بوده 

که تلفیقی از طبله و موسیقی 
الکترونیکی تولید شده توسط 
رایانه است. با افزودن پدال 

و میکروفون داخلی ، ضرب 
آهنگ ها و مقیاس ها با سایر 
آهنگ های الکترونیکی تلفیق 

و پردازش شده و بصورت 
یکپارچه با بقیه آهنگ های 
الکترونیکی ادغام شده اند. 

طبالترونیک

)در جهت عقربه های ساعت از سمت چپ(: دیجی تیستوی هلندی در حال استفاده از آالت موسیقی هندی در آهنگ خود؛ تولید کننده 
موسیقی امریکایی، مارشملو برای خلق یک آهنگ به نام “بیبا” در سال 2019 با آهنگساز هندی، پریتام چاکرابورتی همکاری کرده است
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در  که  هایی  آلبوم  اولین  از  یکی 
سازی  همگام  با  هندی  راگ��اه��ای  آن 
بر روی  ماشینی  با ریتم های  همزمان 
دستگاه های سینث سایزر اجرا می شد 
، آلبوم “تن راگاز تو دیسکو بیت” بود 
چارانجیت  توسط   1982 سال  در  که 
ضبط  بالیوودی  دان  موسیقی  سینگ، 
شد. طی 20 سال آینده ، سازهای هندی 
مانند سیتار ، طبله و بنسوری ، همراه 

موسیقی  تجربیات  به   ، هندی  آواز  با 
یافتند.  راه  جهان  الکترونیکی 

ایدندیکا الکترونیکا 
چهره  ط��ب��ل��ه،  ان���داز  طنین  ص���دای 
تالوین  طریق  از  را  خود  الکترونیکی 
موسیقی  کننده  تولید  یک   ، سینگ 
کرد.  پیدا  سافک  ساکن  تبار  هندی 
آموزش  طبله  نواختن  برای  که  سینگ 
شاخه  زیر  یک  ایجاد  برای  بود،  دیده 
اعتبار  گراوند”  “آندر  نام  به  موسیقی 
زیادی  محبوبیت  اکنون  که  کرد  کسب 
موسیقی  ظهور  به  منجر  و   ، داشته 
کی  ی��و  موسیقی  نیز  و  پ��اپ  بریت 
عنوان  با  او  آلبوم  اولین  شد.  بانگرا 
موسیقی  معتبر  ج��ای��زه  ب��رن��ده   OK
مرکوری در سال 1999 شد. محبوبیت 

در 10 سال گذشته هند شاهد افزایش چشمگیری در 
استودیوهای تخصصی اختصاص یافته به تجربه و ایجاد 

صداهای الکترونیکی بوده است

چپ: مهندسان صدا در استودیوی 
 )NID( صدای موسسه ملی دیزاین

درگیر ضبط نوار و کار بر روی 
صدای اثر هستند

پایین: نوازنده هندی مستقر در 
انگلیس ، پاول پورگاس ، به 

نوارهای موسیقی الکتروی ضبط 
 NID شده ای که در بایگانی های

کشف کرده گوش می دهد
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راه  اکنون  ژانر  این  آورد.  می  هم  گرد 
و  موسیقی  اصلی  جریان  در  را  خود 

چگونگی اجرای آن پیدا کرده است.

اثر بزرگ هند
 ، سرابهای  گیتا  که  ب��ود   1969 س��ال 
 ، هندی  کالسیک  موسیقی  ن��وازن��ده 
موگ  کننده(  )ترکیب  سایزر  سینث  
می  گفته  ک��ه  م��وگ  آورد.  هند  ب��ه  را 
سایزرهای  سینث  اولین  از  یکی  شود 
صداهای  ایجاد   ، است  جهان  تجاری 
از  ای  مجموعه  طریق  از  را  م��دوالر 
اسیالتورها   ، فیلترها  مانند  ها  ماژول 
موسسه  کند.  می  پذیر  امکان  غیره  و 
یکی  احمدآباد  در   )NID( دیزاین  ملی 

دستگاه  این  کنندگان  دریافت  اولین  از 
در هند بود.

آن  از  پ��س  س��ال  چ��ه��ار  ط��ی  در 
اس��ت��ودی��وی  در  ص���دا  م��ه��ن��دس��ان   ،
ملی  موسسه  م��وزی��ک  الکترونیک 
العاده  خارق  موسیقی   )NID( دیزاین 
ای خلق کردند. این ملودی ها ، که گمان 
کارهای  اولین  از  قطعه  چند  رود  می 
موسیقی  و  تکنو  مینیمال  موسیقی 
نوار  روی   ، باشند  هند  الکترونیک 
دانشگاهی  اثر  عنوان  به   ، شده  ضبط 
شدند،  فراموش  نهایت  در  و  بایگانی 
توسط  تنها   2017 س��ال  در  اینکه  تا 
پاول پورگاس ، نوازنده هندی ساکن در 

، دوباره کشف شوند. انگلستان 

موسیقی مرز ندارد. 
ضربات ، ریتم ها 

و مقیاس ها از 
سراسر جهان به هم 
متصل شده اند. آنچه 

امروز به آن نیاز 
داریم صلح و قطعات 

موسیقی است
تالوین سینگ
نوازنده

بعد از یک سفر با 
وجدان برای بیش 
از دو دهه ، که در 
آن سلیقه خود را 
در موسیقی ، به 

ویژه تالقی موسیقی 
مردمی جهان ، 

موسیقی کالسیک هند 
و الکترونیک عالی 
کردم ، احساس می 

کنم به یک نعمت غیر 
مترقبه دست یافته ام.

OMA ویشال مالک با نام مستعار
هنرمند موسیقی تکنو

تالوین سینگ در مراسم 
جایزه مرکوری 1999 
در لندن اجرا می کند. 

 OK اولین آلبوم او به نام
افتخارات برتر این رویداد 

را از آن خود کرد
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 - ه��ن��دی  تلفیقی  موسیقی  ژان���ر 
موسیقی  قطعات  که  جایی  غربی، 
یک  و  هندی  سنتی  س��از  ی��ک  ب��ا 
می  اجرا  خارجی  موسیقی  دستگاه 
وجود  طوالنی  مدتی  برای   ، شوند 
داشته است. در ژوئن سال 1966 ، 
در  گراوند  ریکریشن  در  حاضران 
و  آمدند  هم  گرد  انگلستان   ، بات 
به دونوازی اجرا شده توسط پاندیت 
سرشناس  هنرمند   ، شانکار  راوی 
استاد  همراه  به  هندی  سیتار  فقید 
منوهین  یهودی  آمریکایی،  ویولن 
 ،  2007 سال  در  دادن��د.  فرا  گوش 
برنده  پروجکت،  درام  گلوبال  آلبوم 
آن  در  که  شد  عرضه  گرمی  جایزه 

با   ، ذاکر حسین  هندی  طبله  استاد 
و  ه��ارت  میکی  آمریکایی  درام��ر 
المللی  بین  دان��ان  موسیقی  دیگر 

هم نوازی می کرد.  
با گذشت زمان ، موسیقی تکامل 
هند  درک  نحوه  همچنین  و  یافته 
پیشرفت  نیز  تلفیقی  ترکیبات  از 
ترکیبات  که  حالی  در  است.  کرده 
را  مخاطبان  همچنان  کالسیک 
می  مسحور  ج��ه��ان  س��راس��ر  در 
موسیقی  از  جدیدی  شکل   ، کنند 
موسیقی   - یافته  تکامل  تلفیقی 
 - الکترو  موسیقی  یا  الکترونیکی 
که ملودی سازهای کالسیک هند و 
را  الکترونیکی  شده  تولید  صداهای 

تصویری بایگانی شده از سال 
	196 از هنرمند سرشناس 
سیتار هندی، پاندیت راوی 

شانکار )راست( در حال 
اجرا همراه با استاد ویولن 
آمریکایی، یهودی منوهین 
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آمیزش

ضرب آهنگ ها
با ادامه سنت تلفیقی هند و غرب ، جایی که سازهای موسیقی هندی با دستگاه های 

خارجی نواخته می شوند ، نوازندگان ژانر کامالً جدیدی به نام موسیقی الکترو ایجاد 
می کنند. نیم نگاهی به محبوبیت روزافزون این فرم موسیقی

نوشته: دکتر نامان واهال
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یوگیش شینده، یک کارآفرین در زمینه 
محصوالت کشاورزی است که در زمینه 

محبوب سازی محصوالت بامبو فعالیت می 
کند. وی بنیانگذار بامبو ایندیا است، یک سرمایه گذاری که نه تنها 

محصوالت پایدار بامبو را تولید می کند بلکه کشاورزانی را از 
روستاهای ولهه، بهور، پانشت و مولشی که همجوار پونا هستند 

استخدام کرده است.

یک   ،  2020 س��ال  اکتبر  در 
بخش  تقویت  ب��رای  مستقل  مجمع 
کارآفرینی  ارتقای  طریق  از  بامبو 
راه  بامبو  محصوالت  ت��ج��ارت  و 
بامبوی  مجمع  ه��دف  ش��د.  ان��دازی 
اسبق  وزی��ر  های  ای��ده  از  که  هند 
جمع  است،  پرابو  سورش  اتحادیه، 
 		 از  داوطلبانه  گروه  یک  کردن 
باشد. وزیر  این بخش می  رهبر در 
سال  پنج  طی  در  که،  گفت  پیشین 
می  هند  در  بامبو  صنعت  آت��ی 
و  کشاورز  میلیون   4 ب��رای  تواند 
بامبو  کارآفرین  میلیون   1.	 حدود 

آورد.  ارمغان  به  مثبتی  تاثیرات 
به  پرداختن  هدف  با  هند  دولت 
پایدار  معیشت  مانند  موضوعاتی 
هوایی  و  آب  تغییرات  ک��اه��ش  و 
برای  اهمیت  حائز  گ��ام  چندین   ،

است.  برداشته  بامبو  بخش  توسعه 
در  دولت  که  پشتیبانی  و  انگیزه  با 
جهت ترویج بامبو ، پرورش و تولید 
که  هایی  فعالیت  و  کرده،  فراهم  آن 
شود،  می  انجام  کارآفرینان  توسط 
خود  موقعیت  تا  است  تالش  در  هند 
تقویت  بامبو  جهانی  ب��ازار  در  را 
پاک  کشور  یک  به  همچنین  و  کرده 

تبدیل شود.  تر و سبزتر 

یکی از بزرگ ترین اقداماتی که دولت هند به رهبری نخست وزیر مودی 
در جهت منافع کشت کنندگان بامبو انجام داده، اصالح قانون جنگل های 

هند، 1927 بوده است

باال: در شمال شرقی هند، 
برنج و بریانی در شاخه 
های بامبو پخته می شوند

راست: در روستاهای 
هندی، سبدهای بامبو برای 

نگهداری نان های تخت، 
مواد غذایی، میوه ها و 

سبزیجات استفاده می شوند
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است. داده  پیشنهاد  طرح 
وزیر  تومار،  سینگ  نارندرا   ، اخیراً 
کشاورزان،  رفاه  و  کشاورزی  اتحادیه 
22 خوشه بامبو را در 9 ایالت )مادهیا 
ادیشا،  ماهاراشترا،  گوجرات،  پرادش، 
و  اوتاراکاند  تریپورا،  ناگالند،  آس��ام، 
اظهار  و  ک��رد  ان��دازی  راه  کارناتاکا( 
ح��ال  در  اک��ن��ون  ک��ش��ور  ک��ه  داش���ت 
آم��اده س��ازی ب��رای اف��زای��ش ص��ادرات 
گفت  وزی��ر  اس��ت.  بامبو  محصوالت 
  ]NBD[ جانب  از  شده  ارائه  “حمایت 

گونه  طریق  از  محلی  برای صنعتگران 
رشد  محلی  صورت  به  که  بامبو  های 
را  محلی”  برای  “آواز  هدف  کنند،  می 
را  ک��ش��اورزان  درآم��د  کند،  می  محقق 
را  واردات  به  وابستگی  و  داده  افزایش 
داشتن  با  افزود،  وی  دهد.”  می  کاهش 
این صنعت  در  بامبو در هند و  ثروت 
حال رشد، هند باید برای تثبیت خود در 
محصوالت  برای  هم  جهانی  بازارهای 
هدفمند  دستی  صنایع  هم  و  مهندسی 

شود.

هند دارای حدود 136 گونه 
مختلف بامبو )به طور 

تقریبی( است و این کشور 
دومین تولید کننده بزرگ 
بامبو در جهان به شمار 

می رود.

در حالی که بامبوها در 
ماهاراشترا به ارتفاع 

04 فوت رشد می کنند، 
بامبوهای کاشته شده در 

شمال شرقی هند می توانند 
به ارتفاع 120 فوت برسند.

از استفاده از شاخه های 
نرم در دستور العمل پخت 

غذا، تا پختن برنج در حفره 
ی توخالی بامبوی خام، 

این علف بخشی از زندگی 
روزمره در شمال شرقی 

هند را تشکیل می دهد.

نقشه بامبوی 
هند

باال: کولو،  یک بشقاب 
سنتی که در جشنواره های 

شرق و شمال شرقی هند 
عرضه شده، با استفاده از 

بامبو ساخته می شود

پایین: محصوالت بامبو 
مانند کیف ، تشک و وسایل 

دکوراسیون منزل در 
بازاری در دهلی نو
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There is a concept 
in Hindu mythology 

called the kalpavriksha, 
a tree that fulfills all 

wishes, which, in 
theory, meant that 

parts of the tree can 
be used to make any 

object of use. Bamboo, 
although identified as 

a grass, is like that tree. 
It can used to make a 
wide range of items, 
including jewellery; 

such cutlery as spoons 
and spatula; combs; 

notebooks and more. 
Moreover, no part 

of the grass goes to 
waste – its roots find 

application in Ayurveda 
while its shoots are 

used to add flavour to 
food and in making 

pickles. Bamboo has 
slowly made its way 

into fashion too, with 
designers utilising its 

anti-bacterial properties 
to create sustainable 

and healing fabrics. 
Even the leaves are used 

to make compost.

Legend 
meets reality باال: زنانی که در واحد تولید محصوالت بامبو در پیمپری چینچواد، شهری نزدیک به پونا مشغول به کار هستند؛ 

پایین: صنعتگران در یک نمایشگاه بامبو در کلکته، وسایل مفید و همچنین ویژه ذخیره اقالم مختلف را عرضه می کنند
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که  نوعی  به  دارد  وج��ود  تر  ارزش  با 
و  هند  شهری  بازارهای  در  هم  بتوانند 

باشند. تأثیرگذار  بازار جهانی  در  هم 

مستقل کشاورزان  به  کمک 
که  است  مودی  نارندرا  انداز  چشم  این 
دو   2020 سال  تا  را  کشاورزان  درآمد 
بامبو  که  است  جایی  این  و  کند  برابر 
کمک  توجهی  قابل  میزان  به  تواند  می 
هایی  صورتحساب  وجود  با  حتی  کند. 
بدون  کشاورزان  دهند  می  اطمینان  که 
کشاورزی  بازار  قوانین  با  شدن  درگیر 

محصوالت  برای  را  بهتری  های  قیمت 
خود دریافت می کنند، کشاورزان بامبو 
بیشتری  م��زای��ای  زی���اد،  ت��الش  ب��دون 

کرد. خواهند  کسب 
دول���ت   ،  2019 ژوئ����ن   27 در 
م���اه���اراش���ت���را ط���رح “آت�����ال ب��ام��ب��و 
پیش  که  کرد،  تصویب  را  سامریدهی” 
ک��ش��اورز   7	0 ب���رای  کند  م��ی  بینی 
با  ایالت  مناطق  تمامی  در  )تقریباً( 
بافت  بامبوی کشت  یارانه ای نهال  نرخ 
 2	0 همچنین  ایالتی  دولت  شود.  تهیه 
این  برای   )INR( هند  روپیه  میلیون 

اخیراً ، وزیر اتحادیه کشاورزی و رفاه کشاورزان، نارندرا سینگ 
تومار، 22 خوشه بامبو را در 9 ایالت هند راه اندازی کرد

یک مرد در رودخانه 
پریار واقع در کراال، 
در حال هدایت کلک 

بامبویی خود بر 
روی آب



  |      | | دور نماي هند       |  51

که  زیادی  های  محدودیت  شد،  انجام 
می  بامبو  نقل  و  حمل  و  تجارت  مانع 
اکنون  حرکت  این  کرد.  برطرف  را  شد 
تا  دهد  می  اجازه  بامبو  کشاورزان  به 
محصوالت خود را بدون دردسر گرفتن 
کنند.  منتقل  به هر جای کشور  مجوز، 
، دولت  در سال های 2018-2019 
بامبو  ملی  شده  بازسازی  مأموریت 
این  جامع  توسعه  جهت  را   )NBM(
با  م��أم��وری��ت  ای��ن  ک��رد.  آغ��از  بخش 
موثر  ارت��ب��اط  ب��رق��راری  اصلی  ه��دف 

مواد  عرضه  افزایش  و  کشاورزان  با 
در  داخلی  صنعت  به  مناسب  اولیه 
حال اجرا است. براساس این مأموریت 
دسترس  در  افزایش  برای  هایی  گام   ،
با  کاشت  برای  نیاز  مورد  مواد  بودن 
تأسیس  از  حمایت  با  محصول  کیفیت 
گیاهان  تقویت  و  جدید  های  قلمستان 
موجود برداشته شده است. در کنار این 
ظرفیت  و  آموزشی  های  برنامه  طرح، 
های  مهارت  ارتقای  جهت  در  سازی 
محصوالت  تولید  ب��رای  صنعتگران 

همانطور که در فهرست 
رکوردهای جهانی گینس 

مستند شده، بامبو در میان 
تمام گیاهان جهان دارای 

سریع ترین زمان رشد 
است )تقریباً 	.2 فوت در 

روز رشد می کند(. در هند 
، بامبو در طی فصل باران 

های موسمی حدود یک 
فوت در روز )به طور 

متوسط( رشد می کند.

