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عید فطر
این مراسم به نشان پایان ماه مبارک 

رمضان، ماه مقدس روزه گرفتن 
مسلمانان، همراه با رد و بدل کردن 

انواع شیرینی های لذیذ و هدایای زیبا 
جشن گرفته می شود. 

زمان: 4 و 5 ژوئن، 2019
مکان: سراسر هند

جشنواره گل الله
تماشای زیبایی ها و شکوه هزاران 

گل الله ی شکفته شده در باغ گل های 
الله ی یاد بود ایندیرا گاندی بنا شده در 

سریناگار را از دست ندهید. این باغ 
زیبا خانه گرمی را برای بیش از شصت 

)60( نوع گل زیبا فراهم کرده است. 

زمان: 1 تا 15 آوریل، 2019
مکان: سریناگار، جامو و کشمیر

یورو کاب گیات
یکی از نکات قابل توجه این جشنواره 
که در صومعه المایورو برگزار می 
شود، رقص با ماسک است که توسط 

راهبان اجرا می شود. این جشنواره 
برای بازدید کنندگان نگاه گذرایی به 

آموزش های خدای بودا فراهم می کند. 

زمان: 29-30 ژوئن، 2019
مکان: له – الداک، جامو و کشمیر

بایساکی
بایساکی به عنوان جشنواره ای برای 

فصل برداشت، خبر از رسیدن 
محصوالت ربیع داده و با  شکوه و لذت 
فراوان در پنجاب جشن گرفته می شود. 

در این جشنواره،  مردم بهترین لباس های 
خود را پوشیده و در رقص های محلی 

مانند بانگرا و گیدا شرکت می کنند. 

زمان: 14 آوریل، 2019
مکان: سراسر پنجاب

بودا پورنیما
مراسم بودا جایانتی، همچنین مشهور به 
بودا پورنیما، سال روز تولد خدای بودا 

را جشن می گیرد. این مراسم روشن 
گری او را جشن گرفته و مرگ او را 

نیز یادآور می شود. 

زمان: 12 مه، 2019
مکان: بود گایا، بیهار

تریشور پورام
این جشنواره که گفته می شود یکی 
از بزرگ ترین جشنواره های معابد 

در کراال است، در تکین کادو مایدانام 
برگزار شده و صفوفی از فیل هایی 

که به زیبایی تزئین شده اند را به 
نمایش می گذارد.

زمان: 13 مه، 2019
مکان: تیریشور، کراال

درهم و برهم از همه جا
هند سراسر  در  نزدیک  رویدادهای 
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در سال جاری، نمایندگانی که برای شرکت در پانزدهمین )15( مراسم پراواسی بهارتیا دیواس برگزار شده در 
بنارس حضور یافته بودند نیز، به میلیون ها نفری که برای حضور در نمایشگاه کومب 2019 به پرایاگرج سفر 
کرده بودند، پیوستند. این نمایندگان، پس از غسل در آب های مقدس جاری در پرایاگرج، برای شرکت در جشن 
آمیز پراواسی بهارتیا  اتمام موفقیت  از  به مناسبت سالروز جمهوری هند در دهلی نو، پس  های برگزار شده 
دیواس )PBD( با قطارهای ویژه برنامه ریزی شده برای این رویداد، سفر خود را به سوی دهلی پیش بردند. 

 در مجموعه ای از اولویت ها، وزیر امور خارجه هند، ساشما سواراج برای حضور در دیدار وزرای امور 
خارجه کشورهای سازمان همکاری اسالمی )OIC( به عنوان میهمان افتخاری، به ابو ظبی سفر کرد. این سفر 
پس از دیدار موفقیت آمیز او از سمر قند واقع در ازبکستان برای شرکت در اولین گفت و گوی هند – آسیای 
کاستاریکا سفر کرد  و  پاراگوئه  به کشورهای  نایدو،  ونکیاح  هند،  معاون ریاست جمهوری  داد.  مرکزی رخ 
که با این سفر تبدیل به اولین مقام ارشد هندی شد که از این دو کشور دیدار به عمل آورده است. نخست وزیر 
نارندرا مودی نیز، یک سفر دو روزه به سئول، واقع در کره جنوبی را با موفقیت به اتمام رسانید که در آن جا، 
به دلیل به رسمیت شناختن کمک های ملی و بین المللی اش برای رشد اقتصادی جهانی، جایزه صلح 2018 

سئول را دریافت کرد. 

در بخش عکس های مان، برای شرکت در نمایشگاه کومب 2019، بزرگ ترین گرد همایی عمومی و عمل 
جمعی ایمان در هر جای دنیا به پرایاگرج واقع در ایالت اوتار پرادش سفر کرده و پس از آن، برای این که به 
شما اجازه دهیم جشنواره هولی را با تمام تغییرات محلی خود تجربه کنید، به سوی مقاصد گوناگون در سراسر 
کشور رهسپار خواهیم شد. و سپس، شما را به هامپی در قلب کارناتاکا خواهیم برد، مقصدی که برای داشتن 
میراث جهانی  شده  ثبت  فهرست  در  گرفتن  قرار  نوردی،  برای صخره  مناسب  و  های عظیم مشهور  صخره 

یونسکو و نیز دارا بودن چشم اندازی بی نظیر، نمودارهاي سفر جهاني را به سوی خود جلب مي کند.

همچنین، طعم غذاهای لذیذی را تجربه می کنیم که به ارزن های بومی مختلفی ستاره می دهند که از آن جا که 
سر آشپزانی از سراسر کشور توجه خود را به خاطر خواص مغذی فوق العاده و بکر به سوی این ماده غذایی 
شگفت انگیز معطوف می دارند، به عنوان دانه های خوراکی جدید بی نظیر، محبوبیت فراوانی کسب می کنند. 
نگاهی نیز به برنامه های موفقیت آمیز مختلفی می اندازیم که در قرار دادن هند بر روی نقشه جهانی گسترش 
مشمولیت موثر واقع شده اند. ابتکار عمل هایی مانند “هند دیجیتال” و “آیوشمان بهارات” عوامل تعیین کننده 
بسیاری از پروژه های دولتی به شمار می روند که برای الگوهای حکومت داری هند، یک چشم انداز معاصر 

و شفاف به وجود می آورند.

و باالخره، به تجزیه و تحلیل جهت گیری نوین سینمای هند می پردازیم، جایی که به افسانه 
های فراموش شده ی متعددی متعلق به گذشته کشور، بر روی پرده سینما جانی دوباره 
دمیده خواهد شد. هم اکنون، قهرمانان، رویدادها و تصمیم گیری های به یاد ماندنی که در 
میان صفحات تاریخ به دست فراموشی سپرده شده بودند، با دقت جست و جو و منتشر 

می شوند، و بدین گونه است که اعمال قهرمانانه تا ابد جاویدان خواهند ماند.  

راویش کومار

پیش گفتار
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54

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

مدیریت: ویکاس جوهری
مدیر تحریریه: جاییتا باندیوپادهیای

دفتر مرکزی
شرکت با مسوولیت محدود مکس پوشر مدیا گروپ ایندیا

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

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

U22229DL2006PTC152087
جهت طرح سواالت: 

indiaperspectives@maxposuremedia.com

سردبیر: راویش کومار
دستیار سردبیر: راجات باتناگر

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

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

فاکس: 91.11.23384663+
www.indiaperspectives.in :وبسایت

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

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

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

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

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

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

مکس پوشر مدیا گروپ ایندیا )MMGIPL( نمی باشند. 

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

فاکس: 91.11.43011199+
www.maxposuremedia.com

دور نماي هند
شماره 1 ■  جلد 33  ■   ژانویه – مارس 2019

ما را دنبال کنید:

جهت دریافت نسخه چاپی دورنمای هند، با نزدیکترین مرکز سیاسی 
هند تماس حاصل فرمایید.

        http://www.facebook.com/MEA

        http://www.twitter.com/MEA 

        http://www.youtube.com/MEA
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آیوشمان بهارات، بزرگ ترین برنامه ی مراقبت های بهداشتی و سالمتی با 
بودجه دولتی در جهان، برنده ی قلب ها شده است

سالمتی برای همه
نوشته: نامیتا کومار
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)چپ به راست(: وزیر دولت در امور مربوط به هندی های مهاجر ژنرال سابق وی کی سینگ، وزیر ارشد هاریانا مانوهار الل خاتار، وزیر امور خارجه ساشما سواراج، نخست وزیر موریس پراویند کومار جاگناث، 
نخست وزیر هند نارندرا مودی، رییس دولت ایالت اوتار پرادش رام ناییک، وزیر ارشد ایالت اوتار پرادش یوگی آدیتیاناث و وزیر ارشد اوتارکاند تریوندرا سینگ راوات در مراسم افتتاحیه پانزدهمین )15( گردهمایی 

پراواسی بهارتیا دیواس برگزار شده در 22 ژانویه سال 2019 در بنارس

با 31 میلیون مردمی که با اصالت هندی 
در سر تا سر جهان پراکنده شده اند، جمعیت 
مهاجرین هندی، پس از چین دومین جمعیت 
های  هندی  باشد.  می  خود  نوع  در  بزرگ 
عنوان  به  خارجی  کشورهای  در  ساکن 
نمایندگان استعدادها، فرهنگ و مهارت های 
کشور در سراسر جهان شناخته می شوند. 
جمعیت  این  بودن  سهیم  ی  بالقوه  نیروی 
مهاجران در روایت رشد و توسعه هند بی 
پایان است، بنابراین، مداخله پایدار و مداوم 

با  دار  معنی  گوی  و  گفت  یک  طریق  از 
مهاجرین دارای اهمیت بسیار زیادی است، 
ایده ای که در اولین دوره پراواسی بهارتیا 
دیواس )PBD( در 9 ژانویه سال 2003 به 
وقوع پیوست. این روز به مناسبت یاد بود 
بازگشت ماهاتما گاندی از اقامت موقت خود 
در افریقا برگزیده شده است. امسال، برای 
اولین بار از زمان تاسیس این رویداد، دولت 
هند تاریخ برگزاری پراواسی بهارتیا دیواس 
)PBD( را به 23-21 ژانویه تغییر داد که 
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پایین: رییس جمهور 
هند، رام نات کوویند 
و وزیر امور خارجه 

کشور، ساشما سواراج 
در طی مراسم اهدای 

جوایز پراواسی بهارتیا 
سامان در 32 ژانویه 

سال جاری

برنامه های دیگر
پانزدهمین )15( پراواسی بهارتیا 

دیواس )PBD( شاهد اولین پراواسی 
تیرات دارشان یوجانا بود. تحت این 
برنامه، گروهی از مهاجران هندی 

در رده های سنی 54 تا 65 ساله، دو 
بار در سال با حمایت مالی دولت 

از تورهای گردشگری اماکن مذهبی 
سراسر هند بهره خواهند برد. 

در طی این رویداد سه روزه، برنامه 
های ویژه ای برای نمایندگان حاضر 

در مراسم ترتیب داده شده بود که طی 
آن ها، بازدید کنندگان از بسیاری 
از جاذبه های گردشگری اطراف 
بنارس شامل گنبد دامک و پارک 

دیر در سارنات دیدن کردند. صنایع 
دستی متنوعی مانند ساری بنارسی 

و جواهر آالت مینا کاری نیز در طی 
این گردهمایی نمایش داده شدند. 

پس از برگزاری مراسم سه روزه 
 ،)PBD( پراواسی بهارتیا دیواس

اعضای مهاجرین هندی توسط 
ناوگانی از اتوبوس های ویژه به 
کومب مال 2019 رهسپار شدند. 
نمایندگان قادر به تماشای شهر 

خیمه زده عظیمی بودند که به طور 
ویژه برای نمایشگاه احداث شده بود، 
و پس از آن با قایق های اختصاص 
یافته توسط جی او آی، به قلعه هللا 

آباد رفتند. 

در 52 ژانویه، قطارهای ویژه با 
کولر و صندلی های 2 نفره برای 
اسکورت نمایندگان به دهلی نو 

استفاده شدند و همچنین، برگه های 
عبور ویژه ای برای اعضای حاضر 
در مراسم صادر شد که بتوانند در 
جشن های هفتادمین )70( سالروز 

جمهوری هند برگزار شده در پایتخت 
ملی کشور نیز شرکت کنند. رییس 

جمهور افریقای جنوبی، سیریل 
رامافوسا که از میهمانان اصلی 

این رویداد به شمار می رفت نیز با 
اعضای مهاجرین هندی ساکن در 
افریقای جنوبی به تعامل پرداخت. 

این گردهمایی را با کومب مال و هفتادمین )70( 
دنبال  به  کند.  هماهنگ  هند  جمهوری  سالروز 
اتمام این گردهمایی در 23 ژانویه سال جاری، 
نمایندگانی از طریق ناوگان اتوبوس های ویژه 
از  خصوص  به  که  کردند  سفر  مکان  این  به 
بنارس به سوی پرایاگراج، اوتار پرادش جایی 
که کومب مال در محل تالقی رود گنگ، یامونا 
برگزار  ساراسوتی  رمزآلود  های  رودخانه  و 
ریزی  برنامه  بودند.  ک��رده  حرکت  شد،  می 
در  نمایندگان  برای حضور  نیز  ای  ویژه  های 
جشن های سالروز جمهوری هند برگزار شده 
در دهلی نو در26 ژانویه سال جاری صورت 

گرفت. 

رشد قابل توجه
 90 حدود  از  نماینده  تقریبا 7,300  با حضور 
و  گفت  ج��اری،  سال  مراسم  در  جهان  کشور 
اولین جلسه عمومی پراواسی  با برگزاری  گو 
بهارتیا دیواس )PBD( در 22 ژانویه آغاز شد. 
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سووراتا
عضو فرهنگستان هندی از موریس

دکتر سانجی مهروترا
فارغ التحصیل از بی اچ یو و ساکن ژاپن

تکنولوژی میکرو حباب 
می تواند با افزایش 

سطح اکسیژن در حل 
مشکل آلودگی موجود 
در رودخانه های ما 
موثر واقع شود. با 

پراواسی بهارتیا دیواس 
)PBD( ما قادر به 
مذاکره و تمرکز بر 

روی چنین جنبه های 
حائز اهمیتی از رشد و 

توسعه خواهیم بود. 

هند و موریس پیوند 
عمیقی را شکل گرفته در 
خطوط زبان به اشتراک 
می گذارند. با رویدادهای 
تعاملی ترغیب کننده ای 
مانند پراواسی بهارتیا 

دیواس )PBD(، ما می 
توانیم این ارتباط را در 
کشورهای خود افزایش 

دهیم. 

باال: مراسم افتتاحیه 
پراواسی بهارتیا 

دیواس جوانان 
برگزار شده در شهر 

بنارس

نارندرا  هند،  وزیر  نخست  توسط  گو  و  گفت 
مودی افتتاح شد که در سخنرانی افتتاحیه خود، 
در  را  از کشور  در خارج  هندی  نقش جامعه 
جهان  )همه  کوتومباکام  واسودایوا  سنت  حفظ 

یک خانواده است( مورد ستایش قرار داد. 
جاگنوث  پراویند  موریس،  وزی��ر  نخست 
مراسم  این  در  افتخاری  میهمان  عنوان  به  که 
شرکت کرده بود، این رویداد را مورد تحسین 
قرار داده و بر ارزش های مطرح شده توسط 
نخست وزیر اسبق هند، آتال بیهاری واجپایی 

صحه گذاشت. 

افزایش تعامل
در اولین روز این گردهمایی، پراواسی بهارتیا 
دیواس جوانان مشترکا توسط ساشما سواراج، 
وزیر امور خارجه هند؛ راجیاواردهان سینگ 
راتوره، وزیر دولت )مامور مستقل( در ورزش 
اوتار پرادش،  و امور جوانان، و وزیر ارشد 
روی��داد،  این  در  شد.  افتتاح  آدیتیاناث  یوگی 
نیوزلند،  پارلمان  باکشی، عضو  کاوال سینگ 

9

IP_Persian.indb   84 31/07/19   4:21 PM



مشارکت

W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   |      | ژانویه – مارس  2019   |  ژانویه – مارس 2019      | دور نماي هند 

باال و پایین: هیما مالینی بازیگر، رقصنده و عضو پارلمان هند همراه با دیگر اعضای گروه بازیگران در طی یکی از 
)PBD( گردهمایی پراواسی بهارتیا دیواس )رویدادهای فرهنگی برگزار شده در پانزدهمین )15

پراویند کومار جاگنوث
نخست وزیر موریس

پراواسی بهارتیا دیواس 
)PBD( صحنه ای قدرتمند 

برای بسیاری از شرکت 
کنندگان است. هندی هایی 
که در سراسر دنیا زندگی 
می کنند با بهره وری از 
شبکه سازی و عالی بودن 
در زمینه های کاری خود 
به کشور کمک می کنند.

نارندرا مودی
نخست وزیر هند

کاشی )بنارس( تصویر 
واقعی فرهنگ هندی 
است. هندی هایی که 

خارج از مرزهای کشور 
زندگی می کنند نه تنها 
نمایندگان فرهنگ این 
کشور هستند، بلکه 
قدرت، توانایی ها و 

ویژگی های آن را نیز 
ارائه می کنند. 
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چپ به راست: نخست وزیر مودی در حال تبریک به یک برنده در مراسم اعطای جایزه پراواسی بهارتیا سامان در بنارس در طی 
پراواسی بهارتیا دیواس )PBD(؛ پراویند کومار جاگناث، نخست وزیر موریس در حال سخنرانی برای مخاطبین حاضر در مراسم 

افتتاحیه پانزدهمین )15( گردهمایی پراواسی بهارتیا دیواس )PBD( برگزار شده در 22 ژانویه، 2019

دوندرا و پانیت گوپتا
کارخانه دارانی از دوبی

محمد عبدوهللا
صاحب کسب و کار از دبی

با سیاست های جدیدی که 
تاسیس کسب و کار در 

هند را آسان می کنند، ما 
مشتاق به راه اندازی یک 

کارخانه در گوجرات 
و یا نویدا بودیم. پس 

از شرکت در پراواسی 
 ،)PBD( بهارتیا دیواس
فکر می کنم این کارخانه 

را در بنارس تاسیس 
خواهیم کرد. 

بسترهایی با کمک رسانی 
هایی به بزرگی پراواسی 
 )PBD( بهارتیا دیواس
اطمینان می دهند که ما 
قادر به برجسته سازی 
موضوعات مرتبط و 

خطاب قرار دادن نگرانی 
های هندی های ساکن 

خارج از کشور هستیم. این 
رویداد برای تبادل ایده های 

مثبت نیز به بهترین نحو 
ممکن شکل داده شده است. 

به عنوان میهمان افتخاری و هیمانشو گوالتی، 
عضو پارلمان نروژ، به عنوان میهمان ویژه 
در این رویداد حضور داشتند. هر دو نماینده، 
با  مردمی  توسط  آم��ده  دست  به  موفقیت  بر 
همچنین  و  جهان  سراسر  در  هندی  اصالت 
میراث فرهنگی غنی که توسط جوانان ادامه 
یافته تاکید کرده و به این واقعیت اشاره کردند 
که نسل های جوان، رهبران آتی خواهند بود. 
وزیر امور خارجه هند، ساشما سواراج نیز با 
اشاره به حضور این نمایندگان اظهار داشت 
امریکا،  مانند  کشورهایی  که  حالی  در  که 
اروپای غربی، ژاپن و حتی چین به سرعت 
به سوی پیر شدن پیش می روند، هند هر ساله 
جوان تر می شود. او گفت که تا سال 2022 
کشورها  این  جمعیت  از  سوم  یک  از  بیش 
باالی 65 سال سن خواهند داشت، در حالی که 
هند دارای بزرگ ترین جمعیت در سن اشتغال 
دنیا خواهد بود. این دیدگاه جمعیتی، موقعیت 
بی سابقه ای را برای هند رقم خواهد زد. او 
در ادامه افزود که “شما باید بدانید و این را 
تنها یک  برای دریافت کمک  کنید که  تجربه 
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نمایندگان پانزدهمین )15( پراواسی بهارتیا دیواس )PBD( در ایستگاه راه آهن پرایاگراج

مذاکرات درباره توسعه
چندین مذاکره حائز اهمیت که در طی 

پانزدهمین )15( گردهمایی پراواسی بهارتیا 
دیواس )DBP( صورت گرفتند، جمعیت 

زیادی از هندی های غیر ساکن در کشور 
خود که در این رویداد شرکت کرده بودند 
را به سوی خود جذب کردند. این مذاکرات 

نیاز به توسعه در زمینه های مختلف 
جهت تقویت و توانمند سازی زیر ساخت 

های کنونی هند و نیز تشویق مشارکت در 
این راستا را برجسته کردند. 

21 ژانویه اجالس عمومی )پراواسی بهارتیا 
دیواس جوانان)PBD(: راجیاواردهان راتوره 

وزیر ورزش و امور جوانان در تعامل 
با اعضای جوان تر جمعیت مهاجرین 

هندی، جلسه افتتاحیه مراسم را با ایراد یک 
سخنرانی به نمایندگی وزارت ورزش و 

جوانان هند آغاز کرد. پس از آن، نمایندگان 
توانستند با دانشجویان دانشگاه بنارس 

هیندو ارتباط برقرار کنند. 
22 ژانویه در جلسه عمومی اول: این 

جلسه با مراسم افتتاحیه پانزدهمین )15( 
 )PBD( گردهمایی پراواسی بهارتیا دیواس

با ایراد سخنرانی هایی توسط نخست 
وزیران هند و موریس آغاز شد. 

جلسه عمومی دوم: توسعه توانمندی 
سایبری هند

جلسه عمومی سوم: بازگشت به فرصت 
ها و چالش های هند. یک برنامه فرهنگی 

لذت بخش نیز توسط شورای امور فرهنگی 
هند برگزار شد

23 ژانویه، جلسه عمومی چهارم: سازمان 
های جوامع هندی برای کمک به شهروندان 
هندی که در شرایط دشوار به سر می برند 

فعالیت می کنند. 
جلسه عمومی پنجم: نقش مهاجرین در 

توانمند سازی هند برای توسعه و پیشرفت 
در زمینه هوش مصنوعی

جلسه عمومی ششم: نقش مهاجرین هندی 
در توانمند سازی هند برای مدیریت قابل 

استطاعت زائدات
جلسه عمومی هفتم: نقش مهاجرین هندی 
در توانمند سازی کشور برای تولید انرژی 

خورشیدی مقرون به صرفه
جلسه تودیع و مراسم اعطای جایزه 

پراواسی بهارتیا سامان به همراه رییس 
جمهور هند، رام نات کوویند

با وجود  اکنون  دارید. هم  فاصله  توییتری  پست 
یک مدل توسعه نوین، هند سرزمین استارت آپ 
ها و نوآوری ها است.” این رویداد هم زمان با 
ایالت  سالیانه   )PBD( دیواس  بهارتیا  پراواسی 
اوتار پرادش )UP( برگزار شد که برای اولین 
بار در دو سال پیش جهت ایجاد تعامل با جمعیت 
مهاجرین هندی که به گونه ای به طور مستقیم یا 
غیر مستقیم با ایالت اوتار پرادش مربوط هستند، 

سازمان داده شد. 