بامبو در یک دامنه 	.3 
تا 4 ساله بالغ می شود و 

به ارتفاع 60 فوت با قطر 
3.	 اینچ می رسد. با قطع 

و درمان صحیح، ریشه 
می تواند تقریباً 001 سال 

مورد استفاده قرار گیرد.

بامبو، تجارت را برای 
صنعتگران محلی ممکن 
می کند. بامبو حالت ماده 

ای نرم و قابل انعطاف را 
دارد که می تواند با دست 
قالب گیری شود، بنابراین 

نیازی به ماشین آالت 
سنگین ندارد.

ارتباط بامبویی

چپ: سطل های زباله ساخته 
شده از بامبو در بازار خیابانی 

جوره تانگ واقع در سیکیم

پایین: یک کلبه رنگارنگ 
بامبویی نزدیک پارک ملی 

کازیرانگا، در فهرست میراث 
جهانی یونسکو، در آسام
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سخنرانی  در   ، مودی  نارندرا   ، هند 
“مان کی بات” در ژوئیه ، 2020 ، 
تولید  بامبوی  محصوالت  مزایای  بر 
شرقی  شمال  ه��ای  ایالت  در  ش��ده 
تاکید کرده  آسام، تریپورا و مانیپور 
قرار  تحسین  مورد  را  صنعتگران  و 
بامبو  بر  مبتنی  محصوالت  داد. 
می  کمک  هند  اقتصاد  به  تنها  نه 
هند”  “ساخت  کمپین  در  بلکه  کنند 
آبهیان”  بهارات  “آتمانیربهار  و 

دارند.  نقش  نیز  نخست وزیر 

بزرگ حرکت 
که  اقداماتی  ترین  بزرگ  از  یکی 
دولت به رهبری نخست وزیر مودی 
دهندگان  پ��رورش  منافع  جهت  در 
اصالح  در  است،  داده  انجام  بامبو 
سال  در  هند  جنگل  ق��ان��ون  متن 
به  را  بامبو  که  دارد  ج��ای   1927
کرد.  می  معرفی  درخت  یک  عنوان 
بامبو  اکنون  اصالحیه،  این  از  بعد 
است.  شده  شناخته  علف  عنوان  به 
 2016 س��ال  در  که  اصالحیه  ای��ن 

با حضور صنعت رو به رشد بامبو، هند باید برای تثبیت خود 
در بازارهای جهانی هم برای محصوالت مهندسی و هم صنایع 

دستی هدفمند شود

باال: گروهی از هنرمندان 
محلی از ناگالند رقص بامبو 

اجرا می کنند؛ راست: با 
جایگزینی میلگردها، قاب ها 
و ترمزهای عقب با بامبو می 
توان دوچرخه ها را ارتقا داد
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نخست وزیر هند، نارندرا مودی )دوم از راست( در تعامل با کارآفرینان بامبو در نمایشگاهی که به مناسبت روز جهانی محیط زیست )	 ژوئن( در سال 2018 ، در دهلی نو برگزار شد.

صنعتگران در آسام ، تریپورا و مانیپور، 
با استفاده از بامبو در حال ساخت بطری، 

جعبه غذا و سایر محصوالت ضروری 
هستند ... در ایالت های شمال شرقی 
منابع گران بهای بامبو در حال رشد 

است. عالوه بر این، محصوالت ساخته 
شده از بامبو کامال با محیط زیست 

سازگار بوده و بهداشتی هستند.”
نارندرا مودی
نخست وزیر هند

“طالی  عنوان  به  اغلب  که   ، بامبو 
جدایی  بخش   ، شود  می  نامیده  سبز” 
ناپذیری از فرهنگ و میراث هند است. 
به  استفاده  از  انگیز  شگفت  گیاه  این 
تا شمرده  ماده غذایی گرفته  عنوان یک 
برای  نیاز  مورد  به عنوان مصالح  شدن 
از  ناپذیر  جدایی  بخشی  ساز،  و  ساخت 
سبک زندگی هند را تشکیل می دهد. از 
کاربردهای این علف همه کاره می توان 
سبدها  ها،  بازی  اسباب  سنتی  تولید  به 
و تخت خواب ها و همچنین ساخت اشیا 
خودکار،  مسواک،  مانند  امروزی  مدرن 
بلندگو  و  ساعت  رایانه،  کلید  صفحه 
تطبیق  درک  با  هند  دولت  کرد!  اشاره 
و  گیاه  این  ب��ودن  ک��اره  همه  و  پذیری 
روستایی  اقتصاد  رشد  برای  آن  اهمیت 
سطح  ارتقا  برای  را  متعددی  اقدامات   ،
کشت آن انجام داده است. نخست وزیر 
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علف شگفت انگیز
بامبو قرن ها بخش جدایی 

ناپذیری از فرهنگ هند بوده 
است. دولت ، به رهبری 

نخست وزیر نارندرا مودی 
، در تالش برای تقویت 

موقعیت هند در بازار جهانی 
بامبو از طریق اجرای طرح 

هایی است که نه تنها برای 
کشتکاران منفعت آفرین است 

بلکه به صنعتگران انگیزه 
می دهد تا هنر خود را در 

بازارهای شهری و بین 
المللی هند به نمایش گذارند

نوشته: یوگیش شینده

بامبو در ساخت لوازم 
تزیینی باغ ها، مانند 
تاب نیز کاربرد پیدا 

کرده است
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رمیا هاریداسان به مدت شش سال در مرکز 
تحقیقات اتمی بهابها ، در بمبئی کار کرد و 
در حال حاضر به عنوان دانشمند در سمت 

منصوب در دفتر مشاور اصلی علمی دولت هند ، دهلی نو 
مشغول به کار است
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تالش های مربوط به کووید – 19
اتمی  تحقیقات  مرکز  عمده  های  پیشرفت 
 - کووید  با  مبارزه  در   )BARC( بهابها 
19 شامل استفاده از اشعه برای ضد عفونی 
استفاده   / پاکسازی  برای   PPE های کیت 
مجدد، طراحی ماسک های با کیفیت باال و 
تهیه کیت های تشخیصی ویروس کرونا با 

قیمت ارزان است.

صحنه بین المللی
مرکز تحقیقات اتمی بهابها )BARC(، به 
 ، اتمی  انرژی  سازمان  از  بخشی  عنوان 
تحت نظارت دفتر نخست وزیر ، به طور 
قابل توجهی به برخی از پروژه های علمی 

همکاری  از طریق  که  بزرگ  مقیاس  در 
های بین المللی اجرا می شوند ، کمک می 
کند. برخی از این پروژه ها شامل برخورد 
 ،  CERN با  ه��ادرون��ی  ب��زرگ  دهنده 
و  پروتون  آنتی  تحقیقات  انجام   تسهیالت 
یونی، رصدخانه نوترینو مستقر در هند و 

غیره می باشند. 
 ،)BARC( مرکز تحقیقات اتمی بهابها
نیروی کار قوی شامل 14000  داشتن  با 
کارمند از جمله 00	4 دانشمند ، همچنان 
فروتن، در تالش  اتم  قدرت  از  استفاده  با 
 ، کشاورزی   ، ان��رژی  نظر  از  تا  است 
بهداشت ، آب ، غذا و امنیت ، کشور را به 

ثبات برساند. 

راست: نیروگاه های بیوگاز 
نیسارگرونا ، که در تقریبا 160 

مکان در سراسر کشور راه 
اندازی شده است ، وسیله ای 
موثر در مدیریت تصفیه مواد 

زائد زیست تخریب پذیر است و 
همچنین محصوالت جانبی مفیدی 
مانند کود کشاورزی و گاز متان 

تولید می کند؛ در زیر: کاپشن 
های ضد گلوله سبک وزن که 

توسط مرکز تحقیقات اتمی بهابها 
)BARC( برای نیروهای مسلح 

ساخته شده اند
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The Training School 
at BARC is one-of-its-

kind and has a very 
efficiently sustained 

system of training 
hundreds of young, 
qualified scientists 

each year to take 
up the mantle of 

empowering India 
through advanced 

nuclear research. It 
was established by 
Dr. Homi Bhabha in 

1956, who envisioned a 
future for India where 
we would not have to 

look abroad for experts 
in atomic energy by 

building our own 
specialised scientific 

workforce within 
BARC. Graduates and 
postgraduates in the 

streams of Physics, 
Chemistry, Metallurgy 

and Engineering 
are selected to 

undergo training in 
nuclear sciences and 

engineering who 
finally join as Scientific 

Officers in BARC and 
other DAE institutions.

Training school
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با آب وجود  ارتباط  فناوری در  چندین 
فناوری  توان  می  ها  آن  میان  از  که  دارد 
آب  و  داده  تشخیص  را  آلودگی  که  هایی 
برد.  نام  را  کنند  می  تولید  تمیز  آشامیدنی 
کامالً  که  خانگی  آب  تصفیه  های  دستگاه 
تشخیص  برای  هایی  کیت  هستند؛  منفعل 
و  آهن  فلوراید،  حذف  و  فلوراید  و  کروم 
آرسنیک از آب و کیسه غشایی برای تصفیه 
آب، برخی از فناوری های بومی نویدبخش 
اتمی  تحقیقات  مرکز  توسط  یافته  توسعه 

بهابها )BARC( هستند.
نیروگاه نیسارگرونا یک فناوری موفق 
است که توسط مرکز تحقیقات اتمی بهابها 
های  زباله  کمپوست  ب��رای   )BARC(
زیست تخریب پذیر به کودهای کشاورزی 

توسعه  متان  گاز  تولید  و  باال  کیفیت  با 
های  زباله  مدیریت  برای  است.  یافته شده 
به  ت��وان  می  را  دستگاه  ای��ن  م��رط��وب، 
راحتی و مستقیما در محل منبع زباله، مانند 
بیمارستان  ها،  غذاخوری  یا  ها  آشپزخانه 
های بزرگ، هتل ها، کارخانه ها و مجتمع 

های مسکونی تاسیس کرد.
در تحقیقات پیشرفته مواد، شاهکارهای 
اخیری که توسط مرکز تحقیقات اتمی بهابها 
)BARC( به دست آمد، بهابها کاواچ بوده، 
که یک ژاکت ضد گلوله سبک وزن برای 
نیروهای مسلح می باشد. این ژاکت ها از 
بالستیک  با عملکرد  ورق های کامپوزیت 
 )BARC نانوی  های  ورق  نام  )به  باال 
ساخته شده اند که باعث می شوند ژاکت ها 
فقط 6.6 کیلوگرم وزن داشته و در مقایسه 
با کت های 17 کیلوگرمی معمولی، بسیار 

سبک تر باشند.

چپ: یک دستگاه تصفیه آب دوگانه سوز )خورشیدی و پدال( 
نصب شده روی دوچرخه که توسط مرکز تحقیقات اتمی بهابها 
)BARC( ساخته شده است؛ پایین: دستگاه های تصفیه آب که 

توسط مرکز تحقیقات اتمی بهابها )BARC( تولید شده اند به 
صورت تجاری در دسترس هستند. این دستگاه در اینجا تصفیه آب 

مبتنی بر غشای فوق فیلتراسیون و RO را نشان می دهد

بهابهاترون ، دستگاه پرتودرمانی ساخته شده توسط BARC ، با ارائه 
یک دستگاه دور درمانی Co-60 ارزان قیمت با عملکرد باال انقالبی در 

درمان سرطان در کشور می باشد
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تجاری پخش شده اند. برخی از ارقام بسیار 
محبوب این محصوالت، بادام زمینی و برنج 
هستند که به طور گسترده ای پرورش می 
به  توان  می  محصول  دیگر  انواع  از  یابد. 
 ... بلبلی، نخود و  لوبیا چشم  خردل، ماش، 

اشاره کرد. 

بهداشت و سالمت
بهابهاترون، یک دستگاه پرتودرمانی ساخته 
بهابها  اتمی  تحقیقات  مرکز  توسط  ش��ده 
تله  دستگاه  تهیه  با  که  اس��ت   )BARC(
درمانی Co-60 مقرون به صرفه، با کارایی 
کشور  در  سرطان  درمان  در  انقالبی  باال، 
در  بهابهاترون  واحدهای  است.  کرده  ایجاد 
بسیاری از بیمارستان های تخصصی درمان 
همچنین  و  اند  شده  نصب  هند  در  سرطان 
آفریقا، آمریکای  این دستگاه به خاورمیانه، 

جنوبی و اروپای شرقی صادر می شود.

فرآوری غذایی
 )BARC( بهابها  اتمی  تحقیقات  مرکز 
غذاهای  م��ورد  در  ای  گسترده  تحقیقات 
دهد.  می  انجام  نیز  اشعه  با  شده  ف��رآوری 
اینگونه  ماندگاری،  مدت  افزایش  دلیل  به 
و  شوند  می  صادر  هم  غذایی  محصوالت 
هم در بازارهای داخلی به فروش می روند. 
و  توزیع  سازی،  ذخیره  حفظ،  به  امر  این 
کمک  ک��ش��اورزی  محصوالت  ص���ادرات 
زیادی کرده است. سالمت کامل مواد غذایی 

به صورت ملی توسط وزارت  تابش  تحت 
صنایع فرآوری مواد غذایی پذیرفته شده و 
همچنین مورد تایید سازمان بهداشت جهانی 

قرار گرفته است.

سرمایه گذاری های غیر هسته ای
مرکز تحقیقات اتمی بهابها )BARC( حتی 
نمی  استفاده  تابش  از  که  هایی  فناوری  در 
کنند نیز، جسارت خود را ثابت کرده است. 
شامل  توجه  قابل  دستاوردهای  از  برخی 
فناوری های تصفیه آب، مدیریت پسماند و 

تحقیقات مواد است.

برای صنعتی شدن کامل کشورهای در حال توسعه 
، برای ادامه تمدن ما و توسعه بیشتر آن ، انرژی 

اتمی صرفاً یک کمک نیست. این یک ضرورت 
مطلق است. کسب دانش توسط انسان در مورد نحوه 
آزاد سازی و استفاده از انرژی اتمی باید به عنوان 

سومین دوره تاریخ بشر شناخته شود. 
دکتر هومی بهابها

انواع بادام زمینی 
پرمحصول ترومبای ، که 

توسط مرکز تحقیقات اتمی 
بهابها )BARC( تولید 

شده، منجر به ثبت رکورد 
برداشت در چندین ایالت 

شده است
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BARC’s core mandate 
is to sustain peaceful 
applications of nuclear 
energy, primarily for 
power generation. 
Amongst other areas 
of research, BARC has 
extensive research 
programmes in life 
sciences i.e, health, 
food, agriculture, waste 
management; water 
chemistry i.e. heavy 
water production, 
water desalination 
and purification; high 
energy particle physics, 
accelerator and laser 
technologies; Electronics 
and Instrumentation 
for power reactors and 
other nuclear facilities.  
In defence applications, 
BARC is involved in the 
indigenous design and 
development of India’s 
fleet of nuclear-powered 
submarines and also 
plays a pivotal role in 
India’s nuclear weapons 
programme.
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مرکز   ، ای  هسته  مهندسی  و  علوم  در  ای 
تأسیسات انرژی اتمی را در سال 4	19 در 
وی،  مرگ  از  پس  کرد.  تأسیس  ترومبای 
تحقیقات  مرکز  به  سال 1967  در   AEET

اتمی بهابها تغییر نام یافت.

قدرتمند سازی ملت
بهابها  اتمی  تحقیقات  مرکز  واقعی  میراث 
)BARC( در راکتورهای تحقیقاتی آن در 
پنجره  که  است،  نهفته  جهانی  کالس  سطح 
هایی را رو به مطالعه و درک تابش هسته 
اعتماد  هند  به  و  گشوده  آن  تأثیرات  و  ای 
در  گ��ذاری  سرمایه  ب��رای  الزم  نفس  به 
مرکز  دهد.  می  را  ای  هسته  انرژی  تولید 
حال  در   )BARC( بهابها  اتمی  تحقیقات 
به  عملیاتی  تحقیقاتی  راکتور  دو  حاضر 
و  شده(  روز  )به   APSARA-U های  نام 
تحقیقاتی  راکتور  دارد. شش   DHRUVA
قدیمی از رده خارج شده اند که از میان آن 
ها، راکتور APSARA اولین راکتور هسته 
ای آسیا بود که در سال 91	6 راه اندازی 
شده بوده است. APSARA-U جدید )نسخه 

ارتقا یافته آن( در سپتامبر 2018 به اهمیت 
باالیی دست یافت.

راکتورهای  از  آم��ده  دس��ت  ب��ه  دان��ش 
تحقیقاتی به هند کمک کرد تا در تولید انرژی 
هسته ای به خودکفایی برسد و امروز ، 22 
راکتور انرژی هسته ای کشور ، 1.8درصد 
)6780 مگاوات( از کل برق تولید شده در 
دهند.  می  اختصاص  به خود  را  کشور  این 
در دسامبر 2018 ، یک واحد 220 مگاواتی 
رکورد  کارناتاکا،  در  کایگا  اتمی  نیروگاه 
مداوم  ب��رداری  بهره  ترین  طوالنی  جهانی 
را  ای  هسته  راکتور  یک  از  روز(   962(
شکست. این دستاورد گواه پیشرفت هند در 
فناوری راکتور هسته ای است، هم از نظر 
الکترونیک پیشرفته و هم از نظر ابزار دقیق.

کشاورزی
اتمی  تحقیقات  مرکز  کشاورزی،  بخش  در 
بهابها )BARC(، 47 نوع محصول مختلف 
را توسعه داده است که دارای ویژگی های 
اصالح شده ای مانند تولید باالتر و مقاومت 
کشت  ب��رای  و  هستند  بیشتر  بیماری  به 

باال: کشاورزان بادام زمینی در سراسر کشور از انواع بادام زمینی ترومبای بسیار بهره مند شده اند؛ راست: دستگاه بهاباترون
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ساحل  در  ترومبای،  های  تپه  دام��ان  در 
تحقیقات  مرکز  بمبئی،  در  عرب  دری��ای 
اتمی بهابها )BARC(، نهاد برتر هند در 
تحقیقات هسته ای برپا شده است. گسترش 
شعار  با  همگام  تاسیسات  هکتار   1,100
خود “اتمها در خدمت ملت” ، در بر دارنده 
هشت راکتور تحقیقاتی هسته ای و چندین 
پیشرفته چند  به تحقیقات  آزمایشگاه متعلق 
رشته ای برای فراهم ساختن انرژی هسته 
باشد. مرکز تحقیقات  ای به سود ملت می 
اتمی بهابها )BARC(، نه تنها برای تأمین 
کل  ب��رای  بلکه  ای  هسته  بخش  نیازهای 
جامعه ، تحقیقاتی را به صورت مطالعه در 
زمینه های کشاورزی، بهداشت و درمان، 
مدیریت پسماند، تصفیه آب، فرآوری مواد 
اقدامات  ده��د.  می  انجام  غیره  و  غذایی 
گسترده ای که تحقیقات در مرکز تحقیقات 
اتمی بهابها )BARC( انجام می دهد آن را 
به یک نهاد سخاوتمند در کشور تبدیل کرده 
است که به هند کمک می کند تا در عرصه 
قدرتمندی  جایگاه  فناوری  و  علم  جهانی 

کسب کند.

سرآغاز
ی  نگرانه  آینده  ان��داز  چشم  با  چیز  همه 
دانشمند و ایده پرداز برجسته، دکتر هومی 
جهانگیر بهابها آغاز شد تا با بهره برداری 
از قدرت انرژی اتمی، هند قوی تری بسازد. 
دکتر بهابها، معروف به “پدر برنامه هسته 
ای هند”، برای ترویج تحقیقات چند رشته 

این مایه غرور و مباهات ملی است که هند قابلیت های جامعی را در کل دامنه عملیات 
چرخه سوخت ]هسته ای[ توسعه داده است. هند همچنین در میان گروه منتخب 

کشورهایی است که توانایی بازیابی پلوتونیوم از سوخت هسته ای تحت تابش و استفاده 
از آن برای تولید نیرو در راکتورهای حرارتی و همچنین سریع را دارند. این مسیر تولید 

یک کوانتوم بزرگ انرژی هسته ای را به صورت پایدار برای ما تضمین می کند.
نارندرا مودی
نخست وزیر هند

باال: APSARA-U جدید )به روزرسانی شده( ؛ پایین: نیروگاه اتمی کایگا )KAPS( در کارناتاکا
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نیروگاه فناوری
مرکز تحقیقات اتمی بهابها در تمام بخش های ملت سازی کمک های بی همتا و برجسته 
ای فراهم کرده است. تحقیقات و نوآوری های موسسه تحقیقات هسته ای برتر، از تولید 
برق و امنیت ملی گرفته تا کشاورزی، بهداشت و درمان، مدیریت پسماند، فناوری های 

آب و فرآوری مواد غذایی،  این موسسه را بر روی نقشه جهانی قرار داده اند
نوشته: رمیا هاریداسان

نمای نمادین راکتورهای تحقیقات هسته ای CIRUS  )گنبدی شکل( و راکتورهای مرکز تحقیقات اتمی DHRUVA در مرکز مرکز تحقیقات اتمی بهابها )BARC( در بمبئی
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قهوه  بلوطی و   ، تا سایه های قرمز 
کنند. ایجاد  ای 

در   ، اخیراً  مودی  وزیر  نخست 
مورد  در  المللی  بین  وبینار  یک 
و  ک��رد  صحبت  ه��ن��د  م��ن��س��وج��ات 
با  ابریشم  و  پنبه  که  داشت  اظهار 
ای  سابقه  دارای  طبیعی  های  رنگ 
تنوع  طوالنی و شکوهمند هستند، و 
کشور  فرهنگ  غنای  ها  پارچه  در 
به  اش��اره  با  وی  ده��د.  می  نشان  را 
در  ف��رد  ب��ه  منحصر  ه��ای  پ��ارچ��ه 

هند،  ایالت  و  روستا  جامعه،  هر 
قبیله  جوامع  های  پارچه  مجموعه 

ای کشور را مورد توجه قرار داد.
ای  قبیله  منسوجات  داس��ت��ان 
داستان تاریخ ، سنت ، تجدید حیات 
بسیاری   ، امروزه  است.  پیشرفت  و 
شناخته  کمتر  های  پارچه  این  از 
ق���رار می  ت��وج��ه  م��ع��رض  در  ش��ده 
بومی  های  پارچه  این  ساخت  گیرند. 
هند”  “س��اخ��ت  کمپین  ب��ه  تنها  ن��ه 
بلکه  کند  می  کمک  وزی��ر  نخست 
بوده  بخش  انگیزه  صنعتگران  برای 

و مد پایدار را نیز تشویق می کند.

باال: زنانی از قبیله تانگکول 
در مانیپور که در طی یک 

مراسم عروسی ، شال سنتی 
چانگکوم را بر تن دارند ؛ باال: 

زن قبیله ای در حال گلدوزی 
بر روی یک لباس قومی 

وندانا بهانداری پروفسور انستیتوی ملی 
فناوری مد است. او ابعاد جدیدی را در 

تحقیقات سنت های نساجی هند به ارمغان 
می آورد. تدریس وی متمرکز بر منسوجات سنتی هند ، لباس 

های هندی و مطالعات صنایع دستی است و شامل پایداری 
اقتصادی برای صنعتگران می شود.
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كنند  پاتا خلق می  نام  به  ای  پارچه 
آمیزی  رنگ  آل  با  آن  مرزهای  كه 
می شود. این پارچه ها عمدتا توسط 
پوشیده  ماریا  و  موریا  جوامع  زنان 
آنها  اجتماعی  موقعیت  و  شوند  می 

را به نمایش می گذارند.
میریگان  در  همچنین  آل  از 
به  متعلق  ب��اف��ن��ده(  )ب��خ��ش  س��ای 
در  ک��وچ��ک  شهر  ی��ک   ، ک��وت��پ��اد 
می  استفاده  ادیشا  کوراپوت  منطقه 
با  که  نخ  های  بسته  اینجا  در  شود. 
می  تیمار  سرگین  و  کرچک  روغن 
شوند  می  ور  غوطه  آل  در   ، شوند 

برای قبیله تودا از تپه های نیلگیری واقع در تامیل نادو، گلدوزی یک 
افتخار است. این سنت که به عنوان پوگور مشهور است، نسل به نسل 

منتقل شده است

باال: زنی از قبیله بوندا واقع 
در ادیشا ، جواهرات سنتی 
پوشیده است؛ راست: زنان 
قبیله مادیا در روستایی در 
منطقه چاتیسگار در بخش 

بستر، در پوشش ساری قرمز 
و سربند های مذهبی
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کند.  می  استفاده  مجاور(  و  مستقیم 
گرفته  الهام  طبیعت  از  که  الگوهایی 
و  الکی  رنگ  به  نخهایی  با  اند،  شده 
گلدوزی  شال  شوند.  می  دوخته  سیاه 
شده سنتی آنها به نام پوتوکولی مخفف 

زیبایی شناسی و کرامت است.
جوامع قبیله ای بستر در چاتیسگر 
واقع  کوراپوت  منطقه  شان،  همسایه  و 

آل  نام  به  طبیعی  رنگی  از  ادیشا 
پنبه  های  پارچه  آمیزی  رنگ  برای 
بافندگان  کنند.  م��ی  استفاده  ای 
و  ناگارنار   ، توكاپال  های  دهكده 
با  بستر  ب��ه  متعلق  كونداگائون 
سفید  ای  پنبه  های  نخ  از  استفاده 
کرباس  های  دستگاه  روی  نشده، 
بافی )pit looms( كار می كنند و 

آسام همچنین به خاطر 
ابریشم اری معروف است 
که گرما و بافتش شهرت 

دارد. اری به همراه موگا و 
توسار یک ابریشم وحشی 

است و به طور سنتی توسط 
قبایل در جنگل ها کشت می 

شد. این ابریشم که برای 
ساخت شال ، روتختی و 

روپوش استفاده می شود ، 
با استفاده روزمره نرم تر و 

روشن تر می شود. 

بافته شده در 
ابریشم

باال: یک زن آسامی پارچه 
ای سنتی می بافد؛ چپ: لباس 

های تشریفاتی مانند مکال 
سادور و گاموسا از بخش 

های جدایی ناپذیر متعلق به 
جشنواره های آسامی 
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)گامچا( یافت می شود که به 
میان  در  احترام  ادای  عنوان 
داده  هدیه  جوامع  ای��ن  م��ردم 

می شود.

سنت گلدوزی 
قبیله  ی  ویژه  هنر   ، گلدوزی 
پرادش  آندرا  در  واقع  المبادی 
و  خ��ود   ، قبیله  زن��ان  اس��ت. 
طور  ب��ه  را  ه��ای��ش��ان  ل��ب��اس 
اغلب  و  آرایند  می  گسترده 
استفاده  و  قدیمی  های  پارچه 
تزئینی  های  کوک  با  را  شده 

می دوزند.
مهره کاری در میان قبایل 
بهیل و راباری از مادیا پرادش 

محبوب  راجستان  و  گوجرات   ،
سخاوتمندانه  ها  راب��اری  است. 
و  اش��ک��ال  در  ه��ای��ی  آی��ن��ه  از 
گلدوزی  در  مختلف  های  اندازه 
ترکیب  و  کنند  می  استفاده  خود 
سوزن  های  حاشیه  از  زیبایی 
شیشه  های  مهره   ، شده  دوزی 
ای و دکمه های پالستیکی را در 

میافرینند.  یکدیگر  کنار 
های  تپه  از  تودا  قبیله  برای 
نادو  تامیل  به  متعلق  نیلگیری 
اس��ت.  افتخار  ی��ک  گ��ل��دوزی   ،
پوگور  عنوان  به  که  سنت  این 
نسل  به  نسل   ، شود  می  شناخته 
کوک  یک  از  و  شود  می  منتقل 
خطوط  از  ه���ای  )ردی����ف  رف���و 

چندین طراح از شمال شرقی 
هند مجموعه هایی با رایحه 

محلی را معرفی کرده اند که 
تاریخ منطقه را به نمایش می 

گذارند.

جنجوم گادی از آروناچال 
پرادش با دستگاه بافندگی دور 
کمر ناگالندی کار کرده است.

نشان تجاری دنیل سیم اهل 
شیلونگ، شامل لباس ها و 

منسوجات مگاالیان می شود 

مجموعه ریچانا کومانتم اهل 
ایمفال، داستان های مهم جوامع 
مانیپوری مانند میتیس ، و قبایل 
کوکی و ناگا را روایت می کند

در کانون توجه

زنان قبیله سینگفو متعلق به آروناچال پرادش که لباس مخصوصی آراسته با قطعات نقره ای معروف به کومفونگ پلونگ پوشیده اند
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تأهل  وضعیت  دهنده  نشان  رنگارنگ 
آنها مزین شده است.

ب���رای زن���ان ج��ام��ع��ه ت��ری��پ��وری 
ریها  سنتی  لباس   ، تریپورا  در  واقع 
گذاشته  نمایش  به  را  آنها  فرهنگ 
تعریف  را  آنها  زن��دگ��ی  داس��ت��ان  و 
به  متعلق  آدی  جامعه  در  کند.  می 
های  پارچه  زنان   ، پرادش  آروناچال 
گکونگ-گالونگ  روی  بر  را  خ��ود 
بامبوی  کمر  دور  بافندگی  )دستگاه 
دامن   ، گیل  پارچه  بافند.  می  بومی( 
های لنگی شاخص این منطقه ، روی 

تولید می شود. بافندگی  این دستگاه 
)میسین(  میشینگ  قبیله  پارچه 

در  واق��ع  ماجولی  جزیره  به  متعلق 
پدالی  بافندگی  دستگاه  قاب  در  آسام 
بامبو بافته می شود و هویت شاخص 
و  خورشید  الگوهای  وجود  پارچه  این 
ترتیب  به  شود  می  گفته   - است  ماه 
مادر و پدر قبیله می باشند. یک طرح 
 ، میشینگ  بافت  روی  شونده  تکرار 
چانگ  دهنده  نشان  که  است  الماسی 
که  ای  خانه  یعنی  باشد،  می  گهار 
روی یک سکوی برجسته ساخته شده 
سیل  برابر  در  ساکنان  از  تا  اس��ت، 

کند. محافظت 
زندگی  از  گرفته  الهام  های  طرح 
آسامی  گاموزای  در  همچنین  روزمره 

جوامع قبیله ای بستر واقع در چاتیسگار و منطقه کوراپوت متعلق به 
اودیشا برای رنگ امیزی پارچه های پنبه ای از یک رنگ طبیعی به نام 

آل استفاده می کنند

صحنه هایی از خوشه 
بافندگان )چپ به 

راست( یک ماکوی در 
حال حرکت؛ زنانی 

که روی یک دستگاه 
بافندگی سنتی ، یک 
شال تمام شده و نقش 
های دست دوز روی 

پارچه پنبه ای کار 
می کنند
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جشنواره  و  رسوم  و  آداب   ، ها  سنت 
عنوان  به  کنند.  می  رشد  مردمی  های 
داستان   ، تجیموال  افسانه   ، مثال 
جوان  دختر  یک  از  آسامی  عامیانه 
آسامی،  نمادین  دستباف  پارچه  در   ،
می  ب��ازت��اب  )س���ادور(،  مکال  چ��ادر 
مکالی  پات  به  داستان  این  در  یابد. 
یک   ، ابریشمی(  )پ��ارچ��ه  تجیموال 
و  طالیی  زربفت  )پ��ارچ��ه(   س��ادور 
رابطه احساسی قهرمان داستان با این 

لباس اشاره شده است.
سنتی  لباس   ، ترتیب  همین  به 
په کوک  آسام،  به  متعلق  کاربی  زنان 
پنیکامفالک  با  که  باالتنه(،  )پارچه 
بر  ش��ده(  پوشیده  زان��و  تا  کمر  )از 
الگوهای  و  نقوش  با   ، شود  می  تن 

باال: مردان قبیله راباری در راجستان در لباس های نخی سنتی خود با عمامه های روشن و جواهرات بومی

پایین: نارندرا مودی نخست وزیر هند با یک میتی لنگیان، روسری سنتی مانیپوری پیچیده دور گردن خود 
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جدایی  بخشی  هند  بومی  منسوجات 
جمعیتی  ه��ای  ویژگی  از  ناپذیری 
اند.  دوان��ده  ریشه  آن  در  که  هستند 
امروز، طراحان هندی بسیاری، جنس 
تکنیک  و  ش��ده  شناخته  کمتر  ه��ای 
ای  قبیله  جوامع  به  متعلق  بافت  های 
توجهات  کانون  به  را  هند  دورافتاده 
صنعتگران  مداوم  تشویق  اند.  آورده 
کشور  روستایی  مناطق  به  متعلق 
نارندرا   ، هند  وزی��ر  نخست  توسط 
و  ها  سیاست  طریق  از  چه  م��ودی 
به  وزیر،  نخست  شخصی  ظاهر  چه 
اغلب  او  است.  افزوده  ها  انگیزه  این 
  ، مجامع عمومی  در  در طی حضور 

گاموسای  جمله  از  بومی  های  لباس 
نقوش  با  سفید  سنتی  )لباس  آسامی 
قرمز( و کاله هیماچالی را به تن کرده 

است.
جامعه  یک  منسوجات  هند،  در 
فرهنگ  اجتماعی،  ساختار  از  بخشی 
شمار  به  جامعه  آن  روزمره  زندگی  و 
از  نمادی  پارچه  الگوهای  روند.  می 
در  قبایل  اجتماعی   - فرهنگی  هویت 

سراسر هند محسوب می شوند.