تعهد برای پیشرفت
دی��واس  بهارتیا  پ��راواس��ی  هند،  دول��ت  ب��رای 
با  تعامل  برای  )PBD(، یک فرصت بی نظیر 
مهاجرینی که اشتیاق پویاتری در روایت توسعه 
بر  تمرکز  حفظ  با  کند.  می  ایجاد  دارند  کشور 
روی افزایش فرصت ها برای توسعه و پیشرفت 
این رویداد سه  در زمینه های مختلف، در طی 
این  شد.  برگزار  عمومی  جلسه  چندین  روزه، 
مذاکرات موضوعات گوناگونی نظیر نیاز برای 
بخشیدن  انرژی  هند،  سایبری  توانمندی  توسعه 
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وزیر امور خارجه، ساشما سواراج، وزیر ارشد ایالت اوتار پرادش، یوگی آدیتیانات و کانوال جیت سین باکشی، عضو پارلمان، نیوزلند در مراسم افتتاحیه پراواسی بهارتیا دیواس جوانان در سال2019

پانزدهمین )15( پراواسی بهارتیا 
دیواس )PBD( همچنین شاهد راه 

اندازی اولین پراواسی تیرات دارشان 
یوجانا برای مهاجران هندی بوده است

های  برنامه  تحت  گرفته  صورت  های  تالش  به 
مختلف دولت جهت پیشرفت هوش مصنوعی برای 
قابل  زائ��دات  مدیریت  الکترونیک،  دولت  تقویت 
استطاعت و آسان، و بهره وری از انرژی سبز را 
پراواسی  به عالوه، 03 جایزه  گرفتند.  بر می  در 
بهارتیا سامان )ASBP( وجود داشت که به خاطر 
استثنایی در توسعه زمینه های گوناگون  مشارکت 
اشتغال  دانشگاه، تجارت و  شامل مدیریت، هنر و 
دانش  مهندسی،  مدنی،  و  اجتماعی  خدمات  زایی، 
 02 در  ساکن  هندی  شهروندان  به  و...   پزشکی 
کشور متفاوت اعطا شدند. جایزه پراواسی بهارتیا 
به  شده  اعطا  افتخار  باالترین   )ASBP( سامان 
جمهور  رییس  توسط  کشور  از  خارج  های  هندی 
هند می باشد. پراواسی بهارتیا دیواس، که در حال 
حاضر هر دو سال یک بار برگزار می شود، تبدیل 
از  برجسته  های  هندی  دی��دار  برای  ای  جلسه  به 
سراسر جهان است که طی آن برای پیش برد راه 

برقراری  به  قادر  مختلف  های  زمینه  در  رو  پیش 
ارتباط با یک دیگر، و نیز دولت این کشور خواهند 
بود. این رویداد شاهد دگردیسی بزرگی در تعامل بین 
دولت هند و جامعه مهاجرین شد چرا که این ارتباط 
پر انرژی تر و پایدار تر شده است. جمعیت بزرگ 
 )DBP( دیواس بهارتیا  پراواسی  در  که  مخاطبینی 
این  افزوده  شدت  شاهد  کردند،  شرکت  جاری  سال 
رویداد در تعامل دولت با مهاجرین و به همان اندازه 

نیز پاسخ مشتاق به آن بودند. 
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نخست وزیر نارندرا مودی برای یک سفر دو روزه وارد سئول می شود 

نخست وزیر نارندرا مودی دیدار دو روزه خود از کره جنوبی را با موفقیت به 
نتیجه رسانیده، و جایزه صلح سئول را دریافت کرد

افتخاراتی از سئول

با هدف قدرتمند تر کردن پیوندهای دو جانبه 
های  زمینه  در   )ROK( کره با جمهوری  هند 
متنوعی شامل تجارت و سرمایه گذاری، نخست 
وزیر نارندرا مودی به دیداری دو روزه از 21 
تا 22 فوریه 2019 از سئول پرداخت. همچنین 
در یک مراسم رسمی سازمان یافته توسط بنیان 
با  فوریه،   22 در  سئول  صلح  جایزه  فرهنگی 
بین  و  ملی  ه��ای  کمک  شناختن  رسمیت  به 
المللی نخست وزیر مودی، جایزه صلح سئول 

به  تبدیل  او  بنابراین  او اعطا شده و  به   2018
افتخار  این  کننده ی  دریافت  چهاردهمین )14( 
مبنی  هند  تعهدات  وعده  تکرار  با  شد.  متمایز 
شبه  در  پایدار  صلح  برای  کامل  همکاری  بر 
جزیره کره، نخست وزیر مودی اظهار داشت 
بزرگی  افتخار  او  برای  جایزه  این  دریافت  که 
به شمار می رود. نخست وزیر مودی که اولین 
این جایزه  به دریافت  نایل  مقام هندی است که 
معتبر و با ارزش شده، یک پالک و پاداش نقدی 
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تصمیم کره جنوبی مبنی بر تسهیل 
ویزای گروهی برای سفر هندی ها، 

به توسعه گردشگری بین این دو 
کشور منجر خواهد شد

صفحه رو به رو:  هون سونگ گون، شهردار گیمهی با نخست وزیر نارندرا مودی 
در سئول مالقات می کند؛ همین صفحه سمت چپ: نخست وزیر مودی جایزه را از 

کوان ای – هایوک، رییس بنیان جایزه صلح سئول دریافت می کند؛

سمت راست: نخست وزیر نارندرا مودی و رییس جمهور مون جه این )سمت چپ 
مجسمه( در حال پرده برداری از مجسمه ماهاتما گاندی در سئول

افتخاری را نیز دریافت کرد. هند و جمهوری 
کره جنوبی، روابط دوجانبه صمیمانه ای را به 
اشتراک گذاشته و دیدارهای مقام های ارشد که 
که  افتخاری  و  داده،  دو کشور رخ  بین  اخیرا 
توسط نخست وزیر مودی کسب شده، تنها در 
اند.  بوده  موثر  پیوندها  این  کردن  تر  قدرتمند 
از سال 2015 ، این سفر، دومین دیدار نخست 
وزیر نارندرا مودی از کره جنوبی، و همچنین 
با رییس جمهور  اجالس سران  نشست  دومین 
به شمار می رفت.  کره جنوبی، مون جه  این 
این دیدار به عنوان بخشی از یک حرکت جدید 

در مبادالت سطح باال بین دو کشور از زمان 
سفر مون جه این، رییس جمهور کره جنوبی به 
هند جهت نشست دو جانبه در ماه ژوئیه 2018 
صورت گرفت. نخست وزیر مودی با اعضای 
جامعه هندی ساکن در کره جنوبی مالقات کرده 
با رییس جمهور مون جه  نیز  مذاکراتی را  و 
این برگزار کرد. او همچنین، در طی سفرش 
کره  و  هندی  تجاری  برای رهبران  به سئول، 
ای سخنرانی کرد. در راستای تقویت پیوندهای 
بین دو کشور در زمینه های گوناگون، نخست 
وزیر شاهد امضای شش تفاهم نامه بین هند و 
جمهوری کره جنوبی نیز بود. مهم ترین تفاهم 
نامه امضا شده متعلق به گسترش سازمان کره 
توسط  گذاری  سرمایه  تسهیل  سازمان  پالس، 
تفاهم  یک  بود.  هند  در  ای  کره  های  شرکت 
نیز  آپی  استارت  های  همکاری  بر  مبنی  نامه 
برای ترویج همکاری بین شرکت های استارت 
آپ هر دو کشور و همچنین تاسیس یک مرکز 
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نخست وزیر نارندرا مودی 
در گورستان ملی کره 
جنوبی واقع در سئول

این سفر به عنوان بخشی از یک 
حرکت جدید در مبادالت سطح باال بین 

دو کشور صورت گرفت

ایده  ترویج  جهت  هند  در  ای  کره  آپ  استارت 
ها، فناوری ها و طرح های پیشنهاد شده توسط 
شرکت های مختلف به امضا رسید. پس از اجرای 
قرار داد مشارکت اقتصادی جامع )CEPA( در 
سال 2010، روابط تجاری و اقتصادی بین هند 
و کره جنوبی شوری تازه به خود گرفت.  جهت 
تسهیل پخش کانال تلویزیون دی دی هند در کره 
جنوبی و کانال جهانی کی بی اس در هند، یک 
 )KBS( بین سیستم پخش کره ای نیز  داد  قرار 
راستای  در  رسید.  امضا  به  بهارتی  پراسار  و 
ترویج همکاری های دو جانبه در زمینه پروژه 
های توسعه زیر ساخت های حمل و نقل و جاده 
هند و همچنین تسهیل تبادالت فنی و دانش نهادین 
در زمینه های حمل و نقل و جاده، یک یادداشت 
تفاهم بین مقامات بزرگ راه ملی هند و شرکت 

بزرگ راه های کره جنوبی امضا شد. 
با صحبت درباره پیوندهای صمیمانه بین هند 

نارندرا  وزیر  نخست  جنوبی،  کره  جمهوری  و 
مودی اظهار داشت که یکپارچگی سیاست شرق 
این  به  کره جنوبی،  نوین  و سیاست جنوبی  هند 
دو کشور فرصتی بی نظیر برای هر چه عمیق 
مشارکت  ک��ردن  تر  قدرتمند  نیز  و  ک��ردن  تر 
استراتژیک ویژه اعطا کرده است. نخست وزیر 
کره  که  داش��ت  اظهار  همچنین  م��ودی  نارندرا 
هند  اقتصادی  های  ساخت  زیر  ب��رای  جنوبی 
شریکی ارزشمند به شمار آمده و روابط تجاری 
حال  در  کشور  دو  این  بین  گ��ذاری  سرمایه  و 
در طی  است.  بوده  توجهی  قابل  توسعه  و  رشد 
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نخست وزیر نارندرا مودی در حال بازدید از گارد افتخار در طی استقبال رسمی از او در شهر سئول

جهت تقویت پیوندهای بین دو کشور در 
زمینه های گوناگون، شش تفاهم نامه بین 

هند و کره جنوبی به امضا رسیدند

نخست  بین  شده  برگزار  ارشد  مقامات  مذاکرات 
جه  مون  جمهور  رییس  و  مودی  نارندرا  وزیر 
این، دو کشور همچنین موافقت خود برای افزایش 
تجارت دو جانبه تا سقف 50 میلیارد دالر تا سال 
دو کشور،  این  کردند. رهبران  اعالم  را   2030
نظیر  هایی  در زمینه  افزایش همکاری  لزوم  بر 
زیر ساخت ها، توسعه بنادر، پردازش دریایی و 
مواد غذایی، شرکت های استارت آپ و کوچک 
قدردانی  ضمن  کردند.  موافقت  نیز  متوسط  و 
تقویت  راستای  در  جنوبی  کره  های  تالش  از 
وزیر  نخست  کشور،  دو  بین  دفاعی  پیوندهای 
مودی گفت که بخش دفاع، نقش حائز اهمیتی در 
رشد و توسعه مشارکت استراتژیک بین هند و کره 
جنوبی داشته است. و نیز به گنجاندن اسلحه توپ 
خانه کی – 9 “واجرا” در ارتش هند به عنوان 
مثالی عالی اشاره کرد. دیدار نخست وزیر از کره 

جنوبی در زمانی صورت گرفت که هند صد و 
پنجاهمین )150( سالروز تولد ماهاتما گاندی را 
جشن می گیرد، در حالی که، کره جنوبی نیز در 
سالگی  سالروز صد  های  جشن  برگزاری  حال 
انقالب دموکراتیک خود بوده است. در حالی که 
گرفت،  تعلق  مودی  آقای  به  سئول  جایزه صلح 
توسعه  در  او  های  کمک  جایزه،  اعطای  کمیته 
اقتصاد هند و جهان را به رسمیت شناخته، و  بر 
اعتبار سیاست های گوناگون انجام گرفته برای 
کاهش اختالفات اجتماعی و اقتصادی بین اقشار 

ثروتمند و فقیر جامعه صحه نهاد. 
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نخست وزیر نارندرا مودی در حال استقبال از محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی در هنگام ورود ایشان در فرودگاه دهلی

رابطه بین کشور هندوستان و پادشاهی عربستان سعودی، با دیدار ولیعهد پادشاهی 
عربستان سعودی، محمد بن سلمان بن عبدوالعزیز آل سعود، باز هم قوی تر شده است

رابطه حائز اهمیت
کامل شدن یک

نوشته:پی شارما

سیاست خارجه هند در خاورمیانه تحت نظارت دولت 
یافته  دس��ت  نظیری  بی  موفقیت  به  م��ودی  ن��ارن��درا 
سلمان  بن  محمد  دولتی  بازدید  اولین  ی  نتیجه  است. 
و  سعودی  عربستان  ولیعهد  سعود،  آل  عبدوالعزیز  بن 
پادشاهی  دفاع  وزیر  و  وزیر  نخست  معاون  همچنین 
عربستان سعودی که اخیرا به نتیجه رسیده است، عهد 
کشور  این  با  هند  که  را  هایی  پیوند  که  است  ای  نامه 

قدرتمند خلیج ساخته را قوی تر می کند. ولیعهد عربستان 
دو  دی��دار  یک  برای   ،  2019 فوریه   19 در  سعودی 
تعمق  نیز  و  متقابل  پیوندهای  تقویت  روزه در راستای 
و مشاوره جهت سرمایه گذاری در بخش انرژی هند، 
المللی  بین  امنیت  زمینه  در  همکاری  و  جزیی  فروش 
امور  نو شد. وزیر  دهلی  تروریسم، وارد  با  مبارزه  و 
و  مرتبه  بلند  مقامات رسمی  از  توسط گروهی  خارجه 
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کاشت ارزن ، با کاهش نیاز به آبیاری 
و نیز کاهش تقاضا برای دانه های 

مغذی دیگر، قادر به پایدارتر ساختن 
کشاورزی است

رییس جمهور هند، رام ناث کوویند به همراه محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ، ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی در راشتراپاتی بهاوان

با  همچنین یک هیات تجاری بزرگ همراهی می شد. 
شکستن تشریفات مرسوم، نخست وزیر نارندرا مودی 
حرکتی  رفت؛  فرودگاه  در  ولیعهد  استقبال  به  شخصا 
این دیدار  که نشان دهنده اهمیت و میزان خاص بودن 
سعودی  عربستان  ولیعهد  و  مودی  وزیر  نخست  بود. 
 20 اجالس جی  حاشیه  در  نیز  گذشته  سال  نوامبر  در 
در بوئنوس آیرس واقع در کشور آرژانتین، با یکدیگر 

مالقات کردند.
 

یک استقبال گرم
 محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، در راشتراپاتی 

بهاوان، مکانی که پیش از این با رییس جمهور هند، 
رام ناث کوویند دیدار کرده بود، با یک استقبال غیر 
هند،  کشور  خارجه  امور  وزیر  شد.  مواجه  منتظره 
ساشما سواراج نیز پیش از اینکه مذاکرات سطح هیات 
بین دو کشور آغاز شود ولیعهد عربستان را دعوت به 
مالقات کرد. دو طرف بر پایه پیوند های اقتصادی و 
اجتماعی – فرهنگی شان به قدمت یک قرن و روابط 
مذاکرات وسیعی  برگزاری  به  گسترده،  بسیار  مردمی 
متعدد  موضوعات  درب��اره  گوناگون  های  طیف  در 
پتروشیمی،  انرژی،  های  زمینه  در  المنافع  مشترک 
معدنی،  مواد  و  معادن  کشاورزی،  ها،  ساخت  زیر 
سالمت  و  بهداشت  و  پ��رورش  و  آم��وزش  تولیدات، 
پرداختند. این مقام عالی رتبه که از کشور دیدار می 
آسیا  کشورهای غرب  در ساخت  هند  که  نقشی  کرد، 
ایفا کرده را مورد تحسین قرار داده و همچنین اظهار 
ویژه  بسیار  او  برای  کشور  دو  بین  روابط  که  داشت 
هستند. او در سخنرانی خود پس از پذیرش تشریفاتی 
و  هند  بین  گفت “روابط  بهاوان  راشتراپاتی  ایوان  در 
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سمت چپ: تبادل توافق نامه ها بین هند و عربستان سعودی در دهلی نو روی داد؛ 
باال: وزیر امور خارجه، ساشما سواراج پیش از مذاکرات رسمی، با محمد بن سلمان، 

ولیعهد عربستان سعودی مالقات می کند

کاشت ارزن ، با کاهش نیاز به آبیاری 
و نیز کاهش تقاضا برای دانه های 

مغذی دیگر، قادر به پایدارتر ساختن 
کشاورزی است

حدود  سعودی  عربستان  که  عربی،  جزیره  شبه 
%80 آن را شامل می شود، به هزاران سال قبل باز 
می گردد.” حتی پیش از اینکه نگارش تاریخ آغاز 
شود. روابط بین کشور هند و شبه جزیره عربی در 

دی ان ای ما جاری است. 

پنجره های جدید
موفقیت  اتمام  طرف  دو  هر  م��ذاک��رات،  طی  در 
آمیز نیتی آیوگ )NITI Aayog( و کارگاه مرکز 
 )SCISP( سعودی مشارکت استراتژیک بین المللی
را مورد تحسین قرار دادند که اخیرا در شهر ریاض 
سازمان داده شده بود. این کارگاه به شناسایی بیش 
از 40 فرصت برای مشارکت و سرمایه گذاری در 
سر تا سر مجموعه ای از مسیر های آتی پرداخت. 
هند و عربستان سعودی به امضای توافق نامه های 
در زمینه های گردشگری و مسکن، یک  متعددی 

برنامه مشارکت قدرتمند بین اینوست ایندیا و اداره 
و  همکاری  سعودی،  عربستان  گذاری  سرمایه  کل 
برنامه های  تبادل  و سیما جهت  مشارکت در صدا 
صوتی – تصویری و یک توافق نامه نیز در راستای 
بین  اتحاد  به  سعودی  عربستان  پادشاهی  پیوستن 
المللی انرژی خورشیدی تاسیس شده توسط نخست 
وزیر نارندرا مودی پرداختند.عالوه بر این، پتانسیل 
قابل  انرژی  بخش  در  مشارکت  و  همکاری  امکان 
فضا،  و  هوا   ،)R&D( دی  اند  آر  شامل  بازیافت 
علوم و فناوری، شامل کنترل از راه دور، ارتباطات 
ماهواره ای، و ناوبری مبتنی بر ماهواره نیز مورد 
همکاری  برای  نامه  تفاهم  یک  گرفتند.  قرار  بحث 
در زمینه مسکن نیز مورد استقبال قرار گرفت که، 
شرکت های هندی را برای شرکت در پروژه های 
سعودی  عربستان  در  اجرا  حال  در  سازی  مسکن 

تشویق می کند. 

امتیاز نفت
عالوه بر اینکه عربستان سعودی حدود 20 درصد 
می  تامین  را  هند  کشور  نیاز  م��ورد  خام  نفت  از 
با عنوان  این کشور،  گاز  و  نفت  ملی  کند، شرکت 
ARAMCO، با همکاری با شرکت ملی نفت ابو 
ظبی، به یک سرمایه گذاری مشترک سه جانبه به 
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محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی در حال نظارتماشای گارد افتخار در طی مراسم استقبال تشریفاتی در راشتراپاتی بهاوان

این مقام عالی رتبه که از هند دیدار 
می کرد اظهار داشت که روابط بین دو 

کشور برای او بسیار ویژه هستند

ارزش 44 میلیارد دالر امریکا با شرکت با مسوولیت 
شده  وارد  هند  پتروشیمی  پروژه  و  گیری  راتنا  محدود 
اند. این طرح، بزرگ ترین پروژه پاالیشگاه زمین سبز 
است که در یک فاز اجرا خواهد شد و انتظار می رود 
که عالوه بر تولید طیف وسیعی از نفت تصفیه شده و 
تولیدات پتروشیمی،  روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت خام 

را پردازش کند.  

حسن نیت
محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، در طی دیدارش 
از کشور هند، برای احترام به روابط صمیمانه بین دو 
با درخواست های نخست وزیر نارندرا مودی  کشور، 
مبنی بر آزاد سازی 850 زندانی هندی که در زندان های 
عربستان سعودی به سر می برند، و نیز افزایش سهمیه 
نفر    2,00,000 تا  نفر   1,75,000 از  ها  هندی  حج 
موافقت کرد.  دولت هند نیز موافقت خود را با افزایش 
جایگاه خطوط هواپیمایی عربستان سعودی از 80,000 
جایگاه در ماه به 112,000 جایگاه در ماه اعالم کرد. 
“مشارکت  تقویت  ل��زوم  بر  کشور  دو  هر  رهبران 

استراتژیک” کنونی بین دو کشور با ایجاد یک مکانیزم 
نظارت اختصاصی پیشرفته از طریق شورای مشارکت 
و  مودی  نارندرا  وزیر  نخست  مدیریت  با  استراتژیک 
تاکید  سعود  آل  عبدالعزیز  بن  سلمان  بن  محمد  ولیعهد 
طی  در  سعودی،  عربستان  و  هند  های  کشور  کردند. 
تاریخ از روابط نزدیک و صمیمانه ای لذت برده اند که 
همیشه از طریق همکاری های مشترک المنافع و روابط 
مردمی گسترده، محکم تر شده است. اولین دیدار رسمی 
دهنده  نشان  تنها  نه  هند،  از  سعودی  عربستان  ولیعهد 
هند – عربستان  دو کشور  بین  در روابط  فصلی جدید 
سعودی است، بلکه یک تغییر الگو در سیاست خارجی 
دیپلماتیک  موفقیت  نیز  و  آسیا  با غرب  رابطه  در  هند 

کشور در این منطقه را نیز نمایان می سازد. 
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معاون رییس جمهور هند، ام ونکایاح نایدو در اولین بخش سفر خود در 5 مارس2019 به پاراگوئه و کاستاریکا، به آسونسیون، پایتخت پاراگوئه وارد می شود

معاون رییس جمهور هند، ام ونکایاح نایدو جهت قوی تر کردن پیوندهای این 
کشور با کشورهای امریکای التین به پاراگوئه و کاستاریکا سفر کرد

دوستی های جدید
در حال ساخت

نوشته: نامیتا کومار

مناطق  در  هند  منافع  تجدید  افت  خالف  بر 
امریکای التین، معاون رییس جمهور ام ونکایاح 
نایدو از 5 تا 9 مارس 2019 سفری دولتی به 
تقویت  هدف  با  داشت.  کاستاریکا  و  پاراگوئه 
سرمایه  و  تجارت  افزایش  و  سیاسی  تعامالت 
گذاری با این مناطق، معاون رییس جمهور آقای 
نایدو، با موفقیت گردش هفت روزه خود به این 
دو کشور را به اتمام رسانیده، و تبدیل به اولین 

جایگاه عالی مقام هندی شد که از این دو کشور 
دیدار کرده است. معاون رییس جمهور، توسط 
کانانتانام  آلفونز  شامل  باالیی  سطح  نمایندگان 
اعضای  گردشگری،  ام��ور  در  دول��ت  وزی��ر 
پارلمان و نیز مقامات ارشد دولت هند همراهی 
می شد. دانشگاه پیس واقع در کاستاریکا، بنیان 
برای  متحد،  ملل  سازمان  توسط  ش��ده  نهاده 
هند  جمهوری  ریاست  معاون  عمده  مشارکت 
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معاون رییس جمهور، آقای نایدو 
اظهار داشت که روابط متقابل بین 

هند و پاراگوئه روند صعودی را 
بازتاب داده است

معاون رییس جمهور، 
نایدو در حال تعامل با 

جمعیت مهاجرین هندی 
ساکن در آسونسیون

پایدار  توسعه  و  دموکراسی  قانون،  “حکم  در 
در هند” یک دکترای افتخار به او اعطا کرد. 
پس  خود  سخنرانی  در  جمهور  رییس  معاون 
با  او  که  داشت  اظهار  نشان  این  دریافت  از 
دریافت این افتخار در سالی که جهان یاد بود 
تولد ماهاتما  پنجاهمین )150( سالروز  صد و 
گاندی را پاس می دارد، غرق در اندیشه شدم.
او پس از آن افزود که این افتخار تنها متعلق 
به او نمی شود بلکه برای هند است، کشوری 
که از زمان های بسیار دور از صلح حمایت 

می کرده است. 

آقای نایدو معاون رییس جمهور هند با رهبران 
در  مذاکراتی  کاستاریکا  و  پاراگوئه  کشورهای 
سطح دولت داشته، برای جامعه تجار سخنرانی 
با مهاجرین هندی در هر دو کشور به  کرده و 
تاریخی،  دی��دار  این  طی  در  پرداخت.  تعامل 
معاون رییس جمهور در حمایت گسترش اتحاد 

بین المللی خورشیدی نیز صحبت کرد. 

پاراگوئه
آقای نایدو معاون رییس جمهور هند، سفر رسمی 
خود به پاراگوئه را در 6 مارس آغاز کرده و با 
آقای ماریو عبدو بنیتز رییس جمهور جمهوری 
معاون رییس جمهور  پاراگوئه، هوگو والسکو 
و سیلویو اووالر نماینده کنگره ملی دیدار کرد. 
اظهار  نایدو،  آق��ای  جمهوری  ریاست  معاون 
داشت که روابط متقابل بین هند و پاراگوئه روند 
صعودی را بازتاب داده و ادامه داد که دو کشور 
و  داشته  مشترکی  الهامات  و  منافع  ها،  ارزش 

23

IP_Persian.indb   70 31/07/19   4:21 PM



مشارکت

W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   |      | ژانویه – مارس  2019   |  ژانویه – مارس 2019      | دور نماي هند 

باال: ، مالقات معاون ریاست 
جمهوری هند با کارولینا 

هیدالگو هررا، نماینده کنگره 
کاستاریکا در سن خوزه، 

کاستاریکا؛ چپ: نایدو، 
معاون ریاست جمهوری در 

حال ادای احترام با اهدای 
گل به بنای یادبود ماهاتما 

گاندی در دانشگاه پیس، سن 
خوزه، کاستاریکا، در 8 

مارس 2019

آینده ای مطمئن و درخشان  هر دو دارای 
خواهند بود. او همچنین به این نکته اشاره 
امریکای  و  کارائیب  ح��وزه  در  که  کرد 
التین، پاراگوئه شریکی حائز اهمیت برای 

هند به شمار می رفته است.
دیدار  مراسم  در  جمهور  رییس  معاون 
با جامعه هندی در پاراگوئه مورد استقبال 
برای  سخنرانی  با  گرفت.  ق��رار  گرمی 
او  کشور،  این  در  ساکن  هندی  مهاجرین 
مهاجرین  از  یک  هر  که  داش��ت  اظهار 
هندی ساکن در پاراگوئه، یکی از نمایندگان 
فرهنگی هند به شمار می رود. او همچنین 
دستاوردهای شهروندان هندی در پاراگوئه 
را مورد قدردانی و تحسین قرار داد. معاون 
رییس جمهور هند، نایدو، باور خود مبنی 
تقویت  موجب  هندی  مهاجرین  که  این  بر 
شد  خواهند  پاراگوئه  و  هند  بین  پیوندهای 

را ابراز کرد. 
کار  و  کسب  جامعه  برای  سخنرانی  در 
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در 6 مارس 2019 
معاون ریاست جمهوری 

هند، تمبر های یادبود 
انتشار یافته توسط دولت 
پاراگوئه با نشان صد و 

پنجاهمین )150( سالروز 
تولد ماهاتما گاندی در 

آسونسون را نمایش 
می دهد

دانشگاه کاستاریکا، برای مشارکت 
معاون رییس جمهور، نایدو در حکم 

قانون، دموکراسی و توسعه پایدار 
در هند، یک دکترای افتخار به او 

اعطا کرد

در این کشور، معاون رییس جمهور آقای نایدو، گفت 
که محدوده وسیعی برای سرمایه گذاری شرکت های 
هندی در حوزه های اتومبیل، داروسازی، و کاالهای 
مهندسی در پاراگوئه وجود دارد. او همچنین از جوامع 
کسب و کار دو ملت برای ایجاد شراکت با یک دیگر 
همکاری  نیز  و  تکنولوژی،  تجاری،  های  زمینه  در 

سرمایه گذاری دعوت به عمل آورد. 
یک تفاهم نامه نیز بین آکادمی دیپلماتیک و کنسولی، 
موسسه  و  پاراگوئه  جمهوری  خارجه  امور  وزارت 
امضا  به  هند  امور خارجه  خدمات خارجی، وزارت 

از  نایدو، معاون ریاست جمهوری هند همچنین  رسید. 
عبدو بنیتز برای سفر به هند در یک زمان مناسب برای 
دو طرف دعوت به عمل آورد تا در طی آن، به تقویت 

روابط بین دو کشور بپردازند. 

کاستاریکا
به  مارس   9 تا   7 از  جمهوری  ریاست  معاون  نایدو، 
با  را  دولتی  سطح  مذاکرات  و  کرده  سفر  کاستاریکا 
رییس جمهور کاستاریکا، کارلوس آلوارادو کوئسادا به 
هند  ارشد  مقامات  دیدار  اولین  سفر  این  رسانید.  انجام 
بود.  تاریخ  طول  در  مرکزی  آمریکای  کشورهای  از 
در طی این دیدار، هند و کاستاریکا به امضای دو سند 
حیاتی پرداختند: یک تفاهم نامه بین هند و کاستاریکا در 
مورد لغو ویزا برای صاحبان پاسپورت های دیپلماتیک 
و رسمی، و نیز امضای یک نامه به منظور همکاری 

در زمینه بیوتکنولوژی. 
در طی مذاکرات مقامات ارشد، معاون رییس جمهور 
نایدو اظهار داشت که هر دو کشور از روابط نزدیک 
اساس  بر  که  برند  می  لذت  ای  صمیمانه  پیوندهای  و 
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چپ: معاون رییس جمهور 
هند، ام ونکایاح نایدو 

در حال دریافت مدرک 
دکترای افتخار کازا در 

دانشگاه پیس، سن خوزه، 
کاستاریکا، در 8 مارس؛ 

پایین: معاون رییس 
جمهور، نایدو در حال 

سخنرانی در دانشگاه پیس، 
سن خوزه
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معاون رییس جمهور 
هند در حال سخنرانی 
در مراسم جوامع در 

سن خوزه در 9 مارس

معاون رییس جمهور، نایدو اظهار 
داشت که کاستاریکا یک مقصد 
گردشگری جذاب به شمار رفته 

و می تواند به یکی از مقاصد 
گردشگری هندی ها تبدیل شود

جمع  دموکراسی،  پیگیری  در  مشترک  تعهدات 
حقوق  نشریات،  آزادی  فرهنگی،  چند  گرایی، 
های  ارزش  و  اصول  همچنین  و  عادالنه  بشر 
حائز اهمیتی می باشند. او همچنین با اشاره به 
تفاهم نامه تجاری هند – کاستاریکا اظهار داشت 
های  زمینه  در  توانند  می  کاستاریکا  و  هند  که 
و  بیوتکنولوژی،  دیجیتال،  دانش  نظیر  مختلفی 
همچنین  باشند.  داشته  همکاری  جوی  تغییرات 
های  فرصت  در  ک��اوش  ب��رای  کشور  دو  این 
شامل  متعددی  های  بخش  در  متفاوت  تجاری 
و  هوا  و  کشاورزی  های  دستگاه  کشاورزی، 
برای  کاستاریکا  کردند.  گیری  تصمیم  فضا 
نانو – ماهواره  مشارکت در آموزش و مونتاژ 
تحقیقات  اسپیس اجرا شده توسط سازمان  یونی 
به ارسال دو  اقدام   )ISRO( هوا و فضای هند
دانشمند به این کشور خواهد کرد. تحت اجرای 
این برنامه، سازمان تحقیقات هوا و فضای هند 
)ISRO(، دانشمندانی از کشورهای مختلف را 
برای ساخت نانو – ماهواره به عنوان بخشی از 

سیاست های هوا و فضای هند آموزش می دهد. 
و  پاراگوئه  از  جمهور  رییس  معاون  دی��دار 
کاستاریکا، نقش هند را در این دو کشور آمریکای 
پیوندهای  تقویت  موجب  و  داده  گسترش  التین 
انرژی  گ��ذاری،  سرمایه  و  تجارت  در  متقابل 
قابل بازیافت، آموزش و پرورش، مراقبت های 
بهداشتی، هوا و فضا و ارتباطات مردمی خواهد 
شد. همچنین انتظار می رود که این دیدار امکان 
سفر بین دو کشور را آسان کرده و موجب تقویت 

روابط مردمی بین این کشورها شود. 
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رییس جمهور هند، رام رات کوویند و نخست وزیر نارندرا مودی به همراه سیریل رامافوزا، رییس جمهور آفریقای جنوبی در هفتادمین )70( جشن های روز جمهوری در راجپات در 
دهلی نو برگزار شده در 26 ژانویه 2019

رییس جمهور افریقا، سیریل رامافوسا به عنوان میهمان ویژه در هفتادمین 
)70( سالگرد جمهوری هند حضور یافت، و باری دیگر روابط استراتژیک و 

تاریخی به اشتراک گذاشته شده بین دو کشور را تایید کرد

عمیق کردن پیوندها
نوشته: پاتانجالی پاندیت
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رییس جمهور رامافوزا در حال اجرای 
اولین سخنرانی آزادی گاندی- ماندال 

سازمان یافته توسط شورای امور 
جهانی هند

نخست وزیر مودی با 
رییس جمهور رامافوزا 
در 25 ژانویه در خانه 
حیدر آباد در دهلی نو 

مالقات می کنند

حضور رییس جمهور جمهوری افریقای جنوبی، 
در  ویژه  میهمان  عنوان  به  رامافوسا  سیریل 
هفتادمین )70(  مناسبت  به  برگزار شده  مراسم 
سالروز جمهوری هند در 26 ژانویه 2019 در 
به شمار می رفت.  تاریخی  ای  لحظه  نو  دهلی 
ریاست  که  بود   1995 سال  در  پیش  ها  سال 
جایزه  برنده  جنوبی،  افریقای  وقت  جمهوری 
جمهور  رییس  اولین  ماندال  نلسون  نوبل،  صلح 
افریقا شد که نائل به کسب این افتخار بود. دیدار 
رییس جمهور افریقا از هند پس از انتخاب این 
کشور به عنوان یک شریک بزرگ در اجالس 
سال  اوایل  در  شده  برگزار  گوجرات  ویبرانت 
میلیارد  به 10  که منجر  جاری صورت گرفت 

تالش  شد.  کشور  دو  بین  متقابل  تجارت  دالر 
سیریل  جنوبی،  افریقای  جمهور  رییس  های 
رامافوسا برای سرمایه گذاری بین المللی عالقه 
و اشتیاق زیادی در میان شرکت های هندی به 

وجود آورده است. 

هند و افریقای جنوبی
از آنجا که هند در سال 2019 صد و پنجاهمین 
جشن  را  گاندی  ماهتما  تولد  سالروز   )150(
افریقای  دیدار دولتی رییس جمهور  می گیرد، 
جمهوری  روز  در  رامافوسا  سیریل  جنوبی، 
هند، اهمیت ویژه ای به خود گرفت. در افریقای 
جنوبی بود که گاندیجی برای اولین بار مفهوم 
خشونت  عدم  راستی،  بر  مبنی  خود  های  ایده 
و نا فرمانی مدنی که بعدا شکل “ساتیاگراها” 
را به خود گرفتند را دریافته و آن ها را تجربه 
کرد. ساتیاگراهای گاندیجی نه تنها نقشی حیاتی 
در جنبش استقالل هند بازی کرد و الهام بخش 
جنبش ضد آپارتاید به رهبری نلسون ماندال شد، 
بلکه به عنوان “نیروی راستی” در جنبش حقوق 
مارتین  رهبری  به  آمریکایی  آفریقایی  مدنی 
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راست: رییس جمهور 
رامافوزا در حال ارائه اولین 
سخنرانی آزادی یادبود گاندی 

– ماندال IBSA )هند، برزیل، 
آفریقای جنوبی( در دهلی نو

پایین: در طی یک بیانیه 
مشترک در خانه حیدر آباد در 
دهلی نو، نخست وزیر مودی 

و رییس جمهور رامافوزا 
شاهد تبادل توافق نامه ای بین 

وزیر امور خارجه، ساشما 
سواراج )راست( و همتای 
آفریقای جنوبی او، لیندیو 

سیسولو هستند

نیز  امریکا  متحده  ایاالت  در  آر  لوتر کینگ جی 
نقش بسیار مهمی داشت. در حالی که نلسون ماندال 
حفظ  را  کشور  دو  بین  قوی  سیاسی  غیر  روابط 
قدرتمندی  سیاسی  پیوندهای  و  روابط  بود،  کرده 

نیز با هند داشت. 

مراسم خوش آمد گویی
رییس جمهور رامافوسا پس از حضور موفق در 
نشست اقتصادی جهانی در داووس، در 25 ژانویه 

سال جاری وارد دهلی شد. سیریل رامافوسا رییس 
توسط  هند،  به  سفر  در  جنوبی  افریقای  جمهور 
مقامات  و  موسپه  شپو  دکتر  دول��ت،  اول  بانوی 
ارشد شامل نه وزیر، مقامات ارشد دولت خود و 
اعضای 50 نفره ای که نمایندگی جامعه تجاری 
همراهی  دهند،  می  تشکیل  را  جنوبی  آفریقای 
گویی  آمد  خوش  مراسم  یک  دنبال  به  شد.   می 
به مناسبت ورود او در راشتراپاتی باوان، رییس 
جمهوری افریقای جنوبی و بانوی اول دولت، با 
بود  یاد  بنای  گات،  راج  در  گل  تاج  یک  اهدای 

ماهاتما گاندی، یاد او را تکریم نهادند. 

همکاری استراتژیک
در طی این دیدار، رییس جمهور افریقای جنوبی، 
مودی  نارندرا  هند،  وزی��ر  نخست  و  رامافوسا 
همکاری  کردن  تر  عمیق  هدف  با  را  مذاکراتی 
های دو جانبه “با موضوع مشارکت استراتژیک، 
بین دو کشور  تاریخی”  دوستی محکم، و روابط 
دنبال گسترش  به  دو کشور،  این  برگزار کردند. 
تقویت همکاری های خود در زمینه  مشارکت و 
های نظامی و تماس های نظامی، امنیت دریایی، 
معدن  و  دفاعی  تجهیزات  ها،  مهارت  توسعه 
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رییس جمهور رامافوزا 
به همراه همسرش، 

خانم شپو موتسپه در 
راج گات واقع در دهلی 

نو، به احترام یادبود 
ماهاتما گاندی حضور 

یافته اند

نخست وزیر مودی و رییس جمهور 
رامافوزا با هدف کسب پیوند های 
تجاری بهتر بین دو کشور فعالیت 

می کنند

کاری، کشاورزی و فناوری اطالعات بودند. مهم 
برنامه  مذاکرات، یک  این  از  نتیجه حاصل  ترین 
استراتِژک همکاری سه ساله )2019-2021( بود 
که به امضای هر دو طرف رسیده و در جست و 
جوی افزایش مشارکت استراتژیک بین دو کشور 

می باشد. 

مسیر 1.5
با هدف توسعه روابط تجاری بیشتر بین دو کشور 
هند و افریقای جنوبی و امید به دست یابی به اهداف 
تا سال  با ارزش 20 میلیارد دالر امریکا  تجاری 
2021، رهبران دو کشور به طور مشترک به تفاهم 
کردند.  اشاره  جنوبی  افریقای   – هند  تجاری  نامه 
رهبران دو کشور مشارکت استراتژیک بین هند و 

افریقای جنوبی دستاورد اظهارنامه رد فورت در 
سال 1997 و همچنین اظهارنامه شوانه متعلق به 
اکتبر 2006 را به یاد آوردند. آن ها رضایت خود 
مبنی بر “عمیق و گسترده تر کردن این مشارکت 
دو جانبه جامع” را ابراز داشته، اما هم زمان بر 
احساس نیاز برای تقویت هر چه بیشتر همکاری 
در زمینه های سیاسی، اقتصادی، دفاعی، علمی، 
تاکید  فرهنگی  اجتماعی  و  کنسولی  قلمروهای 
ورزیدند. با به رسمیت شناختن افریقا در اظهارنامه 
2015 دهلی متعلق به سومین اجالس تفاهم هند و 
با   1.5 مسیر  سیاست  تحت  کشور  دو  این  افریقا، 
تمرکز بر زمینه هایی برای ترویج همکاری های 

عملی، در کنار یک دیگر فعالیت می کنند. 

همکاری بین المللی
مودی  نارندرا  وزیر  نخست  دی��دار،  این  طی  در 
به  متعهد  را  خ��ود  رامافوسا  جمهور  رییس  و 
همکاری  طریق  از  جانبه  چند  اصالحات  ترویج 
مانند  مربوطه  جانبه  چند  مجامع  در  هماهنگی  و 
اس  ای  بی  ای،  اس  بی  آی  بریکس،   ،20 جی 
و رفاه مشترک  او،  تی  دبلیو  ام،  ای  ان  آی سی، 
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اتحادیه  تقویت  برای  را  خود  تعهد  همچنین  و  ک��رده، 
نخست  کردند.  اعالم   )IORA( هند  اقیانوس  حاشیه 
بریکس  اجالس  آمیز  موفقیت  برگزاری  مودی  وزیر 
در جوالی 2018 در ژوهانسبورگ را تحسین کرده، و 
موافقت خود را برای توسعه همکاری و هماهنگی های 
و  سیاسی  تقویت حکومت  و  نگرش “اصالح  با  بیشتر 
اقتصادی جهانی”  بین کشورهای عضو بریکس اظهار 
داشت. او همچنین عضویت غیر دائمی آفریقای جنوبی 

های  سال  برای  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در 
را  افریقای جنوبی  و  گفته  تبریک  را  و 2020   2019
برای برخورداری از حمایت هند در اجرای مسوولیت 

خود در این نقش حائز اهمیت مطمئن ساخت.

تقویت همکاری های دفاعی
پایدار  سرعت  بر  مبنی  را  خ��ود  رضایت  ره��ب��ران 
همکاری از طریق مداخالتی به شیوه های مختلف در 
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باال: سیریل رامافوزا، رییس 
جمهور افریقای جنوبی 

در پذیرش “در خانه” به 
میزبانی ریاست جمهوری 
هند، رام رات کوویند در 

راشتراپاتی بهاوان به همراه 
نخست وزیر نارندرا مودی 

حضور به هم می رسانند

راست: نیروهای مسلح 
ارتش هند در حال راهپیمایی 

در مسیر راج پات در طی 
راهپیمایی روز جمهوری هند

تولیدات  مشترک،  همکاری  تولید،  شامل  دفاع  بخش 
صنعتی، تحقیقات و توسعه، آموزش و تمرینات مشترک 
ابراز کردند. جهت کسب اطمینان از عبور بدون مانع 
اقیانوس  مناطق  تمام  در  متداوم  و رونق  تجارت  برای 
هند )IOR(، نارندرا مودی و سیریل رامافوسا، رهبران 
و  افزایش  اهمیت  بر  جنوبی  افریقای  و  هند  کشور  دو 
و همچنین همکاری  دریایی  جانبه  دو  توسعه مشارکت 

هند  اقیانوس  دریایی  سمپوزیوم  زمینه  در  تر  نزدیک 
)IONS( تاکید ورزیدند. 