بافته های شمال شرقی
با  شرقی  شمال  منطقه  منسوجات 
از  برگرفته  های  افسانه  و  ها  داستان 

مردانی از قبیله تودا 
واقع در تامیل نادو که 

شال سنتی پوتوکولی بر 
تن دارند
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بافته شده در سنت
منسوجات قبیله ای هند از دیرباز نمادی از پیوند جوامع ، فرهنگ و افسانه ها 
بوده اند. پروفسور واندانا بهانداری به تاریخ جذاب و هویت منحصر به فرد 

آنها می پردازد

زنان قبیله المبادی در آندرا پرادش لباس هایی 
با آینه های گلدوزی شده می پوشند. جواهرات 

نقره ای ، دستبندهای عاجی و زیور آالت 
روی سر، از جواهرآالت بومی آنها هستند



آبیشک دوبی، از روزنامه نگاران ورزشی 
پیشکسوت هند است که، به مدت بیش از 
	1 سال در حال پوشش دادن رویدادهای 

ورزشی بین المللی بوده است. او نویسنده سه کتاب تحسین 
برانگیز بوده و در حال حاضر ، به عنوان مشاور ملی در 

شبکه تلوزیونی دولتی هندی پراسار بهاراتی اسپورتز مشغول 
به فعالیت می باشد.
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 ، آموزش 2020  سیاست ملی 
بیان می کند که ورزش و آموزش 
باید  ورزش  و  درس  تلفیقی 
م��دارس  درس��ی  ه��ای  برنامه  در 
اج��ب��اری ش���ود. ام���ی���دوارم ای��ن 
ترغیب  را  آم��وزان  دان��ش  تغییر 
فعالیت  و  ورزش  انتخاب  ب��ه 
های  گزینه  عنوان  به  بدنی  های 

کند. شغلی  مناسب 
سال  اولین  ایندیا  فیت  جنبش 
بشریت  ک��ه  زم��ان��ی  در  را  خ��ود 
علیه ویروس مسری کووید – 19 

است.  رسانده  پایان  به  جنگد  می 
یک  جهانی  ب��ه��داش��ت  س��ازم��ان 
رژیم  مورد  در  جهانی  استراتژی 
سالمتی  و  بدنی  فعالیت   ، غذایی 
داده  ارائه  هایی  توصیه  با  همراه 
داشتن  با  ه��ا،  هندی  اگ��ر  اس��ت. 
دانش باستانی در مورد سالمتی و 
و  یوگا  طریق  از  که  اندام  تناسب 
بتوانند  اند،  شده  مند  بهره  آیورودا 
به  تبدیل  را  ایندیا”  “فیت  اصول 
کنند،  از زندگی خود  اصلی  بخش 
این کشور می تواند به یک کشور 
به  اعتماد  با  و  تر  قوی  تر،  سالم 

شود.  تبدیل  بیشتر  نفس 

باال و پایین: صفحه 
نمایش “گفتگوی فیت 

ایندیا” مجازی به میزبانی 
نخست وزیر مودی به 
مناسبت اولین سالگرد 

جنبش فیت ایندیا؛ پوستر 
تبلیغاتی گفتگوی فیت 

ایندیا
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Why we need 
‘Fit india Movement’

54%

Indians shy away from 
physical activity

Burdened with diseases

Indians are 
physically 
inactive 10%

Less than

engage in 
recreational 
physical activity

13.5 cr
Obesity

7.2 cr
Diabetes

4.2 cr
Thyroid disorder

5.5. cr
Cardiovascular disease

8 cr
Hypertension

Source: Indian Council of Medical research (ICMR)

•	 Moderate activity for at least 
150 minutes per week lowers 
risk of cardiovascular disease 
(coronary heart disease, stroke, 
and heart failure) by 20% and 
overall risk of death by 28%.

•	 Health benefits rise when 
weekly activity is increased up 
to 750 minutes.

•	 Physical inactivity leads to 
global economic losses of US 
$67·5 billion from health-

care expenditure and lost 
productivity.

•	 Non-communicable diseases 
like diabetes and heart 
disease linked to inactivity 
and unhealthy diets cost India 
$6·2 trillion between 2012 and 
2030.

•	 WHO has set a global target to 
reduce physical inactivity by 
10% by 2025, and 15% by 2030.

•	 Regular physical activity 

improves muscular and 
cardiorespiratory fitness, 
improves bone and functional 
health, reduces risk of 
hypertension, coronary heart 
disease, stroke, diabetes, 
various types of cancer 
(including breast cancer and 
colon cancer), and depression; 
reduces the risk of falls and 
hip or vertebral fractures; and 
improves weight control.

staying fit is easy

Source: The Lancet Global Health 2018; Lancet First and Second Series on Physical Activity

گامی  ایندیا  فیت  که  ب��ود  گفته 
افزایش  از  جلوگیری  جهت  در 
شیوه  به  مربوط  اختالالت  م��وارد 
غیر  ه���ای  ب��ی��م��اری  و  زن��دگ��ی 
در  بود.  خواهد   )NCDs( مسری 
محسوس  تغییر  یک  گذشته،  سال 
هندی  بین  در  آگاهی  افزایش  و 
ایجاد  ان��دام  تناسب  م��ورد  در  ها 
اتحادیه  وزی��ر  که  واقعیتی  ش��د. 
آن  ب��ر  ریجیجو  کیرن  ورزش، 
وی  ک��ه  هنگامی  ورزی���د،  تایید 
اندازی کمپین  گفت: “از زمان راه 
میلیون   100 از  بیش  ایندیا،  فیت 
نفر در آن شرکت کرده اند.” تعداد 
منظم  طور  به  اف��راد  از  بیشتری 
ع��ادات  در  و  کنند  م��ی  ورزش 
ایجاد  مثبتی  تغییرات  نیز  غذایی 
مودی  وزی��ر  نخست  اس��ت.  ش��ده 
جشن  مراسم  در  سخنرانی  هنگام 
که  است  خوشحال  گفت  سالگرد 
زندگی  از  بخشی  سالم  “غ��ذای 

مردم می شود”.

درخواست [ نارندرا 
مودی نخست وزیر] 

شما برای “آواز 
برای محلی” نیاز 

زمان است. ما نباید 
سالمتی ، بلکه باید 

وزن خود را از دست 
بدهیم. راز سالمتی 
در خوردن غذاهای 
خانگی و پرهیز از 
غذاهای بسته بندی 

شده است.
 روجوتا دیوکار
متخصص تغذیه افراد مشهور

تناسب اندام مهم است 
زیرا کشوری که مردم 

آن دارای اندام متناسب 
هستند، کشوری موفق 

است. مشارکت شخصی 
نخست وزیر مودی و 
دعوت صریح وی از 
جوانان هندی، واقعاً 

تفاوتی عمده ایجاد 
کرده است.

دوندرا جهاجهاریا
دارنده مدال طالی پارالمپیک
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همه،  ک��ه  اس��ت  ای��ن  دوم  ستون 
توانند بخشی  از سن می  صرف نظر 
وزیر  نخست  باشند.  حرکت  این  از 
این  سالگرد  جشن  طی  در  م��ودی، 
اندام  تناسب  های  “پروتکل  جنبش، 
برای  را  ایندیا”  فیت  سن  مناسب 
ک��رد.  ان����دازی  راه  سنی  گ���روه  س��ه 
حتی  پروتکل  ه��ای  دستورالعمل 
سن  به  توجه  با  را  یوگا  آساناهای 

کنند. می  بندی  طبقه 
س��ت��ون س��وم م��ی گ��وی��د ک��ه این 
است  مشارکتی  و  نگرانه  کلی  طرح، 
و هدف آن تبدیل شدن به یک جنبش 

باشد. می  مردمی 

مرئی تحول 
در  کمپین  این  اندازی  راه  هنگام  در 
مودی  وزی��ر  نخست   ،  2019 س��ال 

کیرن ریجیجو، وزیر 
اتحادیه ورزش و امور 
جوانان، مسابقه “دوی 
آزادی فیت ایندیا” را 

راه اندازی کرد )که بین 
روزهای 	1 آگوست و 
2 اکتبر 2020 برگزار 

شد(. این رویداد مجازی 
که در آن شرکت کنندگان 

در هر زمانی که خود 
راحت بودند، و همچنین در 
مسیری که خود انتخاب می 

کردند، پیاده روی کرده و 
یا می دویدند، شاهد حضور 
بیش از 20 میلیون شرکت 

کننده بود!

یک ابتکار 
متناسب

تمرکز روی آمادگی 
جسمانی و رژیم 

غذایی تغییرات مثبتی 
در من ایجاد کرده 
است. درست مثل 

کریکت، زندگی ما نیز 
سریعتر و طلبکارتر 
شده است. اگر با آن 
همگام نشویم، عقب 

خواهیم ماند.
ویرات کوهلی
کاپیتان، تیم کریکت هند

تمرین منظم یوگا بهبود جسمی ، روانی و روحی را تضمین می کند
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“گفتگوی  وزیر  نخست  مناسبت، 
یک  کرد،  برگزار  را  ایندیا”  فیت 
دیدار مجازی که از طریق آن، او با 
هند  اندام  تناسب  نمادین  قهرمانان 
ویرات  هند  کریکت  کاپیتان  مانند 
مشهور  تغذیه  متخصص  کوهلی، 
اندام  تناسب  مبلغ  دیوکار،  روجوتا 
پاراالمپیک  قهرمان  سومان،  میلیند 
عشیق  افشان  و  جهاجاریا  دوندرا 
این  پرداخت.  تعامل  به  فوتبالیست 
سال  سپتامبر   24 در  که  نشست 
شاهد  همچنین  شد،  برگزار   2020

وزیر  ریجیجو،  کیرن  مشارکت 
جوانان  و  ورزش  امور  اتحادیه 

بود. نیز 

گانه ستون های سه 
ستون  سه  بر  ایندیا  فیت  جنبش 
می  اول  ستون  اس��ت.  شده  واق��ع 
فعالیت  یک  حرکت  این  که  گوید 
و  ذات��ی  بخش  یک  اس��ت،  م��داوم 
و  بوده  روزمره  زندگی  از  اصلی 
شمرده  ساالنه  روی��داد  یک  فقط 

شود. نمی 

باال: دوندگان در منطقه 
مرین درایو بمبئی

راست: کارگران آنگانوادی 
با تمام احتیاطات الزم، به 

تمرین یوگا مشغول هستند، 
بیوار، راجستان

در سال اول این جنبش، 
فعالیت های مختلفی تحت 

حمایت جنبش فیت ایندیا انجام 
شده است.

در 2 دسامبر سال 2019 1. 
، گواهینامه مدرسه فیت 

ایندیا راه اندازی شد. بیش 
از166.000 مدرسه ثبت 
نام کرده و متعهد شدند که 

دانش آموزان آن ها هر 
روز برای یک دوره بازی 

کنند.

یک سیکلوتون فیت ایندیا 2. 
در 18 ژانویه سال 2020 
انجام شد ، که بیش از 	.3 
میلیون نفر از مردم کشور 

در آن شرکت داشتند.

در طول دوره قرنطینه، 3. 
نوآوری هایی مانند 

مجموعه ی فیت ایندیا 
اکتیو دی - یک مجموعه 

تناسب اندام دیجیتال – 
سازمان دهی شدند.

فیت ایندیا: سفر
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که   ،  2019 آگوست   29 روز  در 
در  ورزش  ملی  روز  عنوان  به 
نخست  ش��د،  گرفته  جشن  هند 
را  ایندیا  فیت  جنبش  مودی  وزیر 
ایندیرا  سرپوشیده  ورزشگاه  در 
کرد.  آغ��از  نو  دهلی  در  گاندی، 
در  ملی  کمپین  یک  ایندیا  فیت 
آن  ه��دف  که  اس��ت  کشور  سطح 
گنجاندن  ب���رای  م���ردم  ت��ش��وی��ق 
در  ورزش  و  بدنی  های  فعالیت 
این  اس��ت.  آنها  روزم��ره  زندگی 
از  یکی  جهان  کل  که  واقعیت 

گیر  همه  های  بیماری  بدترین 
می  س��ر  پ��ش��ت  را  ب��ش��ر  ت��اری��خ 
در  را  رویا  این  ضرورت  گذارد، 
چشم اندازی واقعی قرار می دهد.
راه  از  پ��س  س���ال  ی��ک  ط��ی 
جنبش  این  ایندیا،  فیت  ان��دازی 
جوش  و  جنب  و  تکانه  تنها  نه 
در  ب��ل��ک��ه  ک���رد  پ��ی��دا  ای  وی���ژه 
نخست  توسط  آن  سالگرد  اولین 
“جنبش  عنوان  به  م��ودی  وزی��ر 
به  ش��د.  نامگذاری  هندوستان” 
این  ک��ردن  تر  برجسته  منظور 

تناسب اندام آنقدرها 
هم که بیشتر افراد 

فکر می کنند دشوار 
نیست. فقط کمی نظم 
و انضباط الزم است. 

“فیتنس کی دوز، 
عادها گانتا روز”. هر 

هندی باید حداقل نیم 
ساعت یک بازی انجام 
دهد یا برخی از فعالیت 

های تناسب اندام را 
تمرین کند.

نارندرا مودی 
نخست وزیر هند

فرد می تواند با 
استفاده از آنچه که 

دارد  متناسب و 
سالم بماند، فقط به 
عزم راسخ و تعهد 
نیاز دارد. تمرینات 

ضروری فیزیکی را 
می توان در خانه با 

حداقل امکانات انجام 
داد.

میلیند سومان
بازیگر و تأثیرگذار تناسب اندام

نخست وزیر نارندرا مودی هنگام راه اندازی جنبش فیت ایندیا در مجتمع استادیوم ایندیرا گاندی در 29 آگوست 2019 ، در دهلی نو ، هند
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سالمتی
یک دوز

جنبش فیت ایندیا یا تناسب اندام هند، توسط نخست وزیر نارندرا مودی برای سالمت 
عمومی شهروندان کشور راه اندازی شد. به مناسبت اولین سالگرد این جنبش، 

نگاهی داریم به نقاط عطفی که این حرکت بدست آورده است و اینکه چگونه به یک 
کمپین گسترده تبدیل شده است

نوشته: آبهیشک دوبی

طبق سیاست جدید آموزش 
)NEP( 2020 ، ورزش 

به عنوان بخشی از 
برنامه درسی مدارس در 

خواهد آمد
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پاندیت جاسراج به خاطر سرودن بیش 
موسیقی(  های  )تصنیف  باندیشی   300 از 
و آهنگسازی ابیاتی که توسط افراد مقدس 
و شاعران بزرگ نوشته شده است، اعتبار 
سنگیت  هاولی  درباره  او  تحقیقات  دارد. 
زیبایی  موسیقی  قطعات  ساخت  به  منجر 
بدیع  او یک فرم  نیز شد.  در ژانر عبادی 
از جوگالباندی )هم نوازی بین هنرمندان( 
جوگالباندی  جاسرانگی  که  ک��رد  ایجاد 
باستانی  اص��ول  اس��اس  بر  و  شده  نامیده 
یک  بین  جوگالباندی  از  )فرمی  مورچانا 
خواننده زن و مرد که راگاهای مختلف را 
می  خود  مقیاس  در  یک  هر  اما  همزمان 

خوانند( شکل گرفته است. 