پیش به سوی آینده ای با شکوه
هند و افریقای جنوبی یک تاریخ استعماری منحصر به 
فرد با ضربه های تبعیض نژادی، و نیز پیشینه تاریخی 
بلند مدتی را برای حق حاکمیت مستقل به اشتراک می 
گذارند. تاریخ های رقم زده شده منحصر به فرد هند و 
افریقای جنوبی، آن گونه که نخست وزیر نارندرا مودی 
در طی نشست تجاری هند – افریقای جنوبی به آن اشاره 
به طور  ما  آن چیزی است که  تر  کرد، “بسیار عمیق 
معمول متوجه آن هستیم.” و ما راه دیگری جز موافقت 
بیشتر با آن چه نخست وزیر مودی گفته نداریم که روابط 
قوی بین این دو کشور منجر به یک آینده ی مشترکا با 
به  رسیدن  برای  ماهاتما  و  مادیبا  رویای  و  شده  شکوه 
بلکه  کشور،  دو  این  مردم  تنها  نه  برای  بهتر  ای  آینده 

شهروندان سراسر جهان به تحقق خواهد پیوست. 
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از 50 سال پیش که سازمان همکاری اسالمی شکل گرفته، تا کنون، هند 
برای اولین بار به عنوان میهمان افتخاری، در اجالس شورای وزیران 

خارجه سازمان همکاری اسالمی )OIC( در ابو ظبی شرکت کرد

نگارش تاریخ

لحظه ای که وزیر امور خارجه هند، ساشما سواراج 
سخنرانی خود را در مراسم عمومی افتتاحیه چهل 
امور  وزرای  ش��ورای  اج��الس   )46( ششمین  و 
 1 در   )OIC( اسالمی  همکاری  سازمان  خارجه 
رویدادی  کرد،  پا  بر  ظبی  ابو  در   2019 مارس 
تاریخی به شمار می رفت. با سخنرانی در شورای 
اسالمی  همکاری  سازمان  خارجه  امور  وزرای 
در   )EAM( هند  خارجه  امور  وزیر   ،)OIC(
نطق کامال به یاد ماندنی خود اظهار داشت “من از 

سرزمین ماهاتما گاندی می آیم، جایی که هر نماز 
گذاری مناجات خود را با دعای شانتی و یا صلح 
و آرامش برای همه، به پایان می رساند.” هند نیز 
برای شرکت در این اجالس، توسط امارات متحده 
عربی )UAE(، کشور میزبان این اجالس در سال 
جاری، به عنوان “میهمان افتخاری”  دعوت شده 
بود. حضور هند در این جلسه، که از 1 تا 2 ماه 
مارس برگزار شده بود، حائز اهمیت بسیاری بود 
چرا که، نه تنها مشارکت هند را در جهان اسالم 
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صفحه روبرو: وزیر امور خارجه، ساشما سواراج برای شرکت در چهل و ششمین )46( اجالس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسالمی وارد ابو ظبی می شود. باال: وزیر امور خارجه، ساشما سواراج در حال 
)OIC( سخنرانی در سازمان همکاری اسالمی

به رسمیت شناخت، بلکه نشان دهنده همکاری و 
در  مسلمان  میلیون   185 با  کشور  این  مشارکت 
مسلمانان  جمعیت  ترین  بزرگ  از  یکی  کشور، 

نسبت به هر یک از کشور های جهان بود. 
برای اولین بار از زمانی که سازمان همکاری 
اسالمی )OIC( در سال 1969 بنیان گذاشته شد، 
هند در یکی از گرد همایی های این سازمان شرکت 
کرد که شامل گروهی از 57 کشور می شود که 40 
کشور از میان آن ها کشور های مسلمان هستند. 
این سازمان به عنوان صدای جمعی جهان اسالم 
هماهنگی  و  ترویج صلح  هدف  با  و  یافته  ظهور 

بین المللی آغاز به فعالیت کرده است. وزیر امور 
سخنرانی  در  سواراج  ساشما   ،)EAM( خارجه 
که  داش��ت  اظهار  هچنین  اج��الس  ای��ن  در  خ��ود 
جمعیت مسلمانان ساکن در هند، جهان کوچکی از 
تنوع کشور است که همه دارای  سلیقه های غذایی 
لباس های  از  بی نظیری  انتخاب های  و  متفاوت 
سنتی بوده، و به حفظ و نگهداری میراث فرهنگی 
که  پردازند  می  مناطقی  قدرتمند  شناسی  زبان  و 

برای نسل ها خانه آنها بوده است.
او همچنین گفت که از آنجا که در سال 2019 
سازمان همکاری اسالمی )OIC( سالگرد طالیی 
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مشارکت

برای اولین بار از زمانی که سازمان 
همکاری اسالمی )OIC( در سال 
1969 بنیان گذاشته شد، هند در 

یکی از گرد همایی های این سازمان 
شرکت کرد

صفحه روبرو: در سخنرانی 
در شورای وزرای امور 

خارجه، وزیر امور خارجه 
هند، ساشما سواراج به 

روابط هند با امارات متحده 
عربی )UAE( اشاره کرده، 

و افزود که دو کشور برای 
دستیابی به عدالت، کرامت و 
برابری برای همه مردم در 

کنار یکدیگر ایستاده اند

عربی  متحده  ام��ارات  گیرد،  می  جشن  را  خود 
)UAE( سال تحمل را گرامی داشته و هند نیز صد 
و پنجاهمین )150( سالگرد تولد ماهاتما گاندی را 
جشن خواهد گرفت، امسال تبدیل به سال ویژه ای 
وزیر  سازمان،  این  درباره  صحبت  با  است.  شده 
امور خارجه هند اظهار داشت که سازمان همکاری 
اسالمی )OIC( نقش کلیدی در شکل گیری جهان 
داشته است زیرا اعضای این سازمان بیش از یک 
داده  تشکیل  را  ملل  سازمان  اعضای  از  چهارم 
توسط  گرفته  انجام  های  تالش  از  قدردانی  با  اند. 
سازمان همکاری اسالمی، وزیر امور خارجه هند 
سخنان خود را این طور ادامه داد که این سازمان 
در پیوند دادن کشور ها در یک بنیان ایمان مشترک 
موفق بوده و اعضای آن خواسته مشترکی را مبنی 
بر آینده ای بهتر برای مردمان شان به اشتراک می 

گذارند.
به   )UAE( عربی  متحده  ام��ارات  توسط  هند 
مجدد  تثبیت  گر  نمایان  که  شد  دعوت  اجالس  این 
روابط دو جانبه قدرتمند بین دو کشور بود. وزیر 
امور خارجه امارات متحده عربی، شیخ عبدهللا بن 
زاید آل نهیان، دعوت از وزیر امور خارجه هند، 

سواراج را تمدید کرد. سواراج در صحبت درباره 
رابطه هند با امارات متحده عربی گفت که هر دو 
کشور در تمایل خود برای بر پایی عدالت، کرامت 
و برابری برای همه مردم، بدون توجه به نژاد و 

مذهب، دوش به دوش یکدیگر ایستاده اند.
ساختن  مبدل  ب��رای  کشور  دو  هر  که  گفت  او 
که  نمایندگانی  از  هایی  بنیاد  به  جهانی  های  نهاد 
نشده  انتخاب  محدودی  تعداد  منافع  مبنای  بر  تنها 
باشند، تالش  بلکه صدای همه حوزه های بشریت 
امور  وزیر  س��واراج،  سخنرانی  از  پس  کنند.  می 
جانبه  دو  های  صحبت  همچنین  او  هند،  خارجه 
بنگالدش، دکتر ای کی  از  با همتایان خود  ای را 
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این دعوت با به رسمیت شناختن قامت 
سیاست جهانی هند، ریشه های عمیق 

میراث و مولفه های مهم اسالمی آن 
تمدید شد

سمت چپ: وزیر امور خارجه، ساشما سواراج به همراه وزیر امور خارجه بنگالدش، 
دکتر ای کی عبدالمومن در حاشیه اجالس وزرای امور خارجه سازمان همکاری 

اسالمی )OIC( در ابوظبی؛ باال: وزیر امور خارجه با همتای خود از مالدیو، عبدوهللا 
شهید در طی این سفر

عبدوالمومن و مالدیو، عبدوهللا شهید عهده دار شده، و 
های  زمینه  در  خود  های  دیدگاه  تبادل  به  وزیران  این 
منطقه ای و دو جانبه پرداختند. سواراج، قدردانی ویژه 
هند را برای گوش فرا دادن به صدای هند در اجالس 
سازمان همکاری اسالمی )OIC( نسبت به کشورهای 
عربستان سعودی، بنگالدش و دیگر کشورهای دوست، 
ابراز کرد. سال گذشته، بنگالدش، جهت هموار کردن 
هند  مانند  مسلمان  غیر  کشورهای  مشمولیت  برای  راه 
پیشنهاد  ساله،   50 گروه  این  ناظر”  “دولت  عنوان  به 

بازسازی منشور سازمان را عنوان کرد.
با نام بردن اقتصاد هند به عنوان سریع ترین اقتصاد 
در حال رشد در جهان، وزیر امور خارجه هند، سواراج 
اظهار داشت که این سومین اقتصاد بزرگ جهان در “ 
برابری قدرت خرید” بود و هند خوش حال خواهد شد 
که بازار، منابع، فرصت ها و مهارت هایش را با کشور 
های شریک خود به مشارکت گذارد. او تایید کرد که هند 
برای کسب اطمینان از اینکه مسیر رشد و توسعه برای 
همه باز بوده، و رژیم تجارت جهانی گشوده، پایدار و 

منصفانه است، هر کاری که الزم باشد انجام می دهد. 
او درباره تهدید تروریسم نیز صحبت کرد و گفت که 

مبارزه با تروریسم، رویارویی در برابر هیچ مذهبی 
نبوده است. او ادامه داد که هر مذهبی در جهان، برای 
کند.  می  تالش  ب��رادری  و  شفقت  صلح،  به  دستیابی 
وزیر امور خارجه عنوان کرد که هند برای گسترش 
معنا و ماموریت واقعی همه مذهب ها، و در راستای  
مخالفت با زبان خصومت با پیام هماهنگی، مشارکت 
ادامه   )OIC( اسالمی  همکاری  سازمان  با  را  خود 
اسالمی  همکاری  سازمان  که  افزود  او  داد.   خواهد 
)OIC( نیز نیاز دارد که الهام بخش جوانان برای دنبال 
باشد. حضور  ویرانی  نه  و  رسانی  خدمت  راه  کردن 
هند در این جلسه تاریخی بوده و سنگ بنای همکاری 
جهان  و   )OIC( اسالمی  همکاری  سازمان  با  بیشتر 

اسالم به شمار می رفت. 
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هند به مشارکت کشور ها در پروژه 
بندر چابهار که با تالش مشترک هند 

– ایران در حال اجرا است، خوش 
آمد گفت

مشارکت وزیر امور خارجه کشور هند، ساشما سواراج در اولین گفت و گوی بین هند – 
آسیای مرکزی برگزار شده در ژانویه سال 2019 در ازبکستان، روابط بین دو کشوری که 

همیشه به طور سنتی دوست بوده اند را باز هم قوی تر کرد

اتصال آسیای
مرکزی پاتانجالی پاندیت

خارجه،  امور  وزیر  که  هنگامی   ،2018 سال  در 
ساشما سواراج در آگوست 2018 به یک دیدار رسمی 
توسط  پذیری  دل  شکل  به  پرداخت،  ازبکستان  از 
بانوی سالمند ازبکستانی شگفت زده شد که در  یک 
خیابان های تاشکند، پایتخت ازبکستان آواز “ایچاک 
دانا بیچاک دانا” متعلق به یکی از فیلم های کالسیک 
بالیوودی به نام “شری 420” را می خواند! در حالی 
که ویدیوی این زن در حال آواز خواندن و وزیر امور 
سرعت  به  او  آواز  از  بردن  لذت  حال  در  خاررجه 
داستان  این  شد،  پخش  اجتماعی  های  شبکه  تمام  در 
نشان می داد که چقدر فیلم ها و سریال های تلوزیونی 
هندی در این کشور واقع در آسیای مرکزی محبوب 
و  هند  مردم  بین  فرهنگی  رابطه  این  اند.  شده  واقع 
ازبکستان، تنها تکرار کننده پیوندهای قوی است که 
به اشتراک  آسیای مرکزی  توسط کشور های هند و 
گذاشته شده بوده اند. با دنبال کردن سفر جهانی نخست 
وزیر نارندرا مودی در سال 2015، که شامل توقف 
هایی در سر تا سر کشورهای آسیای مرکزی می شد، 
این روابط به طور مداوم در حال قوی و قوی تر شدن 
بوده اند. دیدار دو روزه ی وزیر امور خارجه، ساشما 
ژانویه   13 و   12 تاریخ  در  ازبکستان،  از  سواراج 
2019، برای حضور یافتن در اولین گفت و گوی هند 

بلند در راستای همان مسیر  – آسیای مرکزی گامی 
بوده است. 

گفت و گو
این گفت و گوی دو روزه بر موضوعات مورد توجه 
تجارت و جغرافیای سیاسی تمرکز کرده است. در این 
مذاکرت، وزیران امور خارجه جمهوری قرقیزستان، 
امور  وزیر  اول  معاون  ترکمنستان،  و  تاجیکستان 
خارجه قزاقستان و میهمان ویژه، وزیر امور خارجه 
افغانستان، صالح الدین ربانی حضور به هم رسانده 
بودند. وزیر امور خارجه هند، ساشما سواراج، گفت 
کرد؛  پیشنهاد  را  هوایی  های  مسیر  درب��اره  گو  و 
و  هند  بین  آمیز  موفقیت  هوایی  مسیر  به  اش��اره  با 
گو  و  گفت  دهی یک  پیشنهاد سازمان  او  افغانستان، 
میان مقامات هواپیمایی کشوری، حمل و نقل هوایی، 

IP_Persian.indb   55 31/07/19   4:21 PM



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   |      | ژانویه – مارس  2019   |  ژانویه – مارس 2019      | 39دور نماي هند 

وزیر امور خارجه ی هند، ساشما سوراج )وسط( همراه با وزیران امور خارجه جمهوری قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان )چپ به راست( در 
“دیدار وزیران در مذاکرات هند – آسیای مرکزی” شرکت کردند

وزیر امور خارجه، تاسیس “شورای 
تجاری هند – آسیای مرکزی را نیز 

پیشنهاد کرد

و شرکت های هواپیمایی هند و آسیای مرکز را ارائه 
کرد که در نتیجه آن، اقالم و کاالهایی شامل مواد فاسد 
شدنی به شکل بهره مند و سریعی انتقال خواهند یافت. 
برای غلبه بر محدودیت های جغرافیایی و زیر بنایی 
در توسعه ارتباطات بین هند و مناطق آسیای مرکزی، 
هند به مشارکت کشور ها در پروژه بندر چابهار که با 
تالش مشترک هند – ایران در حال اجرا است، خوش 
آسیای  و  افغانستان  که  حالی  “در  گفت  او  گفت.  آمد 
مرکزی محصور در خشکی هستند، راه های متعددی 
وجود دارند که از طریق آن ها هند، افغانستان و کشور 
های آسیای مرکزی می توانند دست در دست هم نهاده 
و برای توسعه ارتباطات در این منطقه تالش کنند، به 
گونه ای که، تجارت و بازرگانی بین ما رواج بیشتری 
یافته و مبادالت مردمی ما رونق یابند.” اخیرا هند به 
“توافق نامه عشق آباد” پیوسته که در جست و جوی 
احداث یک حمل و نقل بین المللی و مسیر حمل و نقل 
می  ازبکستان  و  ترکمنستان  عمان،  ایران،  بین  ویژه 

باشد. وزیر امور خارجه، سواراج در ادامه به عالقه 
ازبکستان به پیوستن به مسیر حمل و نقل بین المللی 
شمال و جنوب خوش آمد گفت که، یک سیستم حمل 
طول  به  جاده(  و  آهن  راه  )کشتی،  گانه  چند  نقل  و 
خلیج  و  هند  اقیانوس  اتصال  برای  کیلومتر   7,200
فارس به دریای خزر از طریق ایران، و از آنجا به 

روسیه و شمال اروپا می باشد. 

ارتباط با افغانستان
ارتباط  یک  عنوان  به  استراتژیک  موقعیت  برای 
نمایندگان حاضر  مرکزی،  آسیای  و  هند  بین  زمینی 
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پایین: وزیر امور 
خارجه، ساشما سواراج 

در حال سخنرانی در 
اولین اجالس مذاکرات 

هند – آسیای مرکزی

در این مذاکره، مشارکت افغانستان را مورد استقبال 
قرار داده و پشتیبانی خود را برای ایجاد یک روند 
“با  که  کردند  اب��راز  افغانستان  در  فراگیر  صلح 
افغانی”  کنترل  و  افغانی  رهبری  افغانی،  مالکیت 
می باشد. با خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از 
افغانستان، یک افغانستان پایدار و با ثبات برای حفظ 
و نگهداری صلح و رفاه منطقه بسیار ضروری به 
نظر می رسد. وزیر امور خارجه کشور هند، ساشما 
سواراج، بر پشتیبانی و حمایت هند از افغانستان به 
باز  بر  که  کرد  تاکید  امریکا  دالر  میلیارد   3 بهای 
سازی، توسعه زیر ساخت ها، توانمند سازی، رشد 
و توسعه منابع انسانی و ارتباطات تحت “مشارکت 
تمرکز  سپتامبر2017  در  شده  تاسیس  نو”  توسعه 
دارد. او در ادامه اظهار داشت که “مشارکت توسعه 
به عنوان یک مولفه ی حایز اهمیت مشارکت هند با 
کشورهای دیگر ظهور یافته است. ما برای یافتن راه 
مرکزی  آسیای  با  مشارکت  این  توسعه  برای  هایی 

نیز خرسند خواهیم شد.”
وزیر امور خارجه هند، در راستای پیشرفت این 
مشارکت توسعه،  تاسیس “گروه توسعه هند – آسیای 
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ظهور قزاقستان، جمهوری 
قرقیزستان، تاجیکستان، 

ترکمنستان و ازبکستان به عنوان 
کشورهایی مستقل، فراهم کننده ی 
فرصت های بزرگی برای ساخت 
مشارکت مدرن بر روی این بنیان 

های قدرتمند می باشد.

هند همیشه دوست و شریک قابل 
اعتمادی برای آسیای مرکزی بوده 
و خواهد بود. زمان این فرا رسیده 

که به شکل قابل توجهی، سطح 
این تعامل را افزایش دهیم. 

دولت هند خوش حال خواهد شد 
که دوره های آموزشی ویژه ای را 
در زمینه هایی نظیر جلوگیری از 
قاچاق مواد مخدر، WTO، کنترل 

از راه دور، دوره های آموزشی 
فناوری اطالعات در سطوح باال، 

فیلم سازی، بخش های نفت و 
گاز، و برنامه ریزی سیاسی و 

مدیریت عمومی برای کشورهای 
آسیای مرکزی برگزار کند. 

فیلم های هندی با آوازها و 
فضاهای محبوب شان بر اساس 

خانواده و جامعه، محبوبیت 
وسیعی در آسیای مرکزی کسب 

کرده اند. این عشق وافر  نسبت به 
فیلم های هندی به نسل های قدیمی 

تر بر می گردد.

ما همه باید در راستای قرار دادن 
مکانیسم های تجاری الزم برای 

پخش فیلم در آسیای مرکزی و هند 
تالش کنیم به گونه ای که، فیلم 

های ما برای مردم همدیگر قابل 
دسترس باشند.

نکات کلیدی از 
سخنرانی وزیر 

امور خارجه
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برای تقویت ارتباطات بین هند و 
آسیای مرکزی، وزیر امور خارجه، 

سواراج، مذاکراتی را در زمینه 
مسیرهای هوایی توصیه کرد

سمت چپ: وزیر امور خارجه در حاشیه مذاکرات هند – آسیای مرکزی برگزار شده در ازبکستان، با 
رشید مدروف، وزیر امور خارجه ترکمنستان مالقات می کند؛ سمت راست: وزیر امور خارجه ، پس 

از مشارکت موفقیت آمیز خود در اولین )1( مذاکرات هند – آسیای مرکزی در سمرقند، این کشور را به 
قصد دهلی ترک می کند

مرکزی” در سطح  جهانی به جهانی )G2G( را نیز 
پیشنهاد کرد. به منظور تعامالت تجاری و بازرگانی 
درک  تسهیل  برای  یافته  سازمان  ای  شیوه  به  بهتر 
بهتر مقررات مربوطه ی ما، خانم سواراج تاسیس 
تشکیل  مرکزی”  آسیای   – هند  تجاری  “ش��ورای 
شده از اتاق بازرگانی و صنایع پیشروی هر کشور 
متشکل از جوامع تجاری اعضای این مجموعه را 

نیز توصیه کرد.
وزیر امور خارجه، سواراج در حاشیه مذاکرات 
همتای  با  نیز  را  مذاکراتی  مرکزی،  آسیای   – هند 
داشته  پا  بر  کامیلوف  عبدالعزیز  خود،  ازبکستانی 
گانه  تقویت همکاری در زمینه های چند  و درباره 
شامل تجارت، اقتصاد، بهداشت و سالمت، آموزش 
و پرورش، دفاع، هوا و فضا، اطالعات و فناوری، 
وزیر  همچنین،  کرد.  صحبت  مردمی  ارتباطات  و 
ترکمنستان،  خارجه  امور  وزیر  با  خارجه  امور 
افزایش  درب��اره  و  ک��رده  مالقات  م��ردوف  رشید 
همکاری دو جانبه در بخش های گوناگون به گفت 
شده  منتشر  مشترک  بیانیه  یک  در  پرداخت.  گو  و 

کنندگان  شرکت  همه  روی��داد،  این  اختتامیه  در 
رضایت خود را مبنی بر موفقیت اولین مذاکرات 
هند – آسیای مرکزی در طول تاریخ ابراز کرده 
جمهوری  به  نسبت  را  خود  عمیق  قدردانی  و 
بیان  رویداد  این  دهی  سازمان  برای  ازبکستان 
 – “هند  مذاکرات  ادامه  برای  وزیران،  کردند. 
آسیای مرکزی” با مشارکت افغانستان در سطح 
موافقت  منظم  شکلی  به  خارجه  امور  وزیران 
در  دیگر،  باری  که  گرفتند  تصمیم  نیز  و  کرده 
سال 2020، با همین چارچوب مشابه در دهلی 

نو مالقات کنند. 
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آیوشمان بهارات، بزرگ ترین برنامه ی مراقبت های بهداشتی و سالمتی با 
بودجه دولتی در جهان، برنده ی قلب ها شده است

سالمتی برای همه
نوشته: نامیتا کومار

های  مراقبت  برنامه  یک  بهارات،  آیوشمان 
گفته می  دولتی در هند، که  بودجه  با  بهداشتی 
شود در نوع خود بزرگ ترین برنامه در تمام 
را  شناخته  نا  چندین چهره ی  باشد،  می  جهان 
مردم  است.  داده  قرار  ویژه  توجه  معرض  در 
شهر  و  روستایی  مناطق  از  بسیاری  به  متعلق 
های کوچک تر در سر تا سر کشور را می توان 
برنامه  این  برای ستایش  آواز خواندن  در حال 
دید که برای آن ها با نرخ های یارانه ای بسیار 
اندک، مزایای بهداشتی و سالمتی را به ارمغان 

آورده است. ویدئوهای متنوعی که به زبان های 
ساخته  برجسته  را  برنامه  این  مزایای  محلی، 
اند نیز به سرعت نور در شبکه های اجتماعی 

پخش شده اند.
اما پس از آن، آیوشمان بهارات تبدیل به نوش 
دارویی که بیماران هندی نیاز دارند، شده است. 
نارندرا  وزیر  نخست   ،2018 سپتامبر   23 در 
مودی اقدام به تاسیس آیوشمان بهارات، بزرگ 
ترین برنامه مربوط به مراقبت های بهداشتی در 
رانچی، پایتخت جهارکاند، کرد. این برنامه که 
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از طریق آیوشمان بهارات، دولت با 
هدف فراهم سازی امکانات مراقبت 

های بهداشتی برای بیش از 100 
میلیون از خانواده های فقیر روستایی 

و شهری فعالیت می کند

نخست وزیر هند، نارندرا 
مودی در حال اعطای کارت 

سالمت به یکی از ذینفعان 
آیوشمان بهارات – ماموریت 

ملی مراقبت بهداشت در 
مراسم راه اندازی برنامه در 
راچی در 23 سپتامبر 2018

 )PMJAY( به عنوان پی ام جان آروگیا یوجانا
شده  اندازی  راه  سپتامبر   25 از  داده،  نام  تغییر 
سازی  فراهم  هدف  با  دول��ت  آن،  طریق  از  و 
امکانات مراقبت های بهداشتی برای بیش از 100 
میلیون خانواده با پوشش نیازمندان ساکن شهرها 
و روستاها فعالیت می کند. این برنامه، همچنین 
بهداشتی  های  مراقبت  ملی  ماموریت  به  مشهور 
متداول شناخته می شود،  به طور  که  نامی  یا  و 
حمایت   – مرکزی  ی  برنامه  یک  کیر”  “مودی 
شده تحت نظر ماموریت آیوشمان بهارات مربوط 

خانواده  رفاه  و  سالمت  و  بهداشت  وزارت  به 
)MoHFW( در هند می باشد.

مراقبت همگانی
است؛  اصلی  جزء  دو  دارای  بهارات  آیوشمان 
 )NHPM( ماموریت مراقبت های بهداشتی ملی
و برنامه سالمتی مرکزی. پرادهان مانتری جان 
مرکزی  ی  هسته   ،)PMJAY( یوجانا  آروگیا 
 )NHPM( ماموریت مراقبت های بهداشتی ملی
و  جست  در  جای   – ام  پی  دهد.  می  تشکیل  را 
شانه  بر  شده  وارد  مالی  فشارهای  کاهش  جوی 
دلیل  به  که  است  جامعه  پذیر  آسیب  قشر  های 
بستری شدن های فاجعه بار در بیمارستان تحت 
فشار هستند. این برنامه، فراهم کننده ی سواستیا 
از طریق مشمولیت  بهداشتی  )مراقبت  سوراکشا 
مالی( برای 107.4 میلیون از فقرا، خانواده های 
مشاغل  از  هایی  گروه  نیز  و  محروم  روستایی 
شهری  کارگران  های  خانواده  از  شده  شناسایی 
اجتماعی  سرشماری  های  داده  آخرین  با  مطابق 
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این برنامه بدون نیاز به پرداخت پول 
نقد و بدون کاغذ طراحی شده است. این 
طرح، توسط بیمارستان های عمومی و 
نیز بیمارستان های خصوصی ثبت نام 

شده، تامین می شود

پوشش  برنامه،  این  باشد.  می  کاست  اقتصادی   -
برای  روپیه  ساالنه  500.000  ارزش  به  مفیدی 
ارائه  خانواده(  فلوچارت  اساس  )بر  خانواده   هر 
می کند که 500 میلیون ذینفع را تحت پوشش قرار 

می دهد.

همه در یک واحد مشترک
آیوشمان بهارات چندین طرح بهداشتی موجود را 
نیز شامل RSBY )راشتریا سواستیا بیما یوجانا( 
فراهم  جهت   2008 سال  در  که  دهد  می  پوشش 
سازی برنامه بیمه سالمت بدون نیاز به پول نقد، 

اساس  بر  روپیه  منافع ساالنه 30.000  پوشش  با 
فلوچارت خانوار )یک خانواده پنج نفری(، برای 
خانواده های زیر خط فقر )BPL( و همچنین 11 
طبقه بندی شناخته شده به عنوان کارگران سازمان 
احداث  اشتغال  و  کار  وزارت  توسط  نشده،  یافته 
 RSBY خالقانه ی های  طرح  ادغام  است.  شده 
بهداشت  با سیستم  یوجانا(  بیما  )راشتریا سواستیا 
و سالمت، برای رسیدن به بهبودی بیشتر، پوشش 
و بهره وری امری حیاتی به نظر می رسد. یکی 
همکاری  فدرالیسم  بهارات،  آیوشمان  اصول  از 
مختلف،  ه��ای  ایالت  ب��رای  پذیری  انعطاف  و 
که  است  ای  گونه  به  کشور  های  استان  شامل 
مهیا  را  ها  ایالت  بین  مشترک  همکاری  امکان 
ادغام  از  اطمینان  امر، جهت کسب  این  کند.  می 
یا  و  کنونی  سالمت  بیمه  با  برنامه  این  مناسب 
مرکزی  های  خانه  وزارت  مراقبتی  های  برنامه 
مختلف، سازمان ها و دولت های ایالتی )با هزینه 
ایالتی،  های  دولت  شود.  می  واقع  موثر  خود( 
های  مراقبت  ماموریت  که  اند  شده  دانسته  مجاز 

44

IP_Persian.indb   49 31/07/19   4:20 PM



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   |      | ژانویه – مارس  2019   |  ژانویه – مارس 2019      | دور نماي هند 

ایالت ها برای انتخاب شرایط اجرای 
برنامه از طریق جوامع، بنیادها و 

شرکت های بیمه آزاد هستند

نخست وزیر نارندرا مودی به همراه استاندار جهارکاند داروپادی مورمو، وزیر ارشد ایالت، راگوبار داس و وزیر اتحادیه سالمت و بهداشت و رفاه خانواده، جاگات پراکاش نادا در حال گذاشتن 
سنگ بنای دو دانشکده پزشکی در طی راه اندازی آیوشمان بهارات در سال 2018

بهداشتی ملی )NHPM( را هم به صورت افقی و 
هم عمودی گسترش دهند. همچنین، ایالت ها برای 
انتخاب شرایط اجرای این برنامه از طریق شرکت 
بنیاد  از طریق  به صورت مستقیم  یا  و  بیمه،  های 
ها یا جوامع و یا یک مدل ترکیب شده آزاد هستند.

روند  ذینفعان،  راحتی  از  اطمینان  کسب  برای 
شده  طراحی  آسان  بسیار  مزایا  از  ب��رداری  بهره 
است. در حالی که ماموریت مراقبت های بهداشتی 
ملی )NHPM( بر روی خدمات بهداشتی درجه دو 
مرکزی  سالمتی  برنامه  است،  شده  متمرکز  سه  و 
و  بهداشتی  خدمات  سازی  فراهم  وجوی  در جست 
سالمتی جامعه، شامل بیماری های غیر واگیردار، و 
همچنین خدمات مربوط به سالمت مادران و فرزندان 
مشغول به فعالیت می باشد. تحت این برنامه، دولت 
هند با هدف راه اندازی 150,000 مرکز بهداشتی و 
سالمتی، به عالوه ی ارتقای مراکز سالمت کنونی 
داروه��ای  و  خدمات  مراکز،  این  کند.  می  تالش 
کنند.  می  فراهم  رایگان  صورت  به  را  ضروری 
همچنین این برنامه، جهت تسهیل فشار وارد آمده بر 
شانه های دولت های ایالتی و مرکزی، در نظر دارد 
از طریق طرح های مسوولیت اجتماعی شرکت ها 
)CSR( و نیز سازمان های بشر دوستانه، فعالیت 
کنون،  تا  سازد.  میسر  را  های خصوصی  بخش  با 

برنامه  این  پوشش  تحت  نفر   1000.000 از  بیش 
قادر به دریافت درمان رایگان بوده و این امر منجر 
به ذخیره ی مبلغی در حدود 3.000 میلیون روپیه 
بخش  کارمندان  پزشکان،  است.  شده  کشور  برای 
این  در  که  اشخاصی  دیگر  و  سالمت  و  بهداشت 
زمینه فعالیت می کنند، در مورد این برنامه بسیار 
هیجان زده هستند. آن ها احساس می کنند که طبیعت 
افزایش  به  منجر  بهارات  آیوشمان  برنامه  پویای 
امکان دسترسی به مراقبت های بهداشتی و داروهای 
با کیفیت خواهد شد. در حالی که گفت و گوها در 
تر  جامع  به صورت  برنامه  ایجاد  چگونگی  مورد 
نظر  طبق  دارند،  ادامه  زیادی  شدت  با  موثرتر  و 
این  برنامه  این  متخصصین، بزرگ ترین دستاورد 
است که توجه ها را به سوی مراقبت های بهداشتی 
باز گردانده و آن را به عنوان یک برنامه سیاسی در 

سطح باال معرفی کرده است.
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سمت راست: هزاران نفر از مریدان در جشنواره کومب مال برگزار شده در 
پرایاگراج واقع در ایالت اوتار پرادش هند حضور به هم می رسانند؛ باال: یک 

سادو با تریشول )نیزه سه شاخه( در مراسم کومب مال

هر 21 سال یک بار، شهر پرایاگراج در ایالت اوتار پرادش 
میزبان کومب مال، بزرگ ترین گردهمایی عمومی سادوها )مردان 
مقدس( و مریدان شده و میلیون ها نفر از زائران را به سوی این 
شهر می کشاند. ما همچنین به جاهای مختلفی در سراسر کشور 

سفر کرده و سنت های متفاوت و در عین حال مشابهی را مشاهده 
می کنیم که جشنواره رنگین هولی با خود به ارمغان می آورد. 

جشن ایمان
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چپ: در جشنواره کومب مال برگزار 
شده در شهر پرایاگراج کودکان در 
لباس های رنگارنگ سنتی آراسته 

شده اند

پایین: یک سادو در حال سوارکاری 
بر روی اسب به سوی سنگام 

– محل تالقی رود های گنگ، 
یامونا و رودخانه های اسطوره ای 

ساراسواتی – در غروب خورشید در 
طی جشنواره کومب مال برگزار شده 

در شهر پرایاگراج

صفحه رو به رو و باال: مجموعه 
ای از فر فره / آسیاب های بادی 

برای فروش در جشنواره کومب مال 
برگزار شده در شهر پرایاگراج

صفحه رو به رو و پایین: یک 
لوگوی سه بعدی بزرگ برای 
اعالمیه “کومب مال” که قرار 

است در ساحل رود گنگ، در شهر 
پرایاگراج برگزار شود
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صفحه رو به رو و باال: یک سادوی 
ناگای تازه کار در حال اجرای مراسم 

مذهبی در ساحل رود گنگ در طی 
جشنواره کومب مال برگزار شده در 

شهر پرایاگراج

صفحه رو به رو و پایین: زائران 
نشسته در صف برای دریافت پراساد 

مقدس در در طی جشنواره کومب 
مال برگزار شده در شهر پرایاگراج

سمت راست: یک سادوی ناگا 
متعلق به پانچ داشنام جونا آکارا 
در “پشوای” یک مراسم مذهبی 

در امتداد جشنواره  کومب مال در 
شهر پرایاگراج در ساحل رود گنگ 

شرکت می کند 
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صفحه رو به رو و باال: مردم در 
حال جشن مراسم هولی در ایالت 

اوتار پرادش

صفحه رو به رو و پایین: زنان در 
حال شادی در معبد رادا رانی نمادین 

واقع در بنارس

سمت چپ: در طی جشنواره هولی 
برگزار شده در جیپور، فیل ها به 

شکل زیبایی با استفاده از رنگ های 
اورگانیک نقاشی شده اند

پایین: یک پسر و دختر جوان که 
به عنوان خدای کریشنا و رادا لباس 

پوشیده اند در بارانی از گل غرق می 
شوند. جش گرفتن جشنواره هولی 

توسط گل ها از سنت های دیرینه به 
شمار می رود

IP_Persian.indb   40 31/07/19   4:20 PM



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   |      | ژانویه – مارس  2019   |  ژانویه – مارس 2019      | دور نماي هند 

سفر

هامپی، منطقه ثبت شده به عنوان میراث جهانی یونسکو، تنها شهری گم شده 
از ویرانه های با شکوه نیست، بلکه یکی از خیره کننده ترین مثال های میراث 

معماری هند نیز به شمار می رود که در سر تا سر جهان شناخته شده است

سمفونی سنگ ها 
نوشته: کالپانا ساندر
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معبد بزرگ و محکم ویروپاکشا، به عنوان مرکز هامپی، شهر پایتخت امپراطوری سابق ویجایاناگارا، آخرین پادشاهی دراویدین خدمت می رساند. این معبد اختصاص یافته به خدای شیوا، از زمان تاسیس در قرن هفتم 
)7( پس از میالد تا کنون، بازدید کنندگان بسیاری را به سوی خود کشانده است. 
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سفر

حتی سینمای محلی نیز در جست و 
جوی داستان های الهام بخش از زندگی 

روزمره کسانی است که قادر به کسب 
دستاوردهای فوق العاده بوده اند

چپ به راست: معبد ما دورگا در آنگوندی؛ یک استخر آب مقدس به نام پوشکارینی در مجموعه معبد ویتاال

بزرگ ترین موزه فضای باز جهان، جایی که 
در آن به سنگ ها روح زندگی دمیده می شود، 
های  امپراطوری  ترین  قدرتمند  از  یکی  برای 
سرود  آن،  پادشاهان  از  حمایت  و  باستان  هند 
پیروزی سر می دهد. این جا، شهر افسانه ای گم 
شده ی هامپی است. هامپی، واقع در کارناتاکا، 
از  زمینی  غیر  و  نظیر  بی  انداز  چشم  یک  با 
تخته  و  عظیم  های  سنگ  افتخار،  های  ویرانه 
سنگ هایی در اشکال بی همتا، با درخشش یک 
نیلگون  آسمان  برابر  در  شده  داده  جال  طالی 

های  برگ  از  هایی  زمین  با  آمیخته  روش��ن، 
های  پادشاهی  ی  افسانه  م��وز،  درختان  سبز 
می  بازگو  را  جاودانه  خدایان  و  کرده  سقوط 
کند. هامپی که در سال 1986 توسط یونسکو به 
عنوان میراث فرهنگی جهانی شناخته شد، در 
تایمز در  نیویورک  نشریه  در  نیز  سال 2019 
آن سفر کرد”  به  باید  که  فهرست “52 مکانی 

مقام دوم را به خود اختصاص داد. 
تاریخ به ما می گوید هامپی که در سال 1336 
شده  انتخاب  هاریهارا  شاه  پایتخت  عنوان  به 
ویجیاناگارا  امپراطوری  قدرتمند  پایتخت  بود، 
که  بوده،  نیز  میالد(  از  پس   1646 – 1336(
جنوبی شکوفا  هند  در  سال  حدود 300  چیزی 
نام  پامپا،  واژه  از  هامپی  عنوان  احتماال  شد. 
که،  شده  برگرفته  تونگابادرا  رودخانه  باستانی 
عبور  ها  ویرانه  میان  از  گیری  چشم  طور  به 
جایگاه  منطقه  این  ها،  افسانه  طبق  کند.  می 
نیز  سوگریوا  میمون  شاه  پایتخت  کیشکیندا، 
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باال: چشم اندازی از نمای باال بر فراز تپه آنجانادری در آنگوندی از هامپی؛ پایین: ارابه سنگی نمادین نزدیک به معبد ویتاال

بوده،  شخصی که در حماسه رامایانا در نجات سیتا به 
خدای راما کمک می کند. 

ویرانه های کالن
با  را  خود  پایتخت  ویجیاناگارا،  ی  سلسله  پادشاهان 
کاخ ها و معابد نفیسی تزیین کرده اند که، توانستند بین 
ستایش   )16( شانزدهم  و   )14( چهاردههم  های  قرن 
مسافران را از آن خود کنند. هامپی که در طی زمان و 
توسط غارت گران ویران شده، حتی امروزه دارای بیش 
از 1,600 اثر تاریخی شامل کاخ ها، قلعه ها، بناهای 
یاد بود، معابد، پرستش گاه ها، تاالرهایی با ستون های 

با شکوه، حمام ها و دروازه ها می باشد. 
آثار تاریخی هامپی با متعلق بودن به دو بخش اصلی 
طبقه بندی شده اند: مرکز مقدس و مرکز سلطنتی. بیشتر 
ساختمان های واقع در میراث تاریخی و فرهنگی هامپی 
منطقه ساخته  آهک  و  آجر  گرانیت،  توسط سنگ های 
شده اند. در مرکز مقدس، معبد نمادین ویتاال خود نمایی 
می کند، که یک اثر تاریخی بسیار مجلل بنا شده در قرن 
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حتی سینمای محلی نیز در جست و 
جوی داستان های الهام بخش از زندگی 

روزمره کسانی است که قادر به کسب 
دستاوردهای فوق العاده بوده اند

باال: ستون های زیبای ویرانه های باستانی معبد با شکوه ویتاال؛ صفحه رو به رو: طاق های ویران شده اما همچنان خیره کننده ی لوتوس محل

بنای ساخته  ترین  باشد. مشهور  )15( می  پانزدهم 
به  تقریبا  که  است  ارابه سنگی  این مکان،  در  شده 
عنوان نماد هامپی شناخته می شود که یاد آور معبد 

خورشید واقع در کونارک نیز می باشد. 
گاهی  پرستش  اصل  در  که  معبد  مرکزی  تاالر 
بود که به عنوان جایگاه تصویری از گارودا، قاب 
به  رف��ت،  می  کار  به  ویشنو،  خ��دای  الهی  عکس 
شکل خیره کننده ای توسط نرده هایی به شکل فیل 
مزین شده و گفته می شود که به عنوان محل اجرای 
برنامه های فرهنگی مورد استفاده قرار می گرفته 
است. یکی از نکات برجسته اصلی، خوشه ای از 
ستون های یکپارچه حکاکی شده است که طبق گفته 
بزنید،  ها  آن  به  با یک عصای چوبی  اگر  برخی، 
نوای 81 آلت موسیقی متفاوت را خواهند نواخت!  
معبد بزرگ ویروپاکشا، با زیارت گاهی که به خدای 
ویروپاکشا، تجسمی از تناسخ خدای شیوا، اختصاص 
این منطقه به شمار  داده شده، از دیگر جاذبه های 

می رود. تزیینات داخلی این معبد نقاشی های زیبا 
نشان  را  رامایانا  از حماسه  با صحنه های مختلفی 
ساختارهای  معبد،  این  به  جاده  پوشش  دهند.   می 
ساده ی سنگی هستند که زمانی بخشی از یک بازار 
باستانی بوده اند. یکی از قطب های اصلی تجاری 
در طی دوران ویجایاناگارا، که تاجران برای خرید 
و فروش کاالهای مختلفی از اسب ها گرفته تا نگین 
ها و سنگ های قیمتی به هامپی مسافرت می کردند. 
مسافران بسیاری از کشورهای خارجی مانند ایران، 
چین و اروپا، بازار هامپی را به عنوان چیزی که 
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معبد میمون: این معبد اختصاص 
یافته به لرد هانومان، خدای 

میمون، به اندازه ی یک قایق 
سواری از ویرانه های اصلی 
هامپی، در سراسر تونگابادرا 

فاصله داشته، و بر روی تپه ی 
آنجانیا واقع شده است.

معبد ساسیوکالو گانش: یکی از 
برجسته ترین بناهای موجود در 

شهر میراثی هامپی، این معبد خانه 
ی مجسمه عظیمی از خدای گانش 

است که در یک سنگ بزرگ واحد 
تراش داده شده است. 

معبد تپه هماکوتا: در بخش 
جنوبی هامپی، تپه هماکوتا قرار 

دارد، شیب مالیم این تپه با 
تعدادی از معابد و عمارت های 

زیبا مزین شده است.

مجسمه ناندی: مجسمه ی 
یکپارچه ی ناندی، جایگاه خدای 

شیوا، یکی از مجسمه های 
نمادین هامپی می باشد. روی 

این مجسمه به معبد ویروپاکشا 
است. 

برخی از بناهای 
تاریخی دیگ
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چپ به راست: معبد هانومان در طلوع خورشید؛ در میان گردشگرانی که از هامپی دیدن می کنند، صخره نوردی به عنوان یک فعالیت ماجراجویانه ظاهر شده است

پیش از این هرگز ندیده بودند، توصیف کرده اند. 
سکوی  یک  دیبا،  ماهاناوامی  سلطنتی،  مرکز  در 
شیب دار قرار دارد که توسط شاه کریشنادوا رایا 
به عنوان بنای یاد بود فتح منطقه اودیشا )اوریسای 
سه  سکوی  این  اطراف  است.  شده  ساخته  سابق( 
از  ای  شده  حک  های  برجسته  نقش  توسط  الیه، 
فیل ها، نوازندگان و رقصندگان، شکارچیان و نیز 
انداز های زندگی روزمره در  تصاویری از چشم 

طی آن دوران طالیی پوشیده شده است!
پس از آن، حمام ملکه با استخری گود در مرکز 
برای  محلی،  های  افسانه  طبق  که،  دارد  قرار  آن 
حمام کردن خانم های خانواده سلطنتی، با آب معطر 
این مکان  است.  پر می شده  بو  و گل های خوش 
با ستون های  توسط داالن های طاق داری همراه 
بسیار احاطه شده که بالکن های مزین با پنجره ها 

را به نمایش می گذارند!
آثار  با  سرخ  خاک  از  ساختاری  محل،  لوتوس 
نزدیکی  در  ها  طاق  و  سایبان  پیچیده  و  ظریف 
مجموعه،  این  از  اس��ت.  گرفته  ق��رار  مکان  این 
توانستند  می  اشرافی  های  خانواده  به  متعلق  زنان 
صفوف، مراسم و جشن ها را تماشا کنند. این جا 
اسالمی،  معماری  های  شیوه  از  جالبی  آمیختگی 

هندو و جین را مشاهده خواهید کرد. به سمت جنوب 
این ساختمان، اصطبل های چشم گیر فیل ها با سقف 
های گنبدی و طاق هایی به اشکال مختلف واقع شده 
با  تاریخی  آثار  این  از  بسیاری  که  حالی  در  است! 
شکوه و عظمت سابق خود مرمت شده اند، برخی از 
آن ها در ظرافتی ویران شده باقی مانده اند. اما همان 
طور که شخصی در میان سنگ های فرو ریخته گام 
بر می دارد، میراث معماری باشکوه هند از درون 
در  اولیه  های  تمدن  ترین  برجسته  و  درخشد،  می 

تاریخ جهان را به نمایش می گذارد.