و  ذوق  ب��ا  هنرمند  ای��ن  گفته  ب��ه 
صدای  و  موسیقی  از  ه��دف  قریحه، 
تحسین  برانگیختن  یا  وجود  اب��راز  او 
خداپرستی  بلکه  نبود،  ها  ستایش  و  ها 
با  شدن  یکی  برای  ای  وسیله  آنها  بود. 
او  نظر  از  زیرا  بودند  مطلق”  “ق��ادر 
“موسیقی عبادت بود”. او سفر خود را 
در موسیقی به عنوان یک سفر الهی در 
اینباره صحبت  در  اغلب  و  گرفت  نظر 
می کرد که چطور خداوند او را انتخاب 
تعریف  او  بارها،  و  بارها  است.  کرده 
خواب  در  کریشنا  لرد  چطور  که  کرد 
که  بود  خواسته  او  از  و  شده  ظاهر  او 
آواز بخواند. شاید به همین دلیل است که 
صدا و ترکیبات او به سوی یک صفحه 

الهی فراتر می رود.
گسترده  آثار  و  فعالیت  دلیل  به  وی 
و عشق به هنر خود، جوایز بی شماری 
بوشان  پادما  ویبهوشان،  پادما  جمله  از 
سانگیت  آکادمی  جایزه  شری،  پادما  و 
ناتاک را دریافت کرده و عنوان سانگیت 
مارتاند از دولت هاریانا را از آن خود 
می  وی  المللی  بین  افتخارات  از  کرد. 
اعطا  عالی”  “نوازنده  عنوان  به  توان 
هاروارد  دانشگاه  هنر  موزه  توسط  شده 

اشاره کرد.
خاطر  به  همیشه  ب��رای  کشور  این 
کالسیک  موسیقی  در  او  های  مشارکت 
مدیون  انگیزش  روح  ص��دای  و  هند 
خواهد بود و ارزش های او برای نسل 

های بعدی به یادگار خواهد ماند.

عکس بایگانی از 
پاندیت جاسراج در 
جریان کنسرتی در 

دهلی نو در سال 
1992

سومان دونگا یک کارشناس آموزش و 
مددکار اجتماعی است و عالقه زیادی به 

حفظ و ترویج هنر و فرهنگ هند دارد. چشم 
انداز او غنی سازی هنرهای کالسیک هند و تشویق نسل های 

جوان فعلی و آینده است تا این هنر را به بخش جدایی ناپذیری از 
زندگی خود تبدیل کنند.



شخصیت

  |      | | دور نماي هند       |  26

Pandit Jasraj had played 
a pivotal role in helping 
SPIC MACAY (Society 
for Promotion of Indian 
Classical Music and 
Culture Amongst Youth), 
a global movement to 
promote Indian heritage 
and culture. He had 
inspired the youth across 
the world during the 
society’s events through 
spellbinding recitals. His 
last programme with 
the society was on June 
2020, where he shared 
his experiences and 
memories associated 
with this movement. 
Dr Kiran Seth, founder 
of the movement, said, 
“Pandit Jasraj was a great 
musician and a very 
giving person. He agreed 
to help us promote 
Hindustani classical 
music among the young 
generation our the initial 
years without hesitation. 
My deepest respect and 
gratitude to this lovely 
human being.”

Pandit Jasraj’s 
association with 
the youth

برادر  تعلیم  تحت  پایین  سنین  در  را  طبله 
نارایان  پراتاب  پاندیت  خود،  تر  بزرگ 
آموخت و مهارت های آوازی خود را نیز 
خود،  دیگر  تر  بزرگ  ب��رادر  نظر  زیر 
پاندیت  داد. موسیقی  ادامه  مانیرام  پاندیت 
با موهبت صدای پر طنین و  جاسراج که 
بیان بی نظیر مزین شده، روحیه و  طرز 

احساس دلخواه را برمی انگیزد.
در  جاسراج  پاندیت  خانواده  سرانجام 
سال 1946 به کلکته )که در حال حاضر 
کولکاتا نامیده می شود( نقل مکان کردند، 
عنوان  به  مانیرام  پاندیت  و  او  که  جایی 
به  مشغول  ایندیا”  “آل  رادیو  در  هنرمند 
کار شدند. وی 13 سال را در شهر گذراند 
آنجا  در  ساعت   10 از  بیش  روز  هر  و 
تمرین کرد. این شهر همچنین او را با سام 
مانیرام(،  پاندیت  شاگردان  )از  تیواری 
كیچلو  ویجی  پاندیت  كالسیك  خواننده 
علی  استاد  س��ارود  سرشناس  نوازنده  و 

الهام بخش  آشنا كرد كه همگی  اكبر خان 
آنجا،  در  او  اقامت  طول  در  بودند.  او 
همچنین در کنسرت هایی شرکت می کرد 
قدرتمندی  باک و  آن هنرمندان بی  که در 
مانند نوازنده پرذوق سیتار، پاندیت راوی 

شانکار اجرا می کردند.

زندگی، کار و افتخارات
از  غنی  هند،  کالسیک  موسیقی  تاریخ 
چگونگی  روایتگر  که  است  هایی  داستان 
تغییر وضعیت هوا در هنگام خواندن یک 
هستند.  هنرمند  یک  توسط  خاص  راگای 
هنرمندان  همین  از  یکی  جاسراج  پاندیت 
بود. در مصاحبه ای، دخترش به یاد آورد 
هنگامی   ،  1996 تابستان  در  چگونه  كه 
كه خواننده راگای دولیا مالهار را شروع 
به خواندن كرد، كه معموالً قبل از شروع 
اجرا می شود،  باران های موسمی  فصل 

طوفانی از گرد و غبار ایجاد شد.

اسطوره کاتاک، پاندیت بیرجو 
مهاراج )سمت راست( هنگام 

مراسم اهدای جایزه در سال 2014 
در دهلی نو، از پاندیت جاسراج 

)مرکز( استقبال می کند، و آرون 
جیتلی، وزیر اتحادیه دارایی نیز 

در حال تماشای آنان است
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بهترین  از  یکی  ج��اس��راج،  پ��ان��دی��ت 
هندوستانی  کالسیک  موسیقی  خوانندگان 
دلیل  ب��ه  ک��ه  ب��ود  هند  شمال  سبک  ب��ه 
اکتاوی  چند  دامنه  و  انگیز  روح  صدای 
در  وی  درگذشت  با  بود.  مشهور  خود 
17 آگوست 2020، در سن 90 سالگی، 
تنها یک جواهر،  نه  هند  انجمن موسیقی 
هنرمند  نسل  یک  عضو  آخرین  بلکه 
میان  از  که  داد  دست  از  را  شکوه  با 
چون  افرادی  توان  می  آنان  از  بسیاری 
بهیمسن  پاندیت   ، خ��ان  غالمعلی  ب��اده 
آمونکار را  جوشی و ویدوشی کیشوری 
نام برد. پاندیت جاسراج، که طرفدارانش 
می  باپوجی صدا  را  او  محبت  روی  از 
نظیری  بی  میراث  خود  از  پس  کردند، 
قرن  موسیقی  سبک  گارانا،  مواتی  از 
و  شاگردان  کنار  در  که   ،)19( نوزدهم 
امن  جایگاهی  جاسراج  دورگا  دخترش 

ریش  ای��ن  اس��ت.  گذاشته  جا  به  دارد، 
“هاولی  کردن  محبوب  خاطر  به  سفید 
به  که  عبادی  موسیقی  نوعی  سانگیت”، 
طور سنتی در معابد اجرا شده و به لرد 
یاد  به  شود،  می  داده  اختصاص  کریشنا 
در  او  نقش  ترین  مهم  اما  ماند.  خواهد 
موسیقی  سازی  جهانی  و  سازی  معاصر 
را  سهم  بیشترین  که  است  هند  کالسیک 
داشته است. وی باور داشت که سنت ها 
جوانان،  ویژه  به  مردم،  توده  برای  باید 
متناسب باقی بمانند. وی در تالش برای 
هند،  کالسیک  موسیقی  س��ازی  جهانی 
متحده  ای��االت  سراسر  در  را  مدارسی 

آمریکا و کانادا تأسیس کرده بود.

سال های خوش آهنگ
وی که در خانواده ای عالقمند و فعال در 
نواختن  شد،  متولد  هاریانا  در  موسیقی 

پاندیت جاسراج )چپ( به 
همراه نوازنده مشهور فلوت 

پاندیت هاریپراساد چائوراسیا 
در یک رویداد واقع در 

بمبئی در سال 	200

نارندرا مودی، نخست 
وزیر

درگذشت ناخوشایند 
پاندیت جاسراجی خال 
عمیقی در حوزه فرهنگی 

هند باقی می گذارد. نه تنها 
به این خاطر که اجراهای 
برجسته ای داشت، بلکه 

به عنوان یک مربی و 
راهنمای استثنایی برای 

چندین خواننده دیگر 
نیز اثری بزرگ برجای 

گذاشت. تسلیت به خانواده 
و مداحان او در سراسر 

جهان. 

التا مانگشکار، تصنیف 
سرا

من از شنیدن خبر 
درگذشت پاندیت 

جاسراجی عمیقا ناراحت 
شدم. دعا می کنم که روح 

اش در آرامش باشد

ای آر رحمان، موسیقیدان 
و آهنگساز

درود )RIP( بر پاندیت 
جاسراج. موسیقی 

کالسیک هند یکی از 
ستارگان درخشان خود 

را از دست داد. 

شانکار ماهادوان، خواننده
پس از شنیدن خبر 

انتقال پاندیت جاسراج 
به بعد دیگر ویران 
شدم. خال بزرگی در 

دنیای موسیقی کالسیک 
هند. موسیقی او زنده 

خواهد ماند ...
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نوت های
به یاد ماندنی

پاندیت جاسراج تنها یک آوازخوان با ذوق هنری وافر نبود، بلکه همچنین یک آهنگ ساز با استعداد 
فوق العاده بود که بی وقفه برای حفظ موسیقی کالسیک هند تالش می کرد. در حالی که کشور در 
غم از دست دادن این افسانه سوگوار است، نگاهی به زندگی، آثار و دستاوردهای وی می اندازیم

نوشته: سومان دونگا

پاندیت جاسراج در 
یک رویداد در بمبئی 
در سال 2017 اجرا 

می کند
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واردات  ب��رای  بخش  تسهیل  ش��رای��ط  ب��ا 
های  پروژه   ، ضروری  خدمات  و  کاالها 
زیرساختی  های  پروژه  و  اجتماعی  رفاه 
ش��ود.  م��ی  ارائ���ه  شریک  کشورهای  ب��ه 
 70 ح��دود  هند  آسیای  جنوب  همسایگان 
اعتبارات  تحت  مالی  های  کمک  درص��د 
های  شرکت  اند.  کرده  دریافت  را   LoC
شرکت   ITEC های  برنامه  در  که  هندی 
های  پروژه  در  مشارکت  برای  کنند،  می 
 ،  LoC یا   ITEC از  مستقل  زیرساختی، 

در کشورهای شریک مستقر شده اند.
ایجاد  باعث   ITEC-LoC مشارکت 
دارای  و  ش��ود  می  همبستگی  و  دوستی 

زیرا   ، است  شریک  کشور  ملی  مالکیت 
داوطلبانه بوده و فاقد هرگونه پیش شرطی 
است. در طی بیماری همه گیر کووید-19، 
دانشجویان  و  ک��ارآم��وزان  از  بسیاری 
خارجی قادر به بازگشت به خانه نبودند و 

مقدماتی برای ادامه اقامت آنها فراهم شد.
که  ش��د  ای��ن  ب��ه  منجر   ITEC رش��د 
و   ITEC مدیریت  خارجه  امور  وزارت 
LoC را تحت نهادی جدید با عنوان اداره 
مشارکت توسعه در سال 2011 برای ساده 
سازی کاربرد این برنامه تحت یک ساختار 
مدیریت عمودی واحد قرار دهد. امروز ، 
مهم  ستون  یک  عنوان  به   ITEC /  LoC
هند،  دیپلماسی  و  توسعه  برتری  زمینه  در 
کوتوم  “واسودهایوا  تمدن  میراث  از  مملو 
رشد  اس��ت،  من  خانواده  جهان  یا  باکام” 

کرده است.

باال: وزیر امور خارجه ، اس 
جایشانکار )هشتمین نفر از سمت 

راست( از هیئت فرمانداران 
مغولستان به سرپرستی ال اویون 
- اردن، دبیر ارشد کابینه، دولت 

مغولستان استقبال می کند. در 
سفر آنها برنامه اجرایی جدید 

ITEC برای رهبری و آموزش 
سیاسی افتتاح شد؛

 ITEC پایین: بر اساس برنامه
، دانشکده ملی مالیات های 

غیرمستقیم گمرک و مواد مخدر، 
بمبئی ، “ دیدار با مأموران ارشد 

گمرک مالدیو” را در ژانویه 
پیناک رانجان چاکراوارتی سفیر پیشین هند و 2020 انجام داد

دبیر دائمی وزارت امور خارجه، دولت هند 
است. وی در حال حاضر یکی از اعضای مهمان بنیاد تحقیقات 

ناظر، از متفکران پیشروی برجسته هندی در دهلی نو و همچنین 
یک مفسر رسانه ای با فعالیت های کثیر است.
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استراتژیک  مطالعات  مانند  هایی  زمینه 
و امنیت، مدیریت دفاع، مهندسی دریایی 
و  مدیریت  و  تدارکات  ه��وان��وردی،  و 
تحت  ساالنه  دهند.  می  پوشش  را  غیره 
برنامه ITEC ، بیش از12,000 بورس 
های  دوره  در  شرکت  ب��رای  تحصیلی 
موسسات  در  م��دت  بلند  و  م��دت  کوتاه 
کشورهای  شود.  می  ارائه  هند  برجسته 
کارمندان  و  اعضا  انتخاب  در  شریک 
و همچنین گزینش دوره های مربوط به 
نیازهای توسعه خود آزاد هستند. بسیاری 
یا  کرده  تحصیل  هند  در  که  کسانی  از 
در  اشتغال  سمت  به  اند،  دیده  آم��وزش 
موقعیت های مهم سیاسی، و یا پست های 
کلیدی اداری و نظامی در کشورهای خود 
پیش رفته اند و از این طریق به توسعه 

روابط  و  کرده  کمک  خود  های  کشور 
نزدیک تر با هند را نیز تقویت می کنند.

تحت  مختلف  های  فعالیت  نتیجه  در 
و  توجه  قابل  آگاهی  اکنون  برنامه،  این 
در  کشورها  سایر  میان  در  ای  فزاینده 
مورد صالحیت هند به عنوان ارائه دهنده 
دانش فناوری و تخصص فنی و همچنین 
مشاوره  خدمات   ، آموزش  های  فرصت 
ای و مطالعات امکان سنجی وجود دارد. 
و  نیت  حسن  ایجاد  باعث  ها  برنامه  این 
همکاری اساسی بین کشورهای در حال 

توسعه شده است.

خطوط اعتبار
 ،ITEC اهمیت  حائز  ابعاد  از  یکی 
که  اس��ت   )LoC( اع��ت��ب��اری  خ��ط��وط 

هر ساله، روز ITEC که در 15 سپتامبر در تمام کشورهای شریک برگزار 
می شود، کارآموزان و دانشجویان ITEC را از طریق شبکه های فارغ 

التحصیالن و انجمن های دوستانه خود گرد هم می آورد

آموزش )غیر نظامی 
و دفاعی( در هند از 
نامزدهای کشورهای 

ITEC شریک

پروژه ها و فعالیت های 
مربوطه از جمله مطالعات 

امکان سنجی و خدمات 
مشاوره ای

هدایا / کمک های تجهیزاتی 
بنا به درخواست کشورهای 

ITEC شریک

اجزای برنامه 
ITEC/ SCAAP

نخست وزیر نارندرا مودی 
از سنگ بنای مرکز تعالی 

آتال بیهاری واجپایی در 
مرکز فناوری اطالعات 

دانشگاه علم و صنعت 
مغولستان واقع در اوالن 
باتور، پایتخت مغولستان 

رونمایی کرد
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آفریقایی(  المنافع ویژه  کمک های مشترک 
اروپ��ای  آفریقا،  آسیا،  در  كشور   161  ،
شرقی، آمریكای التین، كارائیب و همچنین 
كشورهای اقیانوس آرام و کشورهای جزیره 
كوچك دعوت شده اند تا تجربه توسعه هند 
مشترک  تجربیات  بگذارند.  اشتراک  به  را 
و  غیرنظامی  ه��ای  بخش  مانند  م��واردی 
مطالعات  و  مشاوره   ، ها  پروژه   ، نظامی 
امکان سنجی ، اعزام کارشناسان هندی در 
حوزه های مختلف، تورهای مطالعاتی برای 
 ، شریک  کشورهای  دانشجویان  و  مقامات 
تهیه تجهیزات به عنوان هدیه یا کمک های 
زمان  در  امدادرسانی  و  درخواستی  مالی 
امدادرسانی  اس��ت.  داده  پوشش  را  فجایع 
حیاتی  های  مولفه  از  یکی  فجایع  زمان  در 
کمک  و  غذایی  امنیت  بر  و  است   ITEC
های پزشکی برای کمک های بشردوستانه 

تمرکز دارد. 