قایق سواری با کورکل
رودخانه  روی  بر  )کورکل(  گرد  های  قایق  این 
پایین  و  باال  هامپی  نزدیکی  در  تونگابادرا  قدرتمند 
رفته، و گردشگران و مردم محلی را به این سو و آن 
سو می برند. یک تجربه بی نظیر، قایق سواری با 
کورکل در رودخانه تونگابادرا از کارهایی است که 
باید انجام دهید. کورکل یک قایق سنتی است که  در 
طی قرن ها، در این منطقه برای حمل و نقل مردم 
در سراسر رودخانه به کار می رفته است. به طور 
توسط  شده  بافته  حصیرهای  با  ها  قایق  این  سنتی، 
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قایق سواری با کورکل 
یکی از محبوب ترین 
فعالیت های هامپی به 

شمار می رود

ویرانه های معبد
معبد ویتاال، جاذبه اصلی منطقه 

بوده و هر روز از ساعت 
8.30  صبح تا 5.30 عصر 

باز می باشد. اصطبل های فیل 
ها، که زمانی خانه ی فیل های 
سلطنتی بوده اند، هر روز از 

ساعت 8 صبح تا 6 عصر باز 
هستند. معبد مرتفع ویروپاکشا 

که نقطه کانونی در بازار اصلی 
به شمار می رود، از طلوع تا 

غروب خورشید باز است. بهای 
ورودی بسیار اندک می باشد.  

جشنواره ها
در ماه نوامبر )یا دسامبر( 
در طی جشنواره سه روزه 
ی هامپی )همچنین مشهور 

به ویجایا اوتساو(، با اجرای 
رقص، موسیقی، آتش بازی و 

عروسک بازی، روح زندگی به 
ویرانه های شهر دمیده می شود. 

همچنین، در ماه های ژانویه/ 
فوریه هر سال، هامپی جشنواره 
موسیقی کالسیک پورانداراداسا 

آرادانا را برای برگزار کردن 
جشن تولد پورانداراداسا، شاعر 

افسانه ای که در اینجا زندگی 
می کرده، بر پا می کند. 

چطور به آنجا برسیم
هامپی در حدود 350 کیلومتی 

بنگلور قرار گرفته است. 
نزدیک ترین ایستگاه راه آهن 

در هوسپت )12 کیلومتر( واقع 
شده است. از هوسپت تا هامپی 

را می توانید با ریکشا طی کنید. 
نزدیک ترین فرودگاه ها، هوبلی 

)با 3 ساعت فاصله( و بلگائوم 
)با چهار ساعت و نیم فاصله( 

می باشند. بهترین زمان بازدید 
از نوامبر تا فوریه است. برای 
کسب اطالعات بیشتر از سایت

 karnatakatourism.org
بازدید کنید. 

ساقه نیشکر ساخته می شده اند. نسخه جدید این کورکل 
ها نیز از ورقه های پالستیکی و قیر طبیعی ساخته می 

شوند که هم محکم بوده و هم ضد آب می باشند.

ورزش های ماجراجویانه
هامپی، با جغرافیای سنگی بی نظیری که با شکوه تخته 
سنگ هایی که در اطراف سر بر افراشته اند اوج می 
خود  به سوی  را  کوهنوردان  و  نوردان  گیرد، صخره 
جذب کرده، و برای سنگ نوردان نیز منطقه محبوبی به 
شمار می رود. در واقع، هامپی اغلب به عنوان پایتخت 
سنگ نوردی هند نامیده می شود. سنگ نوردی که باال 
رفتن از صخره ها را شامل می شود، گاهی با استفاده از 
تجهیزات قابل کنترل و گاهی نیز بدون هیچ گونه وسیله 
ای، یک ورزش کامال ماجراجویانه به شمار می رود. 
برخی از مشهور ترین مناطق سنگ نوردی در هامپی 
عبارت اند از تپه هماکوتا، تپه ماتانگا، و محوطه های 
صخره  راگوناتا.  مالیاوانتا  معبد  و  تیروونگاالنتا  معبد 
مستقل  های  صخره  ترین  بزرگ  توانند  می  ن��وردان 

ایستاده را در تپه هماکوتا بیابند. 
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در 25 فوریه 2019، نخست وزیر هند، نارندرا مودی مراسم افتتاحیه بنای یاد بود ملی 
جنگ را در پایتخت اجرا کرد، یک بنای تاریخی که نهایت از خود گذشتگی هایی که 

نیروهای ارتش ما از خود نشان دادند را مورد احترام قرار می دهد

درود بفرستیم
بیایید به شهامت

نوشته: وینایاک سوریا سوامی

آن ها قهرمان بودند. قلب های شجاعی که زندگی 
خود را برای محافظت از کشور و افتخار آن قربانی 
کرده، و این ملت همیشه آن ها را در خاطر خواهند 
سپرد! این پیامی است که مراسم یاد بود ملی جنگ 
محزون و در عین حال زیبای برگزار شده در دهلی 
نو در بر داشت. این بنای یاد بود، افتتاح شده توسط 
نخست وزیر نارندرا مودی در 25 فوریه 2019، به 
بنا شده که در  ارتش هند  نیروهای  احترام سربازان 
طی جنگ های بین هند و چین در سال 1962، جنگ 
هند – پاکستان در 1947، 1965  و 1971، عملیات 
نیروی حفظ صلح هند در سریالنکا و در نبرد کارگیل 
در سال 1999 نهایت فداکاری را از خود نشان دادند. 
ساخت این بنای یاد بود برای اولین بار 60 سال پیش 
پیشنهاد داده شده بود، به هر حال، برنامه ریزی های 
مردان  به  یافته  اختصاص  بود  یاد  بنای  این  ساخت 
خود  به  تحقق  شکل  زمانی  ارتش  نیروهای  زنان  و 
گرفتند که در 7 اکتبر 2015 دولت هند بنای آن را 
تصویب کرد. و در نهایت، منطقه شرقی دروازه هند 
در اطراف کوناپی به عنوان مناسب ترین بخش برای 

ساخت موزه و بنای یاد بود ملی جنگ انتخاب شد. 

طراحی
و   2016 های  سال  در  اولیه،  مفهومی  طرح  برای 

2017 یک رقابت جهانی دو مرحله ای صورت گرفت 
که به شکل شگفت انگیزی 450 نفر در آن شرکت 
کردند. در طی پنج مرحله، 10 طرح ورودی اولیه 
باالخره،  و  شد  تر  فهرست خالصه  و  شده  برگزیده 
طراحی ارائه شده توسط یوگش چاندراسان متعلق به 
موسسه طراحی ویبی واقع در چنای انتخاب شد. این 
و  ساخته  برجسته  را  وسیعی  باز  فضاهای  طراحی 
همچنین اطمینان کسب می کند که همه 25,942 روح 
خود  زندگی  که  کسانی  هند،  ارتش  نیروهای  شجاع 
را برای محافظت کشور فدا کردند، با احترام به یاد 
آورده خواهند شد. مهمترین نکته این بود که بنای یاد 
بود می بایست یک تجربه عمیق و پویا در بر داشته 
باشد و برای نسل های آتی به عنوان نمادی الهام بخش 
خدمت رسانی کند. روند ساخت این بنای یاد بود در 
به گستردگی 40 هکتار  در مساحتی  جوالی 2017 
آغاز شد. شرکت سازنده این بنا، شرکت با مسوولیت 
محدود ان سی سی بود که برنده قرار داد ساخت این 
ترجمه خطوط کشیده  بود شده و مسوولیت  یاد  بنای 
شده در طرح ها به آثار هنری از برنز و ماسه سنگ 

را بر دوش می کشید. 

فداکاری جاودانه 
این بنای یاد بود شامل یک برج هرمی شکل سنگی 
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پس از مراسم افتتاحیه بنای یاد بود جنگ در 25 فوریه، افراد متعلق به نیروهای ارتش هند با عمر جوان جیوتی )شعله ابدی( احترام خود را در هرم سنگی مرکزی ادا می کنند
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باال: تیاگ چاکرا با دیوارهای متحد المرکز نشانه گذاری شده با الواح گرانیتی، هر کدام برای یک شهید؛ پایین: نیروهای ارتش هند )راست و دور(، نیروهای هوایی و دریایی در بنای یاد بود در طی مراسم افتتاحیه

IP_Persian.indb   29 31/07/19   4:20 PM



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   |      | ژانویه – مارس  2019   |  ژانویه – مارس 2019      | 65دور نماي هند 

باال: نخست وزیر مودی )مرکز( به همراه وزیر دفاع، نیرماال سیتارامان و سه تن از سران نیروی هوایی هند )چپ و 
دور(، نیروی دریایی و هوایی هند )سمت راست و دور( در بنای یاد بود؛ 

پایین: نخست وزیر نارندرا مودی در بنای یاد بود ملی جنگ )NWM( برای مراسم رسمی افتتاحیه

به ارتفاع 5.51 متر با یک شعله ابدی و دیوارهای 
مدور افتخار است که بر روی آن ها اسامی شهیدان 
به رنگ طالیی بر روی دیوارهای گرانیت نگاشته 
شده است. الگوهای این دیوارها نماد چاکراویو، یک 
آرایش جنگی هندی است که به ماهاباراتا نسبت داده 
شده است. طراحی این بنای یاد بود شامل چهار چاکرا 
نشان  که  المرکزی می شود  متحد  دیواره های  یا  و 
ارتش  نیروهای  اهمیت  و  معین  های  ارزش  دهنده 
هند می باشند. آن ها عمر چاکرا، ویرتا چاکرا، تیاگ 
 12 های  مجسمه  هستند.  چاکرا  راکشاک  و  چاکرا 
دریافت کننده پارام ویر چاکرا، باالترین نشان نظامی 
که برای به میان گذاشتن اعمال متمایز دالورانه در 
یودا  پارام  در  نیز  اعطا می شده  دوران جنگ  طی 

استال احداث شده اند. 
این فضا شامل مجسمه های سه برنده نشان زنده 
هرمی  ستون  یک  محوطه  مرکز  در  شود.  می  نیز 
شکل سنگی بر افراشته شده که آغاز چاکرا ویو را 
به نمایش می گذارد. عمر چاکرا یا دایره جاودانگی، 
دارای یک ستون هرمی شکل سنگی با شعله ای ابدی 
است. این شعله نماد جاودانگی روح سربازان شهید 
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چپ: بنای یاد بود در طی 
مراسم افتتاحیه به شکل 

زیبایی توسط گل ها تزیین 
شده بود پایین: پارام یودا 

استال، اختصاص یافته به 
21 دارنده نشان پارام ویر 

چاکرا )PVC(، شامل 
مجسمه هایی از هر یک 

از سربازان مزین به مدال 
افتخار می شود

باال: مجموعه بنای یاد بود 
ملی جنگ )NWM( در 

اطراف منطقه ای در شرق 
دروازه هند در نزدیکی 
کانوپی احداث شده است

این کشور هرگز  این موضوع است که  از  اطمینان  با 
از جان گذشتگی آن ها را از خاطر نخواهد برد. ویرتا 
است  پوشیده  سر  گالری  یک  شهامت،  دایره  یا  چاکرا 
خود  در  را  برنز  با  شده  ساخته  دی��واری  اثر  که شش 
جای داده که جنگ های شجاعانه نیروهای ارتش هند 
را به نمایش می گذارند. تیاگ چاکرا یا دایره فداکاری 
شامل دیوارهای متحد المرکز افتخار می شود که مزین 
نام،  ذکر  با  کدام  هر  که  است  گرانیتی  های  لوح  به 
شماره شناسایی و عنوان هنگ مربوطه، به یک سرباز 

اختصاص یافته است.  
این  بر روی  الفبای طالیی  حدود 750000 حروف 
دیوار قرار گرفته است. راکشاک چاکرا یا دایره محافظت 
دارای ردیفی از درختانی است که یک اطمینان برای 
شهروندان کشور برای امنیت در برابر هر گونه تهدیدی 
به شمار می رود چرا که هر درخت نماینده یک سرباز 
به تضمین تمامیت ارضی کشور می پردازد. به عالوه، 
پارام یودا استال، در مجاورت مجموعه اصلی منطقه ای 
است که به21 تن از برندگان جایزه شهامت اختصاص 
در  بود  یاد  بنای  این  و ساز اصلی  است. ساخت  یافت 
مارس 2018 آغاز شد و در مدت زمان بی سابقه تنها 
هشت ماه با موفقیت به اتمام رسید. در حدود 600000 
فوت مربع سنگ ماسه و گرانیت برای ساخت این بنای 
یاد بود مصرف شده است. 34 مخزن آب شامل چندین 
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مراسم دعا در طی افتتاحیه بنای یاد بود برگزار شده توسط نمایندگانی از تمام ادیان بزرگ در هند
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باال: مجموعه بنای یاد بود 
ملی جنگ )NWM( در 

اطراف منطقه ای در شرق 
دروازه هند در نزدیکی 
کانوپی احداث شده است

پایین: نخست وزیر )چپ( 
در حال تبریک به گروه 

متعلق به شرکت با مسوولیت 
محدود ان سی سی )از چپ 

به راست( راگو آلوری، 
وی اس ان راجوند، آر وی 

اس ان راجو، ژنرال کی 
کی باتیا و ژنرال سوشیل 

چودهاری
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جانبازان برجسته متعلق به نیروهای ارتش هند در مراسم افتتاحیه بنای یاد بود ملی جنگ حضور یافته اند

این بنای یاد بود از ساعت 9 صبح تا 
6.30 عصر )نوامبر تا مارس( و 9 

صبح تا 7.30 عصر )آوریل تا اکتبر( 
برای عموم باز است

با متنی از سرهنگ سوشیال چودری )سرهنگ سابق( مدیر 
کل )فنی( شرکت با مسوولیت محدود ان سی سی

فواره در این بنا احداث شده که آب مصرفی آن ها 
از یک تانکر 1.45 میلیون لیتری تامین می شود 
که به گونه ای طراحی شده که از آب باران تغذیه 
شود. هزینه کلی ساخت و ساز این بنا چیزی حدود 
1750 میلیون روپیه اعالم شده است. این بنای یاد 
بود در هماهنگی با طرح موجود از دروازه هند 
پا شده  بر  با راجپات و ویستای مرکزی  قرینه  و 
تاکید  با  این مجموعه  پیرامون  است. هیبت محیط 
بر معماری ساده و محوطه سازی شسته و رفته 

بنا شده است. 

افتتاحیه 
با  م��ودی  نارندرا  وزی��ر  نخست  فوریه،   25 در 
روشن کردن شعله ابدی در پای ستون هرمی شکل 
توسط  او  کرد.  افتتاح  را  بود  یاد  بنای  این  سنگی 
نیرماال سیتارامان و روسای  دفاع،  اتحادیه  وزیر 
نیروی هوایی هند همراهی  ناوگان و  ارتش هند، 
می شد. نخست وزیر گالری ویرتا چاکرا را نیز 
افتتاح کرد. تعدادی از سربازان جنگ دارای نشان 
های ویژه در این مراسم رسمی شرکت کردند. یک 

سکوالر  بافت  دهنده  نشان  که  ویژه  دعای  جلسه 
هند بود نیز سازمان داده شده و گروه های متعلق 
دعا  مراسم  اج��رای  به  آن  در  نیرو  سه  هر  به 
خود  سخنرانی  در  مودی  وزیر  نخست  پرداختند. 
در طی این مراسم اظهار داشت “بنای یاد بود ملی 
گذشتگی  جان  از  شهامت،  نماد   )NWM( جنگ
بود  یاد  بنای  این  است...  ما  سربازان  و شجاعت 
ما را تشویق می کند که هر لحظه را به صورت 
تمام و کمال زندگی کرده و کاری برای این کشور 
انجام دهیم. درود من بر این زیارت گاه شهامت و 

شهادت باد.”
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تارهای بنارس

یک ساری سنتی دست 
باف بنارسی در رنگ 
های معاصر طراحی 
شده توسط اسمریتی 

مورارکا 

کند،  می  طلوع  گنگ  روی  بر  آفتاب  که  طور  همان 
و  بی سر  و  آرام  بر گستردگی  لطیف  پرتوهای طالیی 
صدای رودخانه می تابند، و گردنه های سنگی را لمس 
می کنند که در آن، نمازگزاران نماز می خوانند و قایق 
کنند، شهر  آماده می  دیگر  برای روزی  رانان خود را 
زندگی  به  پرادش  اوتار  ایالت  در  واقع  بنارس  باستانی 
باز می گردد. چند کیلومتر دورتر از گردنه ها، در یک 
فرو رفتگی در داالن های باریکی در منطقه پیلیکوتی، 
جایی که پرتوهای خورشید هنوز به آن دست نیافته اند، 
یک بافنده طبق روال همیشه بیدار می شود.  او قطعه ای 
از پارچه پنبه ای قدیمی را می کشد که کارگاه بافندگی 
اش را پوشانیده است. زیر نور زرد المپ لختی که از 
سقف کوتاه خانه ای قدیمی آویزان شده، یک ساری نیمه 
آن  روشن  قرمز  ابریشم  الیاف  درخشد؛  می  شده  بافته 
می درخشند، و با برق زری دوزی های طالی خالص 
می  رقابت  به  اند  کرده  منقش  را  مجلل  پارچه  این  که 
پردازند. ساری که هنوز بر روی کارگاه بافندگی کشیده 
پدال  بافنده  که  است. همان طور  آماده شده  تقریبا  شده، 
چرخ بافندگی را فشار می دهد، صدای چوب هایی که 
به هم می خورند شنیده می شود، و ماکو با شاخه های 
طالیی ابریشم در نوارهای ابریشم رها شده و ساری نخ 
به نخ بلندتر می شود. باالی سر او، قطعات مقوای نازک 
با سوراخ های ایجاد شده بر روی آن ها حرکت کرده و 
تابیده شده را برای ایجاد الگوها بر روی ساری  الیاف 

ساری های دست باف بنارس جانی دوباره یافته اند 
و این صنایع دستی با قرن ها قدمت، باری دیگر به 

مرکز توجه ها بازگشته است
نوشته: اسمریتی موراکا و وینایاک سوریا سوامی
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باال: امروزه ساری های بنارسی برای مورد پسند واقع شدن توسط مخاطبین جوان تر، با رنگ های مدرن و 
معاصر طراحی می شوند. چپ: یک بافنده در حال کار با کارگاه بافندگی خود در بنارس. 

راست: نخ های زری دوزی در ماکو. به طور سنتی زری توسط تابانیدن یک نخ ابریشم قرمز با نقره به 
خوبی کوبیده شده تهیه شده و سپس با طالی خالص آب کاری می شود

کنترل می کنند. باور اینکه در این مکان داستان پارچه 
های اشرافی هند، ساری بنارسی آغاز می شود، واقعا 

سخت است. 

تاریخچه
تاریخ می گوید که در اوایل دوران بودیسم، بنارس یکی 
به شمار می  نخی  پارچه های  بافت  از مراکز مشهور 
این  بافته شده در  پارچه های نخی  رفته است. ظرافت 
مکان در متون بودویسم ذکر شده که به 500 پیش از 
های  پارچه  از  استفاده  همچنین  گردند.  می  باز  میالد 
این متون ذکر شده  ابریشمی توسط راهبان در  نخی و 
است. گفته می شود که بافندگان ماهر این شهر، همراه 
با ویژگی پاک کننده آب رود گنگ، این شهر را تبدیل به 
یک مرکز بافندگی کرده بودند. برخی از تاریخ شناسان 
پالی  از داستان های جاودانه جاتاکا می گویند و متون 
حضور شواهدی از تجارت پر تکاپوی پارچه در ساحل 
یا وراناسی، عناوینی که  و  این رود مقدس، در کاشی 
در آن زمان به کار می رفتند، را پشتیبانی می کنند. در 
طی سالیان، همان طور که تاجران به این رود رسیدند، 
مناطق  از  تاثیرات زیادی  و  یافته  تکامل  بافندگی  فنون 
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دو ساری بنارسی با طرح ها و الگوهای مدرن طراحی شده توسط آشا – گائوتام

مرکز تسهیل تجارت در بنارس یک 
پروژه 2 میلیارد روپیه ای است که به 

منظور تجدید حیات هنر نساجی بنارسی 
توسعه یافته است

بونکار
به منظور حفظ و نگهداری 
حیات ساری های بنارسی،  
نوآوری های بسیاری صورت 

گرفته اند. یکی از آن ها، بونکار 
– آخرین بافندگان بنارسی 

است؛ یک مستند که بر زندگی 
بافندگان بنارس تمرکز کرده و 
نکات ظریف مربوط به کارگاه 
های بافندگی دستی در شهر را 

برجسته می سازد. 

حکمرانی  طی  در  گرفتند.  جهان  حتی  و  کشور  سراسر 
امپراطوری مغول اکبر )1605-1556( بود که توجه ها از 
پارچه های نخی به سوی ابریشم با طرح های زری دوزی 
با طالی خالص کشانده شدند. بافندگان ابریشم مسلمان، که 
با مغول ها به هند مهاجرت کرده بودند، با خود هنر زری 
نخ طال  با  های ظریف  با طراحی  منسوجات  دوزی روی 
به عنوان “کین خواب”  که  آوردند؛  ارمغان  به  را  نقره  یا 
مشهور بودند. آمیزش طرح های هندو و اسالمی این پارچه 
این  هم،  ام��روز  حتی  ساخت.  تر  نظیر  بی  چه  هر  را  ها 
تاثیرات را می توان در ساری های بنارسی مشاهده کرد: 
به عنوان اوداپای بنارسی )آندرا پرادش(، پاتوالی بنارسی 
بافندگی  فن  )ماهاراشترا(.  بنارسی  پایتانب  و  )گوجرات(، 
این  روی  بر  کار  است،  پیچیده  بسیار  بنارسی  ساری  یک 
ساری ها برای جسم، خسته کننده و همچنین زمان بر می 
سنتی  ابریشمی  های  ساری  چرا  اینکه  برای  دلیلی  باشد. 
دست باف بنارسی رو به رکود گذاشتند. آنچه جایگزین این 
ساری های بی نظیر شد، یا پارچه های ابریشمی قالبی، و یا 

مترها پارچه بافته شده از ابریشم خالص توسط دستگاه های 
توجهی  بی  مورد  دهه  چندین  از  پس  بودند.  برقی  بافندگی 
قرار گرفتن، با تشکر از تعداد انگشت شماری از طراحان 
مد، فعالیت هایی برای تجدید حیات نساجی سنتی و برنامه 
های ویژه دولت هند، فنون سنتی بافندگی در شهر آغاز به 
جان گرفتن کردند. چند سال گذشته،برای این صنعت دستی 

یک رنسانس بوده است.

تجدید حیات
این سفر آسان نبود. نوای احیا زمانی برخاست که دستگاه 
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ساری بنارسی، نمایش 
واقعی هنر، صنعت گری و 
نبوغ خالق جامعه بافندگان 

ماهر می باشد

مدل ها با پوشش دو ساری بافته شده در بنارس که دارای عناصر طراحی معاصر هستند

های بافندگی برقی همه چیز را در بر گرفته 
را  بنارسی  باف  دست  های  بافت  مفهوم  و 
جدید،  دوران  های  پارچه  بودند.  داده  تغییر 
کم  بسیار  ای  هزینه  با  و  تر  سریع  بسیار 
و  پذیری  انعطاف  اما  شدند،  می  تولید  تر 
زیبایی محصوالت دست باف را کم داشتند. 
اولین گام در روند احیا، تشویق بافندگان به 
بازگشت به دستگاه های بافندگی دور انداخته 
درخواست  که  طور  همان  ب��ود.  شان  شده 
با  های  پارچه  برای  دانا  و  فهمیده  مشتریان 
کیفیت تر آغاز شد، و افراد مشهور شروع به 
ترویج منسوجات دست باف کردند، بافندگان 

نیز به هنر خود جانی دوباره بخشیدند. 