ماژول های آموزشی
دیجیتال  های  آوری  فن  فضای  در  آموزش 
عنوان  تحت  هند  که  است  خاصی  ویژگی 
ارائه می  ITEC در حوزه ظرفیت سازی 

دهد. در این برنامه، متخصصان کشورهای 
در حال توسعه دوره های آموزشی منحصر 
به فردی را در هر دو حوزه غیرنظامی و 
دفاعی، در مراکز مختلف برجسته در هند 
غیرنظامی،  بخش  در  کنند.  می  دریافت 
از  هایی  رشته  شامل  شده  ارائ��ه  آم��وزش 
و  روستایی  توسعه  اط��الع��ات،  ف��ن��اوری 
گرفته  کارآفرینی  برای  پارلمانی  اقدامات 
غیره  و  هوانوردی  و  دریایی  مهندسی  تا 
ها  آم��وزش  این  دف��اع،  بخش  در  می شود. 

راست: دانشجویان خارجی که 
تحت برنامه بورسیه تحصیلی 
ITEC از هند بازدید کرده اند

پایین: شرکت کنندگان در طی 
جلسه عملی سومین )3( دوره 

آموزش بین المللی ویژه در 
انستیتوی ملی انرژی باد، چنای، 
در سال 2019. وزارت انرژی 
های نو و تجدید پذیر این رویداد 

را تحت ITEC تسهیل کرد
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بازوی مهمی  سیاست خارجی هند است و 
می  ارائه  را  هند  نرم  قدرت  دیپلماسی  از 
کند، عبارتی که سال ها بعد در دهه 1980 

وارد واژگان دیپلماتیک بین المللی شد.

پیوندهای منطقه ای
تأمین  برای  و  است  محور  ITECتقاضا   
به  توسعه  ح��ال  در  کشورهای  نیازهای 
همکاری نوآورانه فناوری متکی است. از 
این برنامه، بیش از 2 میلیارد  زمان آغاز 
برای  که  است  شده  هزینه  آن  برای  دالر 
 160 از  متخصص  و  دانشجو  ه���زاران 

کشور منفعت بخش می باشد.
برنامه ITEC ماهیتی اساساً دو طرفه 
اخیر،  ه��ای  س��ال  در  ح��ال،  ای��ن  با  دارد. 
های  برنامه  برای  همچنین   ITEC منابع 
همکاری که در زمینه های منطقه ای و بین 
منطقه ای طراحی شده اند، مانند کمیسیون 
آفریقا،  ب��رای  ملل  س��ازم��ان  اق��ت��ص��ادی 

 ،UNIDO المنافع،  مشترک  دبیرخانه 
گروه 77 و 	G-1 استفاده شده اند. الگوی 
اساسی ITEC همکاری دو جانبه است اما 
دارای ابعاد منطقه ای است که با سازمان 
هایی مانند انجمن ملل آسیای جنوب شرقی 
برای  بنگال  خلیج  ط��رح   ،)ASEAN(
اقتصادی  و  فنی  جانبه  چند  های  همکاری 
چند بخشی )BIMSTEC(، همکاری های 
آفریقا  اتحادیه   ،)MGC( مکونگ-گانگا 
آفریقا- روستایی  توسعه  سازمان   ،)AU(
افریقایی،  پان  پارلمان   ،)AARDO( آسیا
جامعه کارائیب )CARICOM(، سازمان 
تجارت جهانی )WTO( و انجمن همکاری 
-IOR( های منطقه ای حاشیه اقیانوس هند
هند،   - آفریقا  مجمع  اج��الس  و   )ARC

برنامه هایی را توسعه داده است.
برنامه ITEC در طول سال ها تکامل 
 ITEC یافته و رشد کرده است. بر اساس
برنامه، SCAAP  )برنامه  این  و خواهر 

a(  برنامه آموزش 
غیرنظامی: برای برنامه 

آموزش غیرنظامی ، 
حدود12,000  بورسیه 
تحصیلی برای شرکت 
در دوره های مختلف 

آموزشی در هند به 
 ITEC کشورهای شریک

/ ECAAP ارائه می شود. 
برنامه های آموزشی تقاضا 

محور بوده و موضوعات 
درسی انتخاب شده مورد 
عالقه کشورهای در حال 
توسعه، و سودمند برای 
متخصصان شاغل آن ها 

می باشند. رشته های ارائه 
شده در طیف وسیعی از 
IT تا توسعه روستایی، 

اقدامات پارلمانی تا 
کارآفرینی، مهندسی دریایی 

تا مهندسی هوانوردی و 
غیره ارائه می شوند.

b(  آموزش دفاعی: این برنامه 
آموزشی شامل آموزش 

پرسنل متعلق به هر سه بال 
خدمات دفاعی - ارتش، 
نیروی هوایی و نیروی 

دریایی - معرفی شده 
توسط کشورهای شریک 

ITEC در موسسات معتبر 
مانند کالج دفاع ملی، کالج 
کارکنان خدمات دفاعی و 

غیره است.

آموزش تحت 
ITEC برنامه

انستیتوی ملی مدیریت بانک )NIBM(، پونا، تحت حمایت ITEC یک دوره آموزش بین المللی با عنوان “نقش و عملکردهای بانک مرکزی” را در 
آگوست 2019 اجرا کرد
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هند  خارجی  سیاست  استقالل،  زم��ان  از 
دارای  کشورهای  سایر  با  همبستگی  با 
هدایت  توسعه  حال  در  و  استعمار  تاریخ 
اساس  بر  تنها  که  همبستگی  ش��ود،  می 
نشده  نهاده  بنیان  مشترک  های  ایدئولوژی 
مبتنی  قوی  اقتصادی  های  پایه  بر  بلکه 
برنامه  یک  هدف،  این  تحقق  برای  است. 
هند اقتصادی  و  فنی  همکاری   -  جامع 
 Indian Technical( - که بیشتر با عنوان
 and  Economic  Cooperation(
اختصاری ITEC شناخته می شود، توسط 
دولت هند در سال 1964 راه اندازی شد تا 
در بخشهای فنی و اقتصادی به کشورهای 

تازه استقالل یافته و همچنین کشورهای در 
حال توسعه کمک کند.

برنامه ITEC بر اساس این باور پیش 
بر  مبتنی  روابط  “ایجاد  که  بود  شده  بینی 
وابستگی  و  طرف  دو  نظر  مورد  مسایل 
متقابل نه تنها بر اساس آرمان ها و ایده های 
های  پایه  بر  استوار  همچنین  اما  مشترک 
اقتصادی مستحکم ضروری بود. همکاری 
فنی و اقتصادی به عنوان یکی از بنیان های 
اساسی سیاست خارجی یکپارچه با اهداف 
که   ITEC ش��د.”  گرفته  نظر  در  بسیار 
به طور کامل توسط دولت  بودجه خود را 
هند دریافت می کند، بخشی جدایی ناپذیر از 

هنگامی که برنامه همکاری فنی و اقتصادی هند )ITEC( در سال 1964 
آغاز به فعالیت کرد، چشم انداز آن به اشتراک گذاشتن منابع و توانایی 

های ما با سایر کشورهای در حال توسعه، بدین منظور بود که در پیشرفت 
جامعه جهانی مبتنی بر همکاری و وابستگی متقابل سهیم باشد. 

نارندرا مودی
نخست وزیر هند

سی شرکت کننده از بیست 
کشور در جریان برنامه 

ظرفیت سازی ITEC هند 
در زمینه مسائل اقتصادی 

بین المللی و سیاست توسعه 
در سال 2019 از پارلمان 

هند بازدید کردند
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هنوز هم قوی است
ITEC: این جوان 6	 ساله

به گفته ی پیناک رانجان چاکراوارتی، سفیر پیشین، همکاری فنی و اقتصادی هند 
)ITEC( بازتاب دهنده چشم انداز جهانی هند از تشکیل مشارکت های بین المللی در 

تمام بخش های توسعه بوده و باعث افزایش اعتبار هند به عنوان یک شریک توسعه در 
سطح گسترده ای از حوزه های متفاوت می شود

نخست وزیر هند نارندرا مودی )در حال نگه داشتن پرچم سبز در دست( دومین پل راه آهن بایراب و تیتاس را در سال 2017 راه اندازی می کند. این پل ها بین داکا )بنگالدش( و کلکته )هند( 
ساخته شده اند. وزیر امور خارجه )EAM(  سوبراهمانیام جایشانکار )نفر دوم از سمت راست( نیز در این مراسم حضور داشت
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تأکید ورزید. نخست وزیر هند از اعطای 
کمک 	1 میلیون دالری برای ارتقا روابط 
داد.  خبر  سریالنکا  و  هند  بین  بودایی 
سریالنکا  دولت  از  مودی  وزیر  نخست 
تامیل  مردم  آرزوه��ای  به  تا  کرد  تقاضا 
احترام  و  صلح   ، عدالت   ، برابری  برای 
کند،  رسیدگی  متحد  سریالنکای  یک  در 
اجرای سیزدهمین  با  آشتی  از جمله روند 
)13( متمم قانون اساسی سریالنکا را به 

پیش برد.
توافق های انجام شده توسط دو رهبر، 
دیدگاه های جاسوانت سینگ را نشان می 
دهند. فراخوانی دولت جدید در سریالنکا 
“با تالش برای تحقق انتظارات تامیلی ها 
برای برابری ، عدالت ، صلح و عزت در 
یک سریالنکای متحد” دقیقاً همان چیزی 
بود که جاسوانت سینگ می خواست ببیند 
اعطای  اعالم  از  ویژه  به  وی  بشنود.  و 
رواب��ط  تقویت  ب��رای  هند  هزینه  کمک 

بودایی خود بسیار راضی بود.
با  راجاپاكسا  و  م��ودی  نامه  توافق 
واجپایی  پیشین  نخست وزیر  كه  روشی 
و  بود  ک��رده  صحبت  آن  از  كالنگ  در 
برای  پیش  سال   20 سینگ  جاسوانت 
من بازگو كرده بود ، ارتباطی ریشه ای 
درمورد  همیشه  هند  که  سیاستی  دارد. 
سریالنکا دنبال می کند ، همان سیاستی 
تولسیداس  )دوس��ت(  “میترا”  که  است 
پیش  ها  سال  که  گوید  می  سخن  آن  از 
جاسوانت سینگ برای من نقل کرده بود.

یک راهب بودایی در معبد 
توث، میراث جهانی یونسکو 

، در کندی ، سریالنکا قدم می 
زند. یکی از نکات جالب توجه 

در اجالس مجازی، اعالمیه 
نخست وزیر مودی مبنی بر 

کمک مالی 	1 میلیون دالری 
برای ارتقا روابط بودایی با 

سریالنکا بود

گوپالک ریشنا گاندی، سیاستمدار و نویسنده، به 
عنوان کمیساریای عالی در سریالنکا )2000( 

خدمت کرده، و نیز فرماندار بنگال غربی 
)2009-2004( بوده است. او همچنین نوه 

ماهاتما گاندی است. 

17
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سیاسی  گفتگوهای  در  شرکت  برای  آنها 
برای یافتن راه حل “منهای عیالم” که در 
رضایت  و  واقعی  اختیارات  تفویض  آن 
مذاکرات  متن  در  تواند  می  قدرت  بخش 
قرار گیرد، و روح فدرالیسم ، به شمال و 
شرق جزیره احساس هویت و سرنوشت 
دولت  های  تالش   ، بخشد  می  مشترک 
با  جامع  ت��واف��ق  ای��ج��اد  در  چاندریکا 
در  اینها  همه  و   ، سریالنکا  مخالفان 
برابر ظلمت بی امان و خطرناک ببرهای 

آزادی تامیل ایالم )LTTE( فراهم کرد. 
اکنون سری النکا سال های شوریدگی 
گذاشته  سر  پشت  را  تروریستی  های 

است. در سپتامبر سال 2020 ، در حالی 
در  سینگ  جاسوانت  ساله  نبرد شش  که 
 ، شد  نزدیک  خود  پایان  به  زندگی  افق 
دو  بین  مجازی  جانبه  دو  نشست  یک 
نخست  آن  در  که   ، شد  برگزار  همسایه 
وزیر هند ، نارندرا مودی و نخست وزیر 
سریالنکا ، ماهیندا راجاپاکسا ، در مورد 
گفتگو  موضوعات  از  ای  گسترده  طیف 
همانگونه  مودی  وزیر  نخست  کردند. 
که سیاست خط اول دول همسایه خود و 
همچنین مکتب امنیت و رشد برای همه 
بر  کرد،  ذکر  را   )SAGAR( منطقه در 
اولویت هند در حفظ روابط با سریالنکا 

اعطای هدیه 15 میلیون دالری هند به سریالنکا جهت ارتقای روابط 
بودایی بین دو کشور، تسهیل بخش اقدامات بسیاری از جمله ساخت 

و یا بازسازی صومعه های بودایی خواهد بود

نخست وزیر مودی از 
رئیس جمهور سابق 
سریالنکا، مایتریپاال 

سیریسنا هنگام حضور 
در کنفرانس تاسیس 

اتحادیه بین المللی انرژی 
خورشیدی در دهلی نو در 
سال 2018 استقبال می کند

16
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الزم  که  است  چیزی  همان 
ماندن  زن��ده  ب��رای  او  اس��ت. 
دهد.”  ادامه  را  درگیری  باید 
]برای  تالش  “اما  افزود:  وی 
ادام��ه  باید  ح��ل[  راه  یافتن 
فرمولی  ابداع  باید[  ]ما  یابد. 
مقیاس  که  کنیم  تشویق  را 
وسیعی از مقبولیت را کسب 

کند.”
وی با قرار دادن موضع خود فراتر از 
مسئله مهم تامیل گفت: “ما نباید محور 
یافنا  در  را  خود  نمایندگی  و  مأموریت 
، تامیل ها و ببرهای آزادی تامیل ایالم 
زیادی  چیزهای  کنیم.  محدود   )LTTE(
بین ما و سریالنکا وجود دارد. بودا وجود 
دارد. پیوندهای فرهنگی عمیقی با ادیشا 
، آندرا ]پرادش[ و کراال وجود دارد.”  با 
درخششی گذرا در چشمانش، چیزی که 

من در طول دوره تصدی خود در کلمبو 
باید  “ما  افزود؛  نکردم،  فراموش  هرگز 
خنده  کمی  آنجا،  در  ماموریت خود  در 
و شادی را به مردم بازگردانیم. تاریکی 

بیش از حد وجود داشته است.”
برای   )EAM( خارجه  امور  وزیر 
من دیدگاهی حساس نسبت به این کشور 
مشروع  کامالً  آرزوهای   ، از جزیره  پر 
مردم تامیل ، تالش رهبران دموکراتیک 

ماهیندا راجاپاكسا، نخست وزیر سریالنكا از رهبری 
قوی كه از جانب نخست وزیر مودی در مبارزه با 
بیماری همه گیر کووید - 19 بر اساس چشم انداز 
حمایت و كمك متقابل به كشورهای منطقه مشاهده 

شد، ستایش کرد

نخست وزیر مودی هنگام بازدید از سریالنکا در 14 مارس 	201، در یک مراسم بودایی در معبد سری ماها بودی در شهر آنورادهاپورا قدم می زند

15
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The virtual summit between 
India and Sri Lanka was held on 
September 26, 2020. PM Narendra 
Modi and PM Mahinda Rajapaksa 
and discussed a wide range of 
topics to strengthen bilateral 
relations.

Among the several agreements 
reached, the two leaders agreed to:

•	 Enhance cooperation to combat 
terrorism and drug trafficking

•	 Strengthen cooperation 
between armed forces of the 
two sides, including through 
mutual exchange of personnel 
visits, maritime security 
cooperation and support to Sri 
Lanka in the spheres of defence 
and security.

•	 Facilitate an enabling 
environment for trade and 
investment between the two 
countries

•	 Work towards early realisation 
of infrastructure and conne-
ctivity projects, including ports 

•	 Deepen cooperation in 
renewable energy with emphasis 
on solar projects

•	 Strengthen people-to-people 
ties by exploring opportunities 
in the field of shared heritage 
such as Buddhism, Ayurveda 
and Yoga. India will also 
facilitate the visit of Buddhist 
pilgrims from Sri Lanka in the 
inaugural flight to Kushinagar 
in Uttar Pradesh, where it is 
believed Lord Buddha attained 
Mahaparinirvana. Kushinagar’s 
airport was recently declared an 
international hub.