سفری بسیار دور
با چندین  بنارسی  بافته های  به طور سنتی، 
بته   شوند؛  می  تزیین  وی��ژه  نقش  و  ط��رح 
و  )شاخ  جاالر  گیاه،  و  گل  های  نقش  جقه، 
برگ( و نیز متون بومی با عنوان ناماوالی. 
نوآوری  خواهان  جدید  عصر  مشتریان  اما 
ها  طرح  الگوی  بنابراین  هستند.  بیشتری 
تولید  برای  نیز  الیاف  کیفیت  و  اصالح شده 
ساری به قدری بهبود یافت که می توانست 
رنگ  شود.  ماندگار  میراث  یک  به  تبدیل 
مورد  در  شدند.  معرفی  آثار  به  جدید  های 
پارچه دست باف، تنها با یک خطای انسانی 
کوچک، تکثیر دقیقی روی می دهد. با استفاده 
از  برداری  بهره  و  خالص  دوزی  زری  از 
فنونی که نسل به نسل منتقل شده اند، احیای 
این هنر آغاز شد. مورد حائز اهمیت دیگر، 
بود  ماهر  بافندگان  از  گ��روه  یک  معرفی 
یک  کسب  به  نیاز  نسل  یک  وقتی  که  چرا 
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آنوشکا شارمای بازیگر، 
در پوشش ساری دست باف 

سنتی بنارس )تولید شده 
توسط سابیاساچی موکرجی 
طراح بنارسی( در یکی از 
مراسم مربوط به عروسی 

اش به همراه ویرات کولی، 
کاپیتان تیم کریکت هند

به طور سنتی، ساری های بنارسی با 
چندین نقش ویژه شامل بته و جقه و 

طرح گل ها تزیین می شوند

تمرین  و  نگرفته  یاد  را  آن  ندارد،  مهارت خاص 
نمی کند و بنابراین برای همیشه از یاد می رود. 
در حال حاضر نسل های جوان تر بافندگان توسط 
این  بنابراین،  و  بینند  می  آموزش  پیرتر  بافندگان 
نکته  دهد.  می  ادامه  خود  زندگی  به  غنی  میراث 
قابل توجه دیگر زمانی روی داد که در سال 2009 
حقوق  حفظ  به  بنارس”  زربافت  و  “ساری  بنیان 
نشانه گذاری جغرافیایی )GI( پرداخت که طی آن 
اعالم  ممنون  را  محصول  این  از  برداری  نسخه 
کرده است. این بدین معنا است که، هیچ ساری و 
منطقه  محدوده شش  از  خارج  زربافتی  پارچه  یا 
تولید نشده و نمی  اوتار پرادش  شناسایی شده در 
تواند به صورت قانونی با عنوان زرباف و ساری 
نساجی  نشان  آن،  از  پس  شود.  فروخته  بنارسی 
دستی دولت هند وارد عمل شد، نشانه ای که یک 
محصول نساجی دست ساز را تعریف کرده، و آن 
را از رقابت با منسوجات ماشینی متمایز می کند. 
این  در  دیگر  شده  وارد  انگیزه   ،2014 سال  در 
صنعت، مرکز تسهیل تجارت )TFC(، بنیادی بود 
که سنگ بنای آن توسط نخست وزیر هند، نارندرا 

مودی نهاده شد. هم اکنون که این جامعه قادر به 
بیشتر  است،  شده  خریدار  مشخصی  تعداد  جذب 
کاتالیزور  یک  به  شدن  تبدیل  و  احترام  موضوع 
برای گفت و گو در این زمینه اهمیت دارد. الیاف 
اند  گرفته  قرار  مسیر صحیحی  در  بنارس  سنتی 
نشان  به  تبدیل  به سرعت  منسوجات  این  که  چرا 
شوند.  می  هندی  معتبر  گ��ری  صنعت  تجاری 
روایت،  تغییر  درباره  حیات  تجدید  تمام موضوع 
بافندگان  به  که  است  سواالتی  با  آن  جایگزینی  و 
اجازه می دهد احترام، شهرت برای آثارشان و آن 

چه که انجام می دهند را به دست آوردند. 
احیاگر منسوجات و طراح  اسمریتی موراکا یک 

نشان تجاری تانتووی می باشد. 
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از داستان یک فعال اجتماعی که راهش را تا تبدیل 
شدن به یکی از برندگان جایزه نوبل ادامه داد، تا 

حرکت شجاعانه یک سرباز پیاده نظام، صنعت فیلم 
هند قهرمانان نا شناخته را به زندگی باز می گرداند

افسانه های 
فراموش شده

نوشته: نامیتا کومار

بندی  شرط  یک  همیشه  بیوگرافی  های  فیلم 
همیشه  که  چرا  هستند،  بالیوود  در  مطمئن 
جای خود را در دل جمعیتی که به دنبال الهام 
گرفتن هستند، پیدا می کنند. امسال نیز، موج 
فیلم های بیوگرافی به شدت باال گرفته است. به 
هر حال، فیلم های بیوگرافی در حال حاضر 
تبدیل به واسطه ای برای صنعت فیلم هند شده 
که از طریق آن ها به اعمال قهرمانانه ای که 
پیش از این در میان صفحات تاریخ گم شده 
بودند، تحقق بخشد. این موج با مانیکارنیکا، 
داستان رانی الکشمیبای، تا کساری، داستان 
ترین  قهرمانانه  و  آخرین  از  یکی  واقعی 
نبردهای تاریخ، بر اساس نبرد ساراگاری در 

سال 1897، آغاز شد. 

نه فقط بیوگرافی افراد مشهور
بازگویی  به  عالقمند  بازیگر  کومار  اکشی 
داستان مردمی است که شاید مشهور نباشند 
ما  دنیای  در  تغییراتی  که  هستند  کسانی  اما 
نقش  او  گذشته،  سال  در  ان��د.  ک��رده  ایجاد 
با  فیلمش  در  را  موروگانانتان  آروناچاالم 
داستان  فیلم  این  کرد.  بازی  من  پاد  عنوان 
از  اجتماعی  کارآفرین  یک  موروگانانتان، 
است  نادو  تامیل  در  واقع  کویمباتوره  شهر 
نوار  تولید  دستگاه  یک  اختراع  به  قادر  که 
بهداشتی ارزان قیمت شد که نه تنها تبدیل به 
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سینما

حتی سینمای محلی نیز در جست و 
جوی داستان های الهام بخش از زندگی 

روزمره کسانی است که قادر به کسب 
دستاوردهای فوق العاده بوده اند

در جهت عقربه های ساعت از باال و چپ: جانوی کاپور در صحنه ی فیلم آینده خود بر اساس زندگی 
خلبان نیروی هوایی هند )IAF(، گونجان ساکسنا )چپ(؛ دیپیکا پادوکنه در فیلم بعدی خود، به عنوان 

بازمانده حمله اسید پاشی، الکشمی آگاروال ایفای نقش خواهد کرد

صفحه رو به رو: رومئو اکبر والتر از رویداد های واقعی الهام گرفته است

قاعدگی  بهداشت  به  کمک  برای  اهمیت  حائز  ابزاری 
زنان روستایی شده که همچنین برای آن ها اشتغال زایی 
نیز کرد. در سرمایه گذاری بعدی، کساری، این بازیگر 
به نقش آفرینی شخصیت هاوالدار ایشار سینگ از سی 
و ششمین )36( هنگ سینگ ارتش بریتانیایی - هندی 
پرداخت که به همراه گروه خود شامل 20 سرباز دیگر، 
آخرین مقاومت نمادین قهرمانانه را در نبرد ساراگاری 
در سال 1897 رقم زد. او با صحبت درباره اینکه چقدر 
گوید  می  دارد،  اشتیاق  و  شور  فیلم  صنعت  به  نسبت 
و  واقعی  داستان  یک  ساراگاری،  شده  فراموش  “نبرد 
می  آخر  لحظه  های  مقاومت  ترین  قهرمانانه  از  یکی 
باشد. تمام دنیا درباره نبرد اسپارتا حرف می زند که در 
آن، شاه لئونیداس از کشور باستانی یونان و 300 تن از 
جنگ جویان شجاع او در برابر یک ارتش یک میلیون 
نفری سربازان مقاومت کردند. اما در نبرد ساراگاری، 
تنها یک گروه 21 نفره حضور داشتند!” طبق گفته های 
تاریخ، نیروهای انگلیسی بریتانیایی 21 سرباز سیک، 
قرار  افغانستانی  سرباز   10,000 حدود  حمله  مورد 
گرفته و جنگ جویان شجاع سیک، تصمیم گرفتند تا دم 

مرگ مبارزه کنند. این بازیگر همچنین دارای یک دید 
قهرمانانی  های  تالش  کردن  برجسته  درباره  قوی  گاه 
است که زمان آن ها را به دست فراموشی سپرده است. 
“به عنوان شهروندان هندی، ما هرگز اهمیت زیادی به 
تاریخ قهرمانان کشور خود نمی دهیم. تنها به این خاطر 
که ساراگاری به اندازه کافی مستند نشده است، به این 
زمانی  مسایل  ندارد.  اهمیتی  نبرد  این  که  نیست  معنی 
برای ما حائز اهمیت می شوند که از همه جا مهر تایید 
یا تصویب بر آن خورده باشد. تاریخ غنی پشت کشور 
ما و نژاد ما نهفته است؛ که باید به آن افتخار کنیم.” حتی 
پارینیتی چوپرا شاهد بازسازی سخت کوشی و فداکاری 
در بدمینتون حرفه ای ساینا نهوال است، بیوگرافی که 
نمایش  پرده  روی  بر   2019 سال  در  رود  می  انتظار 
بیاید. این بازیگر به امثال شاه رخ خان، فرهان خان و 
پیوندد که نقش های مشابهی را در  پریانکا چوپرا می 
همچنین  و  مالهوترا  سیدهارت  اند.  کرده  بازی  گذشته 
کیارا آدوانی بازیگر نیز برای بازی در یک بیوگرافی 
بر اساس فعالیت های قهرمانانه “کاپیتان”، با کارگردان 
خواهند  عظیم  نیروی  این  به  جوهر  کاران  سابقه،  با 
در سال  کارگیل  در طی جنگ  باترا،  ویکرام  پیوست. 
1999 در ارتش هند حضور داشت. همین طور، بازیگر 
با سابقه، جکی شروف که به ایفای نقش شخصیتی الهام 
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موج بیوگرافی ها در اوج خود قرار 
دارد و به نظر می رسد به همین 

صورت باقی خواهد ماند

و  تحقیقات  بخش  گذار  بنیان  کائو،  ان  آر  از  گرفته 
در   ،)RAW( هند  اطالعات  آژانس  تحلیل  و  تجزیه 
فیلم رومئو اکبر والتر پرداخته می گوید که، موج به 
ارمغان آوردن داستان های نا گفته بر روی پرده سینما 
فرصتی  که  حالم  خوش  “من  باشد.  داشته  ادامه  باید 
کشور  به  که  چنین شخصیتی  داستان  بازگویی  برای 
آورده  به دست  سینما  پرده  بر روی  را  کرده  خدمت 
افتخار  پر  گذاشتن  همانند  نقش  این  کردن  بازی  ام. 
داشته  زیادی  قهرمانان  هند  است.  من  کاله  روی  بر 
کرده  شان  فراموش  کشور  مردم  متاسفانه  که  است 
اند. بالیوود، با جاذبه بسیار زیاد خود، باید به میزان 
این  و  بخشد  زندگی  هایی  داستان  چنین  به  بیشتری 
فداکاری ها را به کشور یادآوری کند.” در فیلم بعدی 
نقش  بازیگر،  روشن  هرتیک   ،30 سوپر  عنوان  با 
زندگی و زمان ریاضی دان افسانه ای، آناند کومار را 
ایفا خواهد کرد. آناند کومار به خاطر برنامه نوآورانه 
سوپر 30 خود محبوبیت بسیاری کسب کرد که طی 
آن، 30 دانش آموز ممتاز از موسسات فن آوری هندی 
از بخش های اقتصادی عقب مانده را برای قبول شدن 
در یکی از سخت ترین امتحانات ورودی موسسه فن 

آوری هند مهیا می سازد. 

مردم عادی با داستان های غیرعادی
بازیگران داستان هایی را برجسته می کنند که پیش 
دونی:  اس  ام  از  پس  اند.  بوده  نشده  بازگو  این  از 
بازیگر،  راجپوت  سینگ  ساشانت  گفته،  نا  داستان 
سینما  پرده  روی  بر  را  دیگری  کار  ورزش  داستان 
اولین  برنده  داستان  بار،  این  کرد.  خواهد  بازسازی 
پتکار  مورلیکانت  هند،  در  پارالمپیک  طالی  مدال 
سینگ  پراشانت  توسط  که  است  بیوگرافی  یک  در 
کارگردانی می شود. مشت زن و ارتشی سابق در سال 
5691  در طی جنگی در برابر پاکستان از جراحات 
به  او  حرفه  دوران  که  جا  آن  از  برد.  رنج  وخیمی 
عنوان یک سرباز به اتمام رسید، او به خدمت رسانی 
به کشور ادامه داده و خود را برای تبدیل شدن به یک 

و  میز  روی  تنیس  شنا،  او  داد.  تمرین  کار  ورزش 
پرتاب نیزه را انتخاب کرده و در سال 1970 در طی 
بازی های مشترک المنافع و نیز بازی های پارالمپیک 
آلمان در سال 1972  مدال آورده و همچنین توانست 
آن  از  سال  همان  در  را  آزاد  شنای  جهانی  رک��ورد 
بازیگر می گوید “نیاز است که چنین  این  خود کند. 
العاده  فوق  مردم  از  ای  کننده  مسحور  های  داستان 
بازگو شوند.” درست مانند مورلیکانت پتکار، داستان 
زندگی قهرمان دیگر پارالمپیک، دیپا مالک است که 
در فیلمی به تولید فرهان اختر و ریتش سیدوانی بر 
روی پرده سینما خواهد آمد. این ورزشکار، اولین و 
تنها زن هندی است که قادر به برنده شدن یک مدال 
)نقره( در بازی های پارالمپیک 2016 شد. مالک پس 
از انجام یک جراحی در ستون فقرات خود، از سینه 
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سینما

باال: مورلیکانت پتکار در 
حال دریافت جایزه پادما 
شری از رییس جمهور 

رام نات کوویند

به پایین فلج شد. این ورزشکار راه خود را تا برنده شدن 
نیز در سطح  45 مدال طال در سطح ملی و 13 مدال 
بین المللی در رشته های شنا، پرتاب نیزه و تیر اندازی 
ادامه داد. او در سال 2012 برنده جایزه آرجونا و در 
سال 2019 نیز برنده پادما شری شد. طبق گزارش ها، 
این فیلم در اوایل سال آینده بر روی پرده سینما خواهد 
رفت. زندگی کایالش ساتیارتی، برنده جایزه نوبل و یک 
فعال اجتماعی در زمینه حقوق کودکان، آن قدری بومن 
بر  فیلمی  ساخت  برای  که  داد  تکان  را  بازیگر  ایرانی 
اساس زندگی بنیان گذار باچپان باچائو آندوالن موافقت 
کند. بومن می گوید “تا کنون کایالش و تیم او 83,000 
داده  کودک را از بردگی، کار کودکان و قاچاق نجات 
اند. می بایست به یک نقل قول یک دقیقه ای درباره یک 
دختر بچه گوش دهم که به دنبال برادر خود می گردد که 
فیلم را دو دستی بچسبم. پس از آن، تحقیقات و مطالعاتی 
که انجام دادم مو به تنم سیخ کردند. فکر می کنم خوش 
شانس هستم و افتخار می کنم که نقش این فعال اجتماعی 

هریتیک روشن بازیگر، در 	 
فیلم بعدی خود با عنوان سوپر 

30، به اجرای زندگی و زمان 
ریاضی دان افسانه ای، آناند 
کومار خواهد پرداخت. کومار 

به خاطر برنامه سوپر 30 
کامال محبوب خود شهرت دارد 

که طی آن، 30 دانش آموز 
ممتاز از موسسات فن آوری 

هندی از بخش های اقتصادی 
عقب مانده را برای قبول 

شدن در یکی از سخت ترین 
امتحانات ورودی موسسه فن 
آوری هند با نمره قبولی باور 

نکردنی، مهیا می سازد. 

دیپیکا پادوکنه بازیگر زن، 	 
برای بازی در فیلمی بر اساس 

زندگی و مبارزات بازمانده 
حمله اسید پاشی، الکشمی 

آگاروال، آماده می شود.

جانوی کاپور، نقش خلبان 	 
 ،)IAF( نیروی هوایی هند
گونجان ساکسنا که در طی 

جنگ کارگیل در سال 1999 به 
سوی منطقه جنگی پرواز کرد 
را می نویسد. ساکسنا با پرواز 
به سوی منطقه جنگی تاریخ 

را رقم زد، و شاهکاری  که در 
نیروی هوایی هند )IAF( برای 

و توسط یک افسر زن مجاز 
نبود را آفرید. چندی پس از 

آن، نشان شائوریا چاکرا، یک 
نشان نظامی متعلق به ارتش 

هند به او اعطا شد. 

ساشانت سینگ راجپوت 	 
بازیگر، که نقش کن کراکت، 

ام اس دونی را در بیوگرافی 
متعلق به او ایفا کرد، هم اکنون 

در بیوگرافی به کارگردانی 
پراشانت سینگ، نقش برنده 

مدال پارالمپیک، مورلیکانت 
پتکار را بازی خواهد کرد. 

دیگران در کانون 
توجه قرار دارند
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در جهت عقربه های ساعت از باال و چپ: آناند کومار ریاضیدان به همراه دانش آموزان اش؛ آکشی کومار در حال تعامل با ورزشکار پارالمپیک هندی، دیپا مالک؛ برنده جایزه نوبل، کایالش ساتیارتی

را در این فیلم ایفا می کنم.” این فیلم که توسط برنده 
خواهد  کارگردانی  سینگ  براهماناند  ملی،  جایزه 
شد، داستان دختری به نام جالکی را نقل می کند 
که در جست و جوی برادر خود که به کار گمارده 

شده، به ساتیارتی می رود. 

گفت و گوی محلی
این تنها صنعت فیلم هندی نیست بلکه حتی سینمای 
محلی نیز در جست و جوی داستان های الهام بخش 
از زندگی روزمره کسانی است که قادر به کسب 
دستاوردهای فوق العاده بوده اند. دایا بای مشهور 
با  کراال،  از  اجتماعی  فعال  یک  متیو،  مرسی  به 
نادیده  روستاهای  سازی  توانمند  مدارس،  تاسیس 
گرفته شده و آغاز یک کمپین برای ریشه کن کردن 
فقر، زندگی خود را وقف بهتر شدن شرایط زندگی 
قبیله های واقع در مادهیا پرادش کرده است. او به 

زودی یک بیوگرافی به زبان ماالیاالم خواهد داشت 
که دایا بای نام داشته و به مستند سازی زندگی او 
می پردازد. در این فیلم به کارگردانی سری وارون، 
بازیگر ستاره، بیدیتا باگ نقش این فعال اجتماعی 
را بازی خواهد کرد. ماهاناتی سال گذشته، فیلمی به 
زبان تلگو درباره برخاستن ساویتری، سوپراستار 
ابر قدرت  تبدیل به یک  زن متعلق به جنوب هند، 
شد. در حالی که داستان های افراد مشهوری مانند 
گلشن کومار و ساینا نهوال برای ساخت برای پرده 
نیز  موفقی  افراد  اند،  شده  واقع  قبول  مورد  سینما 
اما،  نباشند  مشهور  ان��دازه  آن  به  شاید  که  هستند 
به  نادیده گرفت.  توان  نمی  ها را  آن  دستاوردهای 
طور شایسته ای، قرار است داستان آن ها نیز بر 
روی نوارهای فیلم مشاهده شوند. در سال جاری، 
این قهرمانان جایگاه خود را در تابش خورشید به 

دست خواهند آورد.
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صفحه روبرو: فرنی 
گندم با مرغ و کدو 
تنبل که گزینه ای 

عالی برای صبحانه 
به شمار رفته  و هم با 
عطر و طعم دلپذیر و 

هم غنی از مواد مغذی 
بسته بندی شده است

با احیای ارزن هندی و محبوبیت رو به رشد آن به عنوان یک دانه ی فوق العاده، سر 
آشپزان از سر تا سر کشور، برای اینکه طوفان به پا کرده و غذایی با خواص غذایی غنی و 

نو آورانه، و عطر و طعمی ویژه تهیه کنند، از این دانه استفاده می کنند

داستان دانه ی قدیمی
نوشته: مادهولیکا داش

این  سورگم....  پروسو،  پیرل،  فوکستیل،  بارنیارد، 
تخصصی  و  کلمات سخت  بسیاری،  برای  ها  واژه 
و  تغذیه  متخصصین  برای  اما  روند.  می  شمار  به 
اشخاصی که مراقب وزن شان هستند، این ها اقالمی 
کامال رایج هستند که در برنامه غذایی متعادل روزانه 
شان گنجانده می شوند. این اقالم برخی از انواع دانه 
هایی هستند که به طور رایج در هند کاشته شده و 
هر روز صبح زود، به عنوان صبحانه مصرف می 
شوند. از آنجا که این دانه های فوق العاده، به عنوان 
مواد سالم و مغذی در سر تا سر جهان اعتبار پیدا 
کرده و به آرد گندم و برنج ترجیح داده می شوند، 
برای  و  بازگشته  عقب  به  تاریخ  در  نیز  ها  هندی 

کشف دستورهای غذایی مربوط به ارزن ها در ریشه 
های خود جست و جو می کنند. خواه در شکل راگی، 
جووار و یا باجرا، گفته می شود که ارزن ها دارای 
گلیسمی  شاخص  و  بوده  باالیی  غذایی  های  ارزش 
رژیم  در  شدن  گنجانده  برای  را  ها  آن  شان،  پایین 
های غذایی الغری تبدیل به گزینه مناسبی می کند. 
متخصص تغذیه، اسوتا بهاسین می گوید “ارزن ها، 
فیبر و مواد معدنی مانند منیزیم، فسفر،  منابع غنی 
پتاسیم به شمار می روند، و  آهن، کلسیم، زینک و 
همچنین عاری از گلوتن نیز هستند. به بیان دیگر، 
آنها قرص های معجزه آسایی محسوب می شوند.” 
در حالی که از چندین سال پیش ارزن ها مورد توجه 
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در جهت عقربه های ساعت از باال و چپ: اوپمای خوشمزه و مغذی تهیه شده از نودل ارزن انگشتی؛ روتی راگی؛ چیکی مغذی؛ روتی تهیه شده توسط ارزن انگشتی

عموم آشپزان قرار گرفته بوده اند، در حال حاضر این 
دانه ها محبوبیت یافته و به شکل گسترده ای به آشپزخانه 

ها و رستوران ها راه یافته اند. 