•	 Facilitate tourism by early 
establishment of an air bubble 
between the two countries

Highlights of the virtual 
summit

و  کنیم.  می  گفتگو  النکا  با  مورد  این 
همچنین این را درک می کنیم که راهی 
وجود  مشکل  این  از  آمدن  بیرون  برای 

دارد.”
هنگامی که در آگوست سال 2000، 
هند  عالی  کمیساریای  عنوان  به  من 
جاسوانت  شدم،  منصوب  سریالنکا  در 
 )EAM( خارجه  امور  وزیر  سینگ، 
دولت هند بود. من با وزیر امور خارجه، 
درست  او  گرفتم.  تماس  سینگ  جاسوا 
شب قبل، از سفر به سریالنکا برگشته 
بود و بنابراین تجربه ای که از اوضاع 
آنجا با من در میان گذاشت، تازه و دست 
زنی  “چندیكارا  گفت:  وی  بود.  نخورده 
از دست  او شوهر خود را  شجاع است. 
داده، از حمله ای که به خودش شده رنج 
کشیده و شاهد اقدامات معکوس نظامی 
بوده است. با این وجود او محکم ایستاده 

که روحیه  ارت��ش  روس��ای  به  او  اس��ت. 
“ما  گفت:  دادن��د،  می  دست  از  را  خود 
او  و  بدهیم”.  را  شان  حمله  پاسخ  باید 
را  منظور  همین  واق��ع��ی،  معنای  به 
متعلق  تولسیداس  از  او  داشت.” سپس، 
اشعار  از  فصل(  )یک  کاندا  آرانیا  به 
کرد:  قول  نقل  راماچاریتماناس  حماسی 
آپاد  ناری،  آرو  “دهیراج، دهارما، میترا 
عدالت  )شکیبایی،  چاری.  پاراکیه  کاال 
و راستی، دوستان و زنانگی در شرایط 

دشوار آزمایش می شوند(.”
دارد  وجود  فرصتی  آیا  پرسیدم  من 
 )LTTE( که ببرهای آزادی تامیل ایالم
عیالم  از  موقتی  پیشنهادهای  پذیرای 
برای  ک��دام”.  “هیچ  گفت:  وی  باشند. 
آزادی  ببرهای  [سرپرست  پرابهاکاران 
تامیل ایالم )LTTE( ]هر راه حلی، راه 
دائمی  تقابل  یک  او  برای  نیست.  حل 

هند در موقعیت های بسیاری از سریالنکا پشتیبانی کرده است. در اینجا، پرسنل نیروی دریایی هند را می توان در حال تخلیه بار لوازم 
اضطراری از یک کشتی هندی در بندر کلمبو در سال 2017 ، پس از عواقب پیش آمده به دنبال سیل مشاهده کرد

14
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در   1990 ده��ه  ط��ول  در  سریالنکا 
وضعیتی ناخوشایند قرار داشت. تا سال 
2000، رئیس جمهور وقت سریالنکا، 
 ، کوماراتونگا  بندرانایکه  چاندریکا 
از نظر نظامی، سیاسی و شخصی با 
گروه  بود.  روبرو  بزرگی  های  چالش 
تامیل  آزادی  ببرهای  طلب  تجزیه 
ایالم )LTTE( ستیزه جو، بی ثبات و 
هند  بودند.  ها  بدترین  انجام  به  قادر 
صلح  حافظان  “نیروی  ی  تجربه  با 
نخست  گاندی،  راجیو  ترور  و  هند”، 
جان  در  را  او  که  هند  پیشین  وزی��ر 
نابسامانی  بود، اوضاع  داده  خود جای 
برای  پیشنهادها  کرد.  می  مشاهده  را 

“مداخله مسلحانه” کم نبودند.
کالنگ،  از  سخنرانی  ی��ک  در 
وقت  وزیر  نخست  پ��رادش،  هیماچال 
هند، آتال بیهاری واجپایی، این عقاید 
آماده  “ما  داشت:  اظهار  و  کرده  رد  را 
اما  هستیم.  النکا  ]س��ری[  به  کمک 
خود،  سیاست  در  باید  همچنین  النکا 
شهروندان  و  خود  ساکنان  م��ورد  در 
در  ما  کند.  ایجاد  تغییراتی  تامیل 

روابط هند و سریالنکا هزاران سال قدمت دارد. طبق اولین سیاست 
همسایگی دولت من و مکتب SAGAR )امنیت و رشد برای همه در 

منطقه(، ما روابط بین دو کشور را از اولویت ویژه ای برخوردار می کنیم 
نارندرا مودی
نخست وزیر هند

باال: این دو رهبر در جریان اجالس مجازی 
خود که در 26 سپتامبر سال 2020 برگزار شد. 
این اجالس مجازی اولین تعامل رسمی رهبران 

پس از دیدار آنها در دهلی نو در فوریه سال 
جاری بود. پایین: فدائیان هندوی تامیل در معبد 

نالور کانداسوامی کوویل در یافنا، سریالنکا. 
این کشور جزیره ای میزبان جمعیت زیادی 

از شهروندان تامیل است و طی این اجالس دو 
جانبه ، نخست وزیر مودی برای اجرای کامل 
متن قانون اساسی توسط دولت جدید سریالنکا 

تالش کرد تا از تفویض اختیارات به اقلیت 
جامعه تامیل اطمینان حاصل کند
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دوستی
تقویت مسیر

هند و سریالنکا بار دیگر روابط عمیق خود را در اجالس مجازی که اخیراً بین نخست وزیران 
هر دو کشور برگزار شد، تکرار کردند. به همین مناسبت، دیپلمات سابق گوپال کریشنا گاندی 

اقدامات نوآورانه ای که با پیشگامی وزیر امور خارجه پیشین، مرحوم جاسوانت سینگ انجام شده 
را به یاد می آورد، و پیامدهای فعلی آنها بر روابط بین این دو کشور همسایه را شرح می دهد

نخست وزیر هند نارندرا مودی )سمت راست( 
در طی یک پذیرایی تشریفاتی در دهلی نو ، در 

فوریه 0202 ، با ماهیندا راجاپاكسا ، نخست 
وزیر سریالنكا دست می دهد

12
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جانبه گرایی به آن بستگی دارد. این شامل 
داروهای ضروری  تأمین  برای  تعهد  یک 
است  کشور   1	0 از  بیش  به  هند  توسط 
با استفاده از ظرفیت  تا  که تالش می کنند 
تولید و تحویل واکسن هند برای “کمک به 
همه بشریت” به بیماری همه گیر کووید - 

19 پاسخ دهند.
زمینه  در  خود  تجربه  براساس  هند 
اجرای اهداف توسعه پایدار )SDGs(، از 
المنافع”  یک رویکرد “زمینه ای مشترک 
حمایت  جهانی  اهداف  به  دستیابی  برای 
کرد. این امر مستلزم درگیر کردن “دولت 
مدنی،  جامعه  م��رک��زی،  و  ایالتی  ه��ای 
و  بزرگ  و  کوچک  اجتماعات  و  جوامع 
در  هند  المللی  بین  تجربه  است.  م��ردم” 
مختلف  ی  نوآورانه  های  فعالیت  اجرای 
برای  جامع  رویکرد  یک  ب��رای  جهانی 
صلح، امنیت و توسعه نیز به همین ترتیب 
شده  حفظ  المنافع  مشترک  رویکرد  یک  با 

است.
فعالیت  برای  قبالً  متحد  ملل  سازمان 
برای  تونس  کار  دستور  تحت  خود  های 

دستور  و  دیجیتال  سامانه  به  پاسخگویی 
اه��داف  ب��ه  دستیابی  ب��رای   2030 ک��ار 
توسعه پایدار )SDGs(، رویکرد مشترک 
گرفته  پیش  در  را  ذینفعی  چند  یا  المنافع 
است. فراخوان “چند جانبه گرایی اصالح 
شده” مبتنی بر تصمیم گیری دموکراتیک، 
همه  مشمولیت  و  توسعه،  بندی  اولویت 
ذینفعان در برهه ای حساس برای سیاست 
به  هند  نقش  است.  شده  واقع  هند  خارجی 
عنوان عضو غیر دائم منتخب در شورای 
کشور  این  انتخاب  و  ملل  سازمان  امنیت 
طی   G20 گ��روه  جدید  رئیس  عنوان  به 
از  ای  پنجره   ،   2021-2022 های  سال 
نقش  ایفای  هند جهت  برای  را  ها  فرصت 
تحول  ایجاد  و  اصالح  منظور  به  رهبری 

در سازمان ملل فراهم می کند.

مقر سازمان ملل متحد 
در شهر نیویورک با 

پرچم کشورهای عضو

آسوکه موکرجی سیاستمدار، سفیر هند و نماینده 
دائمی کشور در سازمان ملل در نیویورک 

)	201-2013( بوده است
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اهداف  به  دستیابی  ب��رای  هند  ملی  های 
توسعه پایدار برنامه ریزی شده برای سال 
اندازد.  می  به خطر  را   )SDGs(  2030
های  فعالیت  برای  مشاهدات  این  ارتباط 
اشاره  با  رو،  پیش  دهه  در  ملل  سازمان 
های  ط��رح  از  برخی  ب��ه  وزی��ر  نخست 
اجرا   201	 سال  از  که  هند  توسعه  مهم 
دادن  نشان  با  شد.  داده  توضیح  اند،  شده 
سازمان  عضو  کشورهای  چگونه  اینکه 
کنند  اجرا   - کنند  “اصالح  توانند  می  ملل 
از  فهرستی  وزیر  نخست   ، کنند”  تبدیل   -
طی  در  هند  در  آفرین”  تحول  “تغییرات 
صدها  که  کرد  ذکر  را  گذشته  سال  پنج 

میلیون نفر رادر این کشور قادر به ورود 
از  را  ها  آن  کرده،  رسمی  مالی  بخش  به 
یاری  ها  آن  به  و  کرده  رها  آزاد  مدفوع 
رایگان  بهداشتی  خدمات  به  که  رسانده 

باشند. داشته  دسترسی 
ارتقای  طریق  از  زنان  سازی  توانمند 
کارآفرینی و مدیریت، دسترسی به بودجه 
از  استحقاقی  زایمان  مرخصی  و  خ��رد 
هند  تبعیض  ب��دون  توسعه  های  سیاست 
مودی  وزیر  نخست  رفت.  می  شمار  به 
اظهار داشت: هند “یكی از رهبران جهان 
در تراکنش های دیجیتال” بود، و سیاست 
همه  پایان  از  پس  هند”  نفس  به  “اتکا 
گیری كنونی کووید - 19، به عاملی برای 
اقتصاد جهانی  نیروی  برابر کردن  چندین 

تبدیل خواهد شد.
“به  به  متعهد  را  هند  وزی��ر  نخست 
خود”  توسعه  تجربیات  گ��ذاری  اشتراک 
اجرای  برای  عملی  روش  یک  عنوان  به 
چند  که  شد  المللی  بین  همکاری  اص��ل 

اصالح در واکنش ها، در فرآیندها، و در 
شخصیت سازمان ملل، نیاز ساعت است

نارندرا مودی
نخست وزیر هند

نخست وزیر نارندرا مودی 
در 27 سپتامبر 2014 

برای اولین بار در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد 

)UNGA( سخنرانی کرد، 
جایی که او پیشنهاد کرد 

که سازمان ملل 21 ژوئن 
هر سال را به عنوان روز 
جهانی یوگا اعالم کند. این 
اقدام یک رویکرد مشترک 

المنافع در اصالح چند جانبه 
گرایی را نشان می دهد
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سازمان  عضو  کشورهای  از  بسیاری 
سازمان  امنیت  ش��ورای  به  متحد  ملل 
ملل )UNSC( به منظور کمک به حفظ 
است.  گرفته  ص��ورت  امنیت  و  صلح 
یادآوری کرد که هند بیش  نخست وزیر 
از240,000 نیروی انسانی را در بیش 
ملل  به سازمان  متعلق  مأموریت  از 0	 
سربازان  و  اس��ت،  ک��رده  ارس��ال  متحد 
بین  در  را  تلفات  بیشترین  هند  شجاع 
نیروهای صلح سازمان ملل متحمل شده 

اند.
از  هند   ،  2020 س��ال  ژوئ���ن  در 
عمومی  مجمع  در  رای   193 مجموع 
رای   184  ،)UNGA( ملل  سازمان 
دو  دوره  ی��ک  ب��رای  ت��ا  آورد  بدست 
ملل  سازمان  امنیت  ش��ورای  در  ساله 
 2021-22 ه��ای  س��ال  در   )UNSC(
سال  از  بار  هشتمین  این  شود.  انتخاب 
1949 است که بیش از دو سوم اعضای 
 )UNGA( ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
انتخاب در شورای  اعتبار هند را برای 
امنیت سازمان ملل تأیید می کنند. نخست 
مدت  هند  “مردم  که  کرد  اشاره  وزیر 

سازمان  اصالحات  تکمیل  منتظر  ها 
کرد:  سوال  وی  ان��د”.  بوده  متحد  ملل 
این  آیا  که  نگرانند  هند  مردم  “ام��روز 
منطقی  نتیجه  به  هرگز  اصالحات  روند 
خود خواهد رسید. برای چه مدت هند از 
ملل  سازمان  گیری  تصمیم  ساختارهای 

دور خواهد ماند؟”
در  خ��ود  سخنان  در  وزی��ر  نخست 
سالگرد،   )7	( پنجمین  و  هفتاد  اجالس 
شده  تصویب  “گسترده”  اعالمیه  به 
و  ک��رد  اش���اره  جهان  ره��ب��ران  توسط 
هشدار داد که در صورتی که اصالحات 
جامع در سازمان ملل متحد انجام نشود، 
از  جلوگیری  “در  اعالمیه  انداز  چشم 
در  توسعه،  از  اطمینان  در  درگیری، 
هوایی،  و  آب  تغییرات  به  پرداختن 
در  همچنین  و  ها  نابرابری  کاهش  در 
استفاده از فناوری های دیجیتال” محقق 

نشده باقی خواهد ماند.
چند  اص��الح  ب��رای  هند  درخواست 
جانبه گرایی بر ارتباط بین صلح، امنیت 
امنیت  شورای  است.  متمرکز  توسعه  و 
تالش  کافی،  نا  تاثیرات  با  ملل  سازمان 

ارتش هند بزرگ ترین نیروهای کمک کننده در 
مأموریت های حفظ صلح سازمان ملل است، که به 

حفظ ثبات و پایداری پرداخته و در مورد مناطق 
صعب العبور جهان برای حل و فصل صلح مذاکره 

می کنند.