تاریخچه
ارزن ها از دوران باستان در آشپزخانه های شبه قاره 
هند مورد استفاده قرار می گرفته اند. این دانه، که برای 
رشد و نمو به آب بسیار اندکی نیاز دارد، و قادر است 
در  زمین های بسیار سخت کاشته شود، حتی در طب 
سنتی آیورودا نیز توصیه شده است. کانجی، نوعی فرنی 
که به اوایل دوران چوال بر می گردد، از مثال های بی 
نظیری است که نشان می دهد چگونه ارزن ها به شکل 
حائز اهمیتی از بخش های اصلی هند باستان به شمار 
به  فرنی که خیلی شبیه  این  اند. دستور پخت  می رفته 
کیچدی است، در طی تغییر فصل ها، به ویژه در طی 
باران های موسمی، بسیار توصیه می شده است. یک 

پیاله کانجی با طعمی مالیم، با استفاده از مخلوط ادویه 
می  تهیه  فلفل  کمی  و  معطر  گیاهان  از  ای  ساده  های 
شود، که مردم بومی آن را خورده، و نیز پیش از سفر 
است.  شده  می  تقدیم  آنها  به  دریانوردان،  و  بازرگانان 
فقرا  دانه هایی که  ارزن جزو  باستان،  در طی دوران 
مصرف می کردند، نبوده اما پس از مدتی تبدیل به ماده 
های  خانواده  ثروتمندان،  هم  است.  شده  رایجی  غذایی 
می  لذت  غذایی  ماده  این  از  مردم  عوام  هم  و  اشرافی 
برده اند – گرچه وضعیت مانند زمانی که در دوره های 
300-300  پیش از میالد برنج و گندم از چین و یونان 

وارد کشور شد، تغییر نکرد.

سازگاری کامل
سرآشپز آبهیجیت ساها، برنده جایزه آشپزی می گوید، 
تطبیق  بوده،  موثر  ها  ارزن  احیای  جهت  در  که  آنچه 
حتی  ها،  دانه  همه  های  “ارزن  باشد.  می  آنها  پذیری 
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در طی دوران باستان، هم ثروتمندان، 
اشرافیان و هم مردم عادی از انواع 

ارزن ها لذت می بردند

باال: روتی باجرا سرو شده با فلفل سبز

سمت راست: حلوای تهیه شده با ارزن انگشتی و تزیین شده توسط میوه های خشک

وقتی دارای طعم و مزه خود هستند، می توانند با هر ماده 
هنگامی  سنتی،  به طور  دیگری سازگار شوند.  غذایی 
نقل مکان می  به مکان دیگر  از یک مکان  که جوامع 
کردند، ارزن ها به سادگی با محصوالت غذایی دیگر 
هتل  )از  دوان  شاراد  سرآشپز  اند.”  شده  می  سازگار 
پارک، کلکته( که ترکیب های جالب توجهی را با ارزن 
ماالبار(  )اسفناج  شاک  پوی  مانند  محلی  سبزیجات  و 
خلق کرده، نیز با او موافق است. سر آشپز سابیاساچی 
گورای )سر آشپز رستوران الواش بای سابی( می گوید 
که ارزن ها می توانند به شک زیبایی هم با سبزیجات 
و هم با گوشت ترکیب شوند؛ با تشکر از طعم زمینی و 
بافت فوق العاده شگفت انگیز آنها. سر آشپز میر ظفر 
با  علی )از لیال پلس، بنگلور( نیز اظهار می دارد که 
سیب  شفرد  پای  در  ارزن  از  استفاده  به  قادر  موفقیت 
زمینی شیرین شده که در آن،  به جای گوشت از دانه ها 
استفاده کرده، و همچنین یک پیتزای ارزن پخته که نان 
آن با استفاده از انواع ارزن تهیه شده بوده است. این سر 
آشپز می گوید “یک بار که ترفند های آشپزی با ارزن 
را یاد بگیرید، جادو آغاز می شود. آن ها می توانند با 

هر ماده غذایی دیگری ترکیب شده و یا حتی جایگزین 
مواد غذایی اصلی در غذاهای متداول شوند.” 

دوره رونسانس
سال  چند  طی  در  ها  ارزن  محبوبیت  افزایش  دالی��ل 
ارزش  درب��اره  جدیدا  که  دانشی  به  توان  می  را  اخیر 
سرآشپزها  اشتیاق  نیز  و  شده،  یافت  آنها  غذایی  های 
آشپز گورای،  داد. سر  نسبت  پایدار  ایجاد غذای  برای 
متخصص پخت غذاها به شیوه آرام پز می گوید “پخت 
و پز با استفاده از دانه های محلی مانند ارزن به معنای 
تولید کربن کمتر است. این دانه ها در اطراف ما و در 
هر نوع شرایط آب و هوایی کاشته می شوند.” در واقع، 
هندی  از  بسیاری  شود  می  باعث  که  است  آگاهی  این 
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TIPS TO COOK WITH THE GRAIN
•	 Always soak millets in hot water after you 

have washed them thoroughly.

•	 They can be used as substitute to 
conventional grains in any dish.

•	 Use millets in upma or in place of rice.

•	 Millets can be used in granola bars or 
nutri bowls.

•	 Can also be used as baby food.

•	 Millet porridge is a great substitute for 
oats or cereal at breakfast.

KNOW YOUR MILLETS
Barnyard millet: Kuthiravali in Tamil / Odalu in 
Telugu / Oodhalu in Kannada / Kavadapullu in 
Malayalam / Sanwa in Hindi. It is a high source 
of iron and fibre. 

Foxtail millet: Thinai in Tamil/ Kirra in Telugu 
/ Thinna in Malayalam / Navane in Kannada 
/ Kangni in Hindi. It is rich in minerals 
and vitamins.

Finger Millet: Ragi in Kannada / Kelvaragu 
in Tamil / Ragulu in Telugu / Koovarugu in 
Malayalam / Mundua in Hindi. This grain is 
easily digested. 

Little Millet: Samai in Tamil / Same in Kannada 
/ Sama in Telugu / Chama in Malayalam/ Kutki 
in Hindi. It is a good source of iron and fibre.

Pearl Millet: Sajje in Kannada / Sajjalu 
in Telugu / Kambu in Tamil / Kambam in 
Malayalam/ Bajra in Hindi. A high source of 
protein.

MILLET ADVANTAGE
Experts	say	that	the	rising	popularity	of	
millets	could	help	solve	several	problems.	
The	cultivation	of	this	native	crop	could	
make	agriculture	more	sustainable,	eliminate	
malnutrition	and	also	reduce	the	demand	for	
water	in	farming,	as	millets	need	very	little	
water	to	be	cultivated.	

ها از دانه های غنی متداول در کشورهای غربی مانند 
کینوا به ارزن های هندی روی آورند. در بخش هایی 
ها  آشپزخانه  ها  ارزن  هرگز  که  جایی  کشور،  این  از 
را ترک نکردند، این تغییر بسیار سریع تر و برجسته 
بنگلور  در  قضیه  این  از  عالی  مثال  یک  داد.  رخ  تر 
با وجود  ها  ارزن  ترویج  داد، جایی که در موج  روی 
سرآشپزهایی که در استفاده از این دانه خساست به خرج 
اند،  شده  بسیاری  متنوع  غذاهای  خلق  به  قادر  و  نداده 
جنوبی  های  بخش  در  شود.  می  دیده  بیشتری  موفقیت 
هند، مصرف ارزن هایی مانند ارزن انگشتی یا راگی 
به صورت مواد غذایی اصلی ادامه پیدا کرد. از روتی 
)نان هندی( تا موده )یک کوفته نرم مرطوب که با کاری 
پرادش،  اوتار  خورده می شود(، درایاالت کارناتاکا و 
به شمار  از اجزای اصلی آشپزخانه های منازل  راگی 
به رشد مردم  آگاهی رو  این  می رود. در جای دیگر، 
کرد.  بسیاری  کمک  که  بود  سالم  تغذیه  اهمیت  درباره 
سر آشپز آجی آناند )از پولمن آئروسیتی، دهلی نو( می 
گوید “در تابستان گذشته تغییر خیلی سریع شروع شد و 
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سمت راست: راگی دوسا، 
یک پنکیک مغذی است که 

بیشتر در جنوب هند خورده 
می شود

صفحه روبرو، باال: زنی در 
آندرا پرادش از آسیاب سنگی 

برای آسیاب کردن ارزن 
انگشتی و تهیه آرد راگی 

استفاده می کند

صفحه روبرو، باال: زنی در 
یکی از روستاهای هند، آب 
داغ و آرد ارزن را در یک 
ماهی تابه مخلوط کرده، و 

برای تهیه ی یک خمیر نرم آن 
ها را با قدرت ورز می دهد 

کاشت ارزن ، با کاهش نیاز به آبیاری 
و نیز کاهش تقاضا برای دانه های 

مغذی دیگر، قادر به پایدارتر ساختن 
کشاورزی است

ما متوجه شدیم که مشتری های ما عاشق این غذا هستند. 
آنها واقعا مشتاق امتحان کردن غذا بوده و حتی دوست 
داشتند که این دستورهای پخت غذا را با خود به خانه 

ببرند!”
این سرآشپز در حال حاضر به طور گسترده ای برای 
ترویج همه انواع ارزن ها و نیز برخی از دستورهای 
غذایی خود شامل ارزن آالمبره و تاکوی راگی با کدو 
تنبل و دلمه ارزن، با دولت کارناتاکا همکاری می کند. 
و  گلوتن  بدون  ویژگی  و  پیچیده،  غذایی  مواد  ترکیب 
ماده غذایی  به  تبدیل  آن ها را  ارزن ها،  بودن  الکتوز 
محبوبی برای اشخاصی کرده است که به دنبال جایگزین 
گردند.  می  سالم  غذاهای  خوردن  برای  مناسبی  های 
سرآشپز بالپریت سینگ چادها )آنامایا، آنداز، دهلی نو( 
می گوید “ارزن ها یک راه حل آسان برای اشخاصی 
مانند گیاه خواران به شمار می رود که به دنبال خوردنی 
هندی  غذاهای  پخت  دستورهای  هستند.  جایگزین  های 
و دانش باستانی ارزشمند پخت و پز با ارزن ها به ما 
ها  آن  از  را  بهره  اکثر  حد  باشیم  قادر  که  کرده  کمک 
باالخره،  که  بوده  این  موفقیتی  چنین  ی  نتیجه  ببریم.” 
تبدیل  و  را شکسته  “جایگزین”  ای  ارزن سقف شیشه 
به یکی از مواد غذایی اصلی شود که می تواند منوهای 
غذا را به خود اختصاص دهد. در حالی که احیای ارزن 
با  تجربه  برای کسب  احیای سرآشپزها  برای  دلیلی  ها 
آکشراج  مانند  آشپزان  از سر  بسیاری  برای  بوده،  آنها 

جودها )آی تی سی ویندسور، بنگلور( این امر فرصتی 
برای احیای دانش آشپزی سنتی محسوب شده است. او 
با صحبت درباره باجرا گات، یکی از تنوع های غذایی 
سنتی کیچدی می گوید که این غذای راجستانی، به این 
منظور پخته می شده که مردمی که قصد سفر به مقاصد 
بسیار دور را دارند، برای مدت طوالنی تری سیر باقی 
ها  مادربزرگ  راه حل  “این  کند  او عنوان می  بمانند. 
مشکالت  حالی، ضعف،  بی  و  رخ��وت  درم��ان  ب��رای 
معده و حتی فشار خون باال بود.” بنابراین، همان طور 
به  سرآشپزها  هستند،  خوردن  حال  در  ها  مشتری  که 
فروشگاه  های  قفسه  و  پرداخته  ماده غذایی  این  ترویج 
ها با ارزن های هندی و محصوالت مربوط به این دانه 
پر می شوند که زمانی از اقالم اساسی غذاهای هندی 
بوده و هم اکنون نیز در مسیر درست خود برای احیای 
دوباره قرار دارد. پس از سال ها مورد بی توجهی قرار 

گرفتن، ارزن ها باز هم برمی گردند. 
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هند دیجیتال، گل سر سبد ابتکار عمل های دولت هند، یک برنامه جاه طلبانه برای تبدیل 
کردن کشور به یک جامعه قدرتمند دیجیتالی و نیز اقتصاد دانش محور می باشد

حکومت در یک کلیک
نوشته: وینایاک سوریا سوامی

که  ای  طرفه  یک  محرک  ل��زوم  به  توجه  با 
برای تقویت شفاف سازی و دولت الکترونیک در 
قراری  بر  گذاری کشور و همچنین  روند سیاست 
 ،2015 سال  در  است،  نیاز  ملت  کامل  ارتباطات 
برنامه  تاسیس  به  م��ودی  نارندرا  وزی��ر  نخست 
در طی چهار  اقدام کرد.  دیجیتال”  ابتکاری “هند 
سال گذشته، هند دیجیتال تبدیل به یکی از مهمترین 
پورتال های دولتی شده که در راستای هدایت مسیر 
بسیاری از برنامه های دولت در سال آتی کوشش 
می کند. دخالت دولت ها، قلمروهای اتحادیه و حتی 

روستاها در برنامه ملی دولت الکترونیک شرایط 
مورد نیاز برای ارتقاء سیستم های دیجیتال کشور 
به سطح درخواست شده را بیشتر کرده است. این 
برای  مرکزی  حوزه  عنوان  به  همچنین  پورتال 
های  شهر  و  روستایی  مناطق  در  زای��ی  اشتغال 

کوچک شناخته شده است. 

چشم انداز
به  که  کار  دستور  این  روی  پیش  انداز  چشم  سه 
های  کاستی  بر  غلبه  برای  عملی  ابتکار  عنوان 
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موجود در فرآیند حکومت برنامه ریزی شده است، عبارت 
اند از: “ساختارهای دیجیتال به عنوان یک ابزار اصلی 
برای هر شهروند،” “ حکومت داری و خدمات براساس 

تقاضا” و “توانمند سازی دیجیتالی شهروندان.”
برای  ابزار اصلی  به عنوان یک  دیجیتال  ساختارهای 
پر  اینترنت  بستر  س��ازی  فراهم  هدف  با  شهروند،  هر 
سرعت برای ارسال اطالعات به شهروندان فعالیت کرده 
با بهارات نت که پیش از این 115000 روستا  و همراه 
مراکز  طریق  از  نوری  فیبر  گسترده  شبکه  یک  در  را 
فناوری  از  یکی  به  تبدیل  کرده،  متصل  مشترک  خدمات 

های برجسته کشور شده است. 
فراهم سازی حکومت داری و خدمات براساس تقاضا، 
دولتی  ادارات  سراسر  در  منظم  یکپارچه  خدمات  شامل 

و حوزه های قضایی به شکلی است که طی آن، در هر 
لحظه تمام خدمات از طریق سیستم های آنالین و موبایل 

در دسترس هستند. 
بر  عمل  ابتکار  این  توسعه  زمینه  در  حوزه  سومین 
با  که،  دارد  تمرکز  شهروندان  دیجیتالی  سازی  توانمند 

هدف ترویج سواد دیجیتالی همگانی فعالیت می کند. 

تثلیث جی ای ام 
های  پایه  دیجیتال،  هند  برنامه  گذشته،  سال  سه  طی  در 
قوی آغاز تحول دیجیتاِل تمام زیر ساخت های حکومتی 
را  برای هند بر پا کرده است. جنبه های کلیدی این تحول 
که تحت برنامه ابتکاری هند دیجیتال رخ داده اند، شامل 
مشمولیت  پورتال  به  هندی  شهروند  هر  مستقیم  ارتباط 
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پورتال هند دیجیتال به عنوان یک حوزه مرکزی برای 
اشتغال زایی در مناطق روستایی و شهر های کوچک نیز 

شناخته شده است

PILLARS OF THE DIGITAL 
INDIA SCHEME

•	 Broadband Highways

•	 Universal Mobile 
Connectivity

•	 Public Internet Access 
Programme

•	 Reforming Governance 
Through Technology

•	 eKranti Participatory 
Governance

•	 Make in India

•	 Digital Skills

•	 Digital Payments

CHANGING INDIA’S 
DIGITAL PROFILE 
THROUGH INCLUSION 

•	 Aadhar- 1.23 billion

•	 Mobile users- 1.18 billion

•	 Bank accounts- 1.57 billion

•	 Internet users- 500 million

•	 Smartphone users-380 
million

•	 Operational Panchayats 
online- 121 million

•	 Operational CSC- 3.05 
million

As India leapfrogs into 
increased internet 
penetration, the country 
has seen a steady rise in the 
number of internet users 
in the last few years, from 
375 million in October’15 to 
an estimated 500 million 
by June’18. A report by 
McKinsey Global Institute 
says India’s Digital Index 
rose by 56 per cent during 
2014-2017, from 18 to 29 on 
a scale of 1-100. This has 
placed the country second 
in terms of growth among 
17 emerging and mature 
digital economies. 

According to statistics 
of mid-2018, close to 1.2 
billion Indians have been 
covered under the Aadhaar 
programme.

مالی می باشد. این تحول که در طی دو مرحله 
صورت می پذیرد، توسط شناسایی هر شهروند 
و نیز دادن کدهای شناسایی دیجیتالی که منحصر 
اعتماد  قابل  و  آنالین،  العمر،  م��ادام  ف��رد،  به 
ارتباط  نهایت  در  و  شهروندان  تمام  به  هستند 
قابل دسترس  برنامه های موجود دولت،  به  آن 
می باشد. این تحول بر اساس تثلیت جی ای ام 
مانتری  )پرادان  دان  جان  برنامه  که،  باشد  می 
برای  ملی  ماموریت  یک  بوجانا  دان   – جان 
از  اطمینان  کسب  راستای  در  مالی  مشمولیت 
ذینفعان خود  با  را  است(  مالی  دریافت خدمات 
که توسط شماره آدهار )شماره منحصر به فردی 
که برای همه شهروندان هندی صادر می شود( 
و  سازد،  می  مرتبط  شوند،  می  شناسایی  خود 
این برنامه توسط شبکه داده های سریع در حال 
توسعه در کشور پشتیبانی می شود. تا کنون، تا 
1.23 میلیارد شهرمند هندی با موفقیت تمام به 
توسعه  و  پیشرفت  با  و  شده  متصل  برنامه  این 
ی ماموریت روستایی هند دیجیتال، این آمار به 
سرعت در حال افزایش می باشد. برای موفقیت 
به  نیاز  دیجیتال در هند،  بهتر شدن حکومت  و 
ایجاد بستری قوی احساس می شد که، این تثلیث 

توانست آن را فراهم کند. 
جنبه حائز اهمیت دیگر برنامه هند دیجیتال، 
یکپارچگی خدمات مالی از طریق پورتال یو ام 
برای  همراه  تلفن  جامع  افزار  )نرم  ان جی  ای 
دولت نسل جدید( می باشد. این پورتال با هدف 
خدمات  از  گونه   1,200 سقف  تا  سازی  فراهم 
های  سازمان  توسط  که  کند  می  فعالیت  عمده 
دولتی واقع در دولت مرکزی و ایالتی، ادارات 
سازمان  از  افزاری  نرم  خدمات  سایر  و  محلی 
طور  به  که  شوند  می  ارائ��ه  خصوصی  های 
به  منحصر  شناسایی  شناسایی شماره  با  مستقیم 

فرد ذینفعان، به آنها تعلق می گیرند.

راه پیش رو
این ابتکار عمل صورت گرفته توسط دولت هند، 

در اولین فاز خود با توسعه چشم گیر بخش های 
فعالیت  دیجیتال  مشمولیت  هدف  با  که  مختلفی 
است.  ک��رده  کسب  بزرگی  موفقیت  کنند،  می 
با  روپیه  میلیارد   5300000 مجموع  کنون  تا 
900000 میلیون روپیه ذخیره مالی با  33.19 
میلیون ارز خارج از بانکی که توسط حدود 80 
درصد بزرگساالنی که دارای حساب های فعال 
بانکی هستند به جریان گردش مالی اصلی تبدیل 
شده، پرداخت شده است. در سال های پیش رو، 
مرحله دوم برنامه هند دیجیتال با هدف دستیابی 
به دیجیتال سازی کامل توسط گسترش توسعه در 

زمینه های اصلی زیر فعالیت خواهد کرد: 
فناوری  معرفی  مخابراتی؛  های  زیرساخت 
و گسترش  ها  فرم  پلت  همه  در سراسر  5 جی 
بیشتر.  روستایی  دسترسی  جهت  نت  بهارات 
وسیع  آنالین  بسترهای  معرفی  انسانی؛  سرمایه 
ام  ای  وای  ای  دبلیو  اس  ابتکاری  برنامه  تحت 
)وب سایت های مطالعاتی آموزشی فعال برای 
و  همکاری  همراه  به  جوان(  مشتاق  های  ذهن 
تکنولوژی  زمینه  در  عالی  مرکز  چندین  القاء 

های در حال ظهور. 
ابری  سرورهای  گسترش  دیجیتال؛  خدمات 
برنامه  مشمولیت  همچنین  و  )مگراج(  موجود 

 .)AI( هوش مصنوعی جامع
جامع  مصنوعی  هوش  اف��زار  نرم  ورودی 
جهت  بالقوه  نیروی  دارای  تنهایی  به   )AI(
افزودن 1 تریلیون دالر امریکا به اقتصاد کشور 
هندی،  زبان  آن،  تحت  که  است   2035 سال  تا 
پرورش  و  آم��وزش  مالی،  ام��ور  ک��ش��اورزی، 
های  حوزه  عنوان  به  بهداشتی  های  مراقبت  و 

اصلی توسعه شناخته خواهند شد. 
پایان موفقیت آمیز مرحله دوم ابتکار عمل هند 
دیجیتال، با دیجیتال سازی کامل تمام برنامه های 
با یک  که  شده  بینی  پیش  تا سال 2025  دولتی 
افزایش هزینه با ضریب 3.5 که مجموع مبلغ را 
تا میزان تقریبی اما سر سام آور 1 تریلیون دالر 
امریکا افزایش خواهد داد، قابل اجرا می باشد. 
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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

PERSIAN
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