240,000 نفر از شهروندان هندی در 0	 	 
مأموریت از مجموع 21 ماموریت صلح سازمان 

ملل متحد که از سال 1948 در سراسر جهان 
تأسیس شده است، خدمت کرده اند

هند از دیرباز سنت اعزام زنان برای فعالیت در 	 
مأموریت های حفظ صلح سازمان ملل متحد را 

دنبال می کند

در سال 2007 ، هند اولین کشوری بود که 	 
نیروهای ارتش زنان را در مأموریت صلح 

سازمان ملل مستقر کرد

صلحبانان هندی در برخی از شرایط بسیار 	 
دشوار از جمله سودان جنوبی که نیروی جسمی 

زیادی نیز می طلبید خدمت کرده اند

بیش از 160 نفر از صلحبانان هندی برای خدمت 	 
رسانی به صلح جهانی، نهایت هزینه را پرداخته 
و در حال خدمت زیر پرچم سازمان ملل متحد، 

جان خود را از دست داده اند 

https://news.un.org/en/gallery/541602 :منبع

سهم ارتش هند در نیروهای 
حافظ صلح سازمان ملل متحد

نخست وزیر در طی 
سخنرانی خود یادآوری کرد 

که هند با ارسال بیش از 
240,000 سرباز در بیش 
از 0	 مأموریت سازمان 

ملل متحد سهیم بوده است. 
)راست( گروهی از ارتش 
هند که بخشی از نیروهای 

حافظ صلح سازمان ملل را 
تشکیل می دهند
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2020، با صدایی رسا در هفتاد و پنجمین )	7( 
سپتامبر   21 در  ملل  سازمان  اجالس  سالگرد 
“که  گرایی  جانبه  چند  اصالح  برای   ،  2020
به  کند،  می  منعکس  را  ام��روز  های  واقعیت 
صدای تمام ذینفعان گوش فرا می دهد، به چالش 
مورد  را  انسان  رفاه  و  پرداخته،  معاصر  های 
سخنرانی  کرد.  صحبت  دهد”  می  قرار  توجه 
مجمع عمومی  مناظره عمومی  در  وزیر  نخست 
سپتامبر   26 تاریخ  در   )UNGA( ملل سازمان 
م��ورد  در  هند  ان���داز  چشم  خطوط   ،  2020

“اصالح چندجانبه گرایی” را ارائه داد.
هند  ب��اور  ان��داز  چشم  این  اصلی  هسته  در 
سازمان  عضو  کشورهای  که  است  براین  مبنی 
ساختارهای  بر  تکیه  با  توانند  “نمی  متحد  ملل 
کنند.  مبارزه  امروز  های  چالش  با  شده  منسوخ 
متحد  ملل  س��ازم��ان  ج��ام��ع،  اص��الح��ات  ب��دون 
ساختار  تنها  اس��ت.”  روب��رو  اعتماد  بحران  با 
از  یکی  اج��رای  مانع  که  متحد  ملل  سازمان 
گیری  تصمیم  بر  مبنی  دموکراتیک  مهم  اصول 
شود،  می  اکثریت  رأی  یا  عام  توافق  اساس  بر 
شورای امنیت سازمان ملل )UNSC( می باشد 
عضو  پنج  برای  وتو  حق  اختیارات  آن  در  که 
دائمی که خود انتخاب می کنند، بر تصمیم گیری 

دارد. دموکراتیک غلبه 
ملل  سازمان  امنیت  ش��ورای  وزی��ر  نخست 
)UNSC( را به دلیل عدم موفقیت در جلوگیری 
و  داخلی  های  جنگ  جمله  از  ها،  درگیری  از 
بسیاری  مرگ  به  منجر  که  تروریستی  حمالت 
از انسان های عادی، از جمله صدها و هزاران 
به  نفر  ها  میلیون  کرد.  سرزنش  شده،  کودک 
خاطر  به  ش��ان  زندگی  ش��دن  کن  ریشه  دنبال 
جنگ ها و درگیری ها پناهنده شده اند. وی گفت 
توجه  قابل  های  کمک  رغم  علی  اتفاق  این  که 

هند برای یک دوره دو ساله از اعضای منتخب شورای امنیت سازمان ملل متحد 
خواهد بود، ماموریتی که از ژانویه 1202 آغاز خواهد شد. نخست وزیر مودی 
گفت که کشور “در بلند کردن صدای خود در برابر دشمنان بشریت، نژاد بشر و 

ارزش های انسانی دریغ نخواهد کرد”

 “برای چه مدت
هند از ساختارهای تصمیم گیری 

سازمان ملل متحد دور خواهد ماند؟ 
کشوری که بزرگ ترین دموکراسی 

در جهان است ... چه مدت یک 
کشور باید بطور خاص منتظر بماند 
وقتی تغییرات رخ داده در آن کشور 

 قسمت بزرگی از جهان را تحت
 “حتی در اینتأثیر قرار می دهند؟ “

 اوضاع بسیار سخت به خاطر
شیوع این ویروس همه گیر، صنعت 
داروسازی هند داروهای اساسی را 
به بیش از 0	1 کشور جهان ارسال 
کرده است. از ظرفیت تولید و تحویل 

واکسن هند برای کمک به بشریت 
 در مبارزه با این بحران استفاده

خواهد شد.”

 “اگر قرن تغییر
کند و ما تغییر نکنیم، قدرت ایجاد 
تغییرات ضعیف می شود. اگر 	7 
سال گذشته سازمان ملل را ارزیابی 

کنیم ، چندین دستاورد را شاهد هستیم. 
اما ... چندین نمونه نیز وجود دارد که 
نشان دهنده یک نیاز جدی برای درون 

 اندیشی و تامل در سازمان ملل
متحد هستند.”

سخنرانی 
مجازی نخست 

وزیر مودی 
در مجمع 
عمومی 

سازمان ملل 
متحد 2020
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The first UNGA 
virtual session

Every September, member 
states have met in the 

legendary General Assembly 
Hall at the UN headquarters 

in New York for the annual 
session and its highly 

visible general debate. The 
modalities of the 75th session 
were very different. This year, 

because of the pandemic, 
world leaders stayed away 

and shared pre-recorded 
videos of their speeches to be 

broadcast.

The hall, however, was not 
empty, as the videos were 

introduced by a representative 
of each country, who was 

physically present
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در  م��ودی،  ن��ارن��درا  هند،  وزی��ر  نخست 
پنجمین )	7( سالگرد  طی مراسم هفتاد و 
جاری،  سال  در  جهانی  نهاد  بزرگداشت 
تعهد این کشور به سازمان ملل )UN( را 
در  اصلی  مضمون  سه  کرد.  تأیید  مجدداً 
“اصالح  برای  وی  مکرر  های  فراخوان 
این  شد.  ان��داز  طنین  گرایی”  جانبه  چند 
روند  تکمیل  برای  فوری  نیاز  مضامین 
در  گیری  تصمیم  س��ازی  دموکراتیک 
 )UNSC( ملل  سازمان  امنیت  ش��ورای 
خط  در  توسعه  موضوعات  موقعیت  بود؛ 
تبدیل  و  ملل؛  سازمان  های  فعالیت  مقدم 
نهاد  یک  به  متحد  ملل  سازمان  عملکرد 
پاسخگویی  ب��رای  کثیر  ذینفعان  دارای 
موثر به چالش هایی که با آن روبرو است.
گرایی”  جانبه  چند  “اصالح  فراخوان 
های  سیاست  از  ناپذیری  جدایی  بخش  به 
خارجی هند تبدیل شده است، و تالش دارد 
چند  سیستم  در  کشور  این  مشارکت  که 
آن  تبدیل  و  رسانده  حداکثر  به  را  جانبه 
به یکی از قدرت های بزرگ قرن 21 را 
تسریع بخشد. یک قرن پیش، بیش از 1.3 
در  خدمت  داوطلب  هندی  سرباز  میلیون 
ارتش های پیروز متفقین شدند که پیروزی 
تضمین  اول  جهانی  جنگ  در  را  خ��ود 
معاهده  تا  سازد  می  قادر  را  هند  ک��رده، 
به  تبدیل  ورسای 1919 را امضا کرده و 
ملل شود.  جامعه  بنیادین  اعضای  از  یکی 
بیش از 	.2 میلیون سرباز هندی داوطلب 
جنگ با ارتش های متفقین در طول جنگ 
برای  را  امکان  این  و  شدند  دوم  جهانی 

سازمان  “اعالمیه  که  کردند  فراهم  هند 
متعاقبا  و  واشنگتن   1942 متحد”  ملل 
“منشور سازمان ملل متحد” را در ژوئن 
هند  کند.  امضا  سانفرانسیسکو  در   194	
جمعیت  ششم  یک  با  کشوری  عنوان  به 
یکی  رونق،  پر  دموکراسی  یک  و  جهان 
از سهام داران اصلی یک سیستم چندجانبه 

کاربردی است.
فراخوان  از  پس  مودی  وزیر  نخست 
چندجانبه  رویکرد  یک  ایجاد  برای  خود 
پایدار  رف��اه  و  صلح  به  دستیابی  جهت 
اقتصادی  ش���ورای  مقامات  نشست  در 
ژوئیه   17 در  ملل  سازمان  اجتماعی  و 

هند در مسیر سفر خود به سوی پیشرفت و توسعه، می 
خواهد از دنیا بیاموزد و همچنین تجربیات خود را با 

جهان به اشتراک بگذارد
نارندرا مودی
نخست وزیر هند

تصویری از ویدیوی ضبط شده سخنرانی نخست وزیر مودی برای جلسه مجازی مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد )UNGA( ، برگزار شده بین 	1 تا 30 سپتامبر 2020 



مشارکت

  |      | | دور نماي هند       |  6

فراخوان اصالح چند جانبه
گرایی در سازمان ملل
با گذشت سال ها، موقعیت هند در سازمان ملل برجسته تر شده است. در پس زمینه 

 ،)UNGA( سخنرانی اخیر نخست وزیر نارندرا مودی در مجمع عمومی سازمان ملل
سفیر آسوکه کومار موکرجی خواسته های کشور را برای اصالحیات مورد انتظار در 

سازمان جهانی بررسی می کند

عکسی از سپتامبر 2019 ، که در آن نخست وزیر هند ، نارندرا مودی در حال صحبت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد )UNGA( در نیویورک، ایاالت متحده دیده می شود
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راهی به 
سوی آینده
ساخت یک آتمانیربهار بهارات از 

طریق نوآوری ها

اعالم موج جدید

درخواست هند در سازمان ملل 

مبتنی بر صلح پایدار جهان

علف معجزه آسا

تجربیاتی با  بامبو

صدای آینده

سازهای سنتی هند، چهره ای مدرن 

در موسیقی الکترونیک پیدا می کنند

دورنماي هند
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اخیرا جهان تماشاگر سخنرانی تاریخی نارندرا مودی نخست وزیر هند، در مجمع عمومی سازمان ملل بود. نخست 
وزیر مودی در سخنرانی صریح خود، خواستار اصالح چند جانبه گرایی در نهاد جهانی شد تا آن را برای برخورد 
با واقعیت های امروز دنیا مجهزتر سازد. وی همچنین سوال کرد که تا چه مدت دیگر هند که به شدت در تقویت 

سازمان ملل متحد )UN( همکاری می کند، از روند تصمیم گیری های سازمان دور نگه داشته خواهد شد.

در این مقاله از دورنمای هند، ما همچنین به این موضوع می پردازیم که چگونه سیاست های دیپلماتیک هند همیشه 
با توجه به چشم انداز پرورش و تقویت مشارکت ها در سراسر جهان و در تمام بخش های توسعه هدایت می شوند 
، جنبه هایی که در ایده آل ها و برنامه های همکاری های فنی و اقتصادی هند )ITEC( بازتاب یافته اند، که بازوی 

مهمی از دیپلماسی قدرت نرم کشور را نشان می دهند. 

ما جنبه های مختلف چشم انداز نخست وزیر مودی درباره ساخت یک “آتمانیربهار بهارات”  یا هند متکی به خود 
را بررسی می کنیم، که با نوآوری در بخش های بومی نیرو می گیرد. در کشاورزی، از تجربیات صورت گرفته 
بر روی بامبو، که بخشی از سنت های ارضی و کشاورزی ما بوده و اکنون به طور فزاینده ای برای تولید اشیای 
روزمره استفاده می شود ، تا کشاورزانی که با تولید محصوالت بومی اقتصادی با تقاضای تجاری باال ، تولید و 

درآمد خود را افزایش می دهند، دستیابی به خودکفایی در مرکز کانون توجه و تمرکز است.

یکی دیگر از اقدامات قدرتمند نخست وزیر مودی، “ساخت هند” است که به احیای منسوجات قبیله ای هند کمک می 
کند. ما درمورد این صحبت می کنیم که چگونه با حمایت دولت ، منسوجاتی که به طور سنتی توسط جوامع قبیله ای 
کشور ایجاد می شوند، دوباره در معرض تقاضای عموم قرار می گیرند. با توجه به اینکه جنبش “فیت ایندیا” در 
سال 2020 یک ساله می شود، ما نگاه می کنیم که چگونه این ابتکار عمل جدید به عنوان اقدامی برای حفظ تناسب 

اندام و تقویت سیستم ایمنی مشاهده می شود.

هند در زمینه فناوری در حال پیشرفت است، که نه تنها طلیعه بخش یک انقالب دیجیتالی بوده، بلکه به محافظان 
حیات وحش و طبیعت گرایان برای حفظ گیاهان و جانوران غنی کشور با گوناگونی بسیار نیز کمک می کند. در 
این شماره بخوانید که چگونه از نوآوری هایی مانند ابزارهای ژنتیکی مولکولی در زمینه زیست شناسی حفاظت و 

حراست استفاده می شود.

ما همچنین از طریق یکی از معتبرترین موسسات هند ، مرکز تحقیقات اتمی بهابها )BARC(، که این کشور را در 
نقشه جهانی تحقیقات و توسعه پیشرفته در زمینه علوم هسته ای قرار داده است ، دستاوردهای علمی هند را کشف 

می کنیم.

سرانجام ، ما به آوازخوان پرذوق و قریحه و سرشناس و دریافت کننده جایزه پادما ویبهوشان، پاندیت جاسراج ادای 
احترام می کنیم، که سهم او در موسیقی کالسیک هند با هیچ چیز قابل مقایسه نیست و درگذشت 

اخیر او در دنیای موسیقی خالئی عمیق به جا گذاشته است.

آنوراگ سریواستاوا

پیشگفتار
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دسامبر 2020 
روز بودهی  

این روز که به عنوان سالروزی جشن گرفته می شود که صیدارتا گائوتاما 
به روشنگری رسیده و تبدیل به خدای بودا شد، برای بودایی ها، فرصتی 

برای قدردانی از اصول خدای بودا مبتنی بر خرد، مهربانی، محبت و شفقت 
به شمار می رود. بوداییان این روز را با مراقبه، مطالعه دارما و ذکر گفتن 

متون بودایی گرامی می دارند. برخی با تهیه یک وعده غذایی متناسب شامل 
چای و کیک، این روز را به روشی سنتی جشن می گیرند.

مکان: سراسر کشور

جشنواره کابیرا
این جشنواره که به شاعر عارف، کبیر اختصاص یافته است، در 

بنارس برگزار شده و شامل نمایش های موسیقیایی، راهپیمایی میراث، 
سخنرانی های ادبی و قایق سواری می شود. از جمله نکات جالب توجه 

می توان به جلسات موسیقی صبحگاهی در گوالریا گات که در آن 
پیشکسوتان کبیر حضور دارند، و نمایش های شبانه که هنرمندان در 

کنار رودخانه روی صحنه می روند اشاره کرد.

مکان: بنارس، اوتار پرادش

کریسمس
کریسمس به مناسبت بزرگداشت تولد عیسی مسیح 

جشن گرفته می شود و در قالب بزرگ ترین جشن های 
برگزار شده در گوا ، کلکته ، دهلی ، بمبئی ، پودوچری 

، کراال ، منگالورو و شمال شرقی هند در تمام نقاط 
کشور مشاهده می شود. گردهمایی های شبانه برگزار 

می شود و برخی از کلیساها آخوری را که در آن مسیح 
متولد شده است را بازسازی می کنند. خوراکی های 

سنتی کریسمس در هند مانند کیک های آلو ، کولکولس 
)یک میان وعده شیرین و سرخ شده به شکل مارپیچ( ، 

کلوچه های گل رز و مارزیپان )مخلوط مغز بادام کوهی 
یا بادام هندی که با قالب های مختلف آراسته می شوند( 

دلپذیر هستند.

مکان:  سراسر هند
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دو دیپاوالی
دو دیپاوالی که 	1 روز پس از دیوالی جشن گرفته می شود، در بنارس و 

پرایاگراج قابل مشاهده است. پله های منتهی به رودخانه مقدس گنگ، با سو سوی 
نور صدها چراغ سفالی زنده می شوند. اهمیت مذهبی این جشنواره نور در این 

باور نهفته است که در این روز خدایان و الهه ها برای جشن گرفتن بر روی 
زمین فرود می آیند.

مکان: اوتار پرادش

گورو ناناک جایانتی
این جشنواره یادبود تولد اولین گوروی سیک، گورو ناناک دو 

جی است. این جشن ها از دو روز قبل در گورودواراها آغاز شده 
و شامل تالوت 48 ساعته گورو گرانت صاحب، حرکت موکبی 
به نام ناگارکیرتان به رهبری پنج مردی که پرچم مثلثی سیک، 

نیشان صاحب را در دست دارند، و نمایش مهارت های هنرهای 
رزمی می شود. 

مکان:   پنجاب و سراسر کشور

جشنواره کونارک
این جشنواره پنج روزه در معبد سان در کونارک، ادیشا برگزار می شود و در طی 

آن از هنرمندان برجسته ملی و بین المللی برای اجرای ادیسی، بهاراتاناتیام، مانیپوری 
و سایر رقص ها و موسیقی های بومی و محلی، قبیله ای و کالسیک هند در این 

جشنواره دعوت به عمل می آید. همزمان با این فستیوال، یک جشنواره بین المللی 
هنر شن و ماسه نیز در ساحل چاندرابهاگا برگزار می شود.

مکان: کونارک، اودیشا

رویدادهای فصل

در هم و بر 
هم از همه جا



راهی به 
سوی آینده

ساخت یک آتمانیربهار بهارات از 
طریق نوآوری ها

اعالم موج جدید
درخواست هند در سازمان ملل 

مبتنی بر صلح پایدار جهان

علف معجزه آسا
تجربیاتی با  بامبو

صدای آینده
سازهای سنتی هند، چهره ای مدرن 
در موسیقی الکترونیک پیدا می کنند

دورنماي هند
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