
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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شاعد  یک  مهتا،  نارسیمها  توسط  که  است  گوجراتی 
متعلق به قرم 15 نوشته شده است. این سرود یکی از 
بهاجان های مورد عالقه باپو بود. مهاتما گاندی، آن 
را در فهرست دعاهایی گنجانده بود که به طور مرتب 

قبل از اینکه روز خود را آغاز کند، می خواند. 

چراغانی جهان
بناهای   ،2018 سال  اکتبر   2 روز  ظهر  از  بعد  در 
ماهاتما  های  رنگ  در  جهان،  سر  تا  سر  تاریخی 
روشن شده، و پیام صلح و همزیستی او، و همچنین 
ارتباط آنها در جهان امروز را تکرار کردند. در یک 
ابتکار عمل بدیع، چشم اندازهایی از زندگی ماهاتما 
نمایشگاه های ویدیویی  از طریق  او  آموزش های  و 
سطح  در  مکان   120 از  بیش  LEDدر  چشمگیر 
سیرک  مانند  تاریخی  برجسته  بناهای  شامل  جهانی، 

مسکونی  بخش  ترین  قدیمی  و  انگلستان  پیکادلی 
برلین، نیکوالیویرتل، به نمایش در آمدند.

یکی از برجسته ترین تصاویر به نمایش در آمده، 
در برج خلیفه نمادین دبی بود، که توسط سفارت هند، 
ابوظبی و کنسولگری هند در این کشور سازمان داده 
شده بود. این نمایش، شمار عظیمی از تماشاگران را 

به خود جذب کرد.
نمایش های LED از پیام های باپو نیز در بناهای 
آنها  میان  از  که  آمد،  در  نمایش  به  بسیاری  تاریخی 
می توان  موزه ولت در وین، قلعه بودا در بوداپست، 
پاالزو سناتورویو در رم، معبد پرامبانام در اندونزی 

و موسئو دی آرت در پرو را نام برد. 
لحظات  آمد،  در  نمایش  به  که  ویدئویی  فیلم  این 
مهمی از زندگی گاندیجی، و چند تا از نقل قول های 
خالقیت  و  ها  سخنرانی  همراه  به  را  او  بخش  الهام 
از  استفاده  با  اینها،  همه  است.  کرده  برجسته  هایش 
با دست به وسیله  تشریحات و تصاویر طراحی شده 
آبرنگ و آب مرکب، در یک نقل قول بصری ساده 
اما دیدنی و جذاب به نمایش در آمدند. این تصاویر، با 
استفاه از رنگ های خنثی، سادگی زندگی و آموزش 
کنون  تا  که  هایی  بزرگترین شخصیت  از  یکی  های 

جهان به خود دیده است را به نمایش می گذارند. 

در یک نمایش موسیقیایی، 
هنرمندان بین المللی، آواز مورد 

عالقه باپو، بهاجان، “ویشناو جان 
تو” را خواندند

در جهت عقربه های ساعت از چپ: تصاویر ویدئوی ال ای دی در برج خلیفه در دبی، برج افریقا در مالی، سفارت هند در واشنگتن دی سی، کمیسیون عالی هند و امریکا در لندن
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پذیرش تفاوت های این بزرگوار، پرداخت. جشن ها 
در هند، و کشورهای بسیاری در سرتاسر دنیا برگزار 
تا  باپو،  موضوع  با  هایی  فیلم  نمایش  از  شوند؛  می 
“جنبش های بهداشت و سالمت” در سرتاسر کشور و 
نمایش های خیابانی که عقاید فلسفی ماهاتما را نشان 

می دهند. 

از لحاظ موسیقیایی، درجه یک
اجراهای  مراسم،  این  توجه  قابل  های  بخش  از  یکی 
بهاجان،  های  موسیقی  نواختن  با  که  هستند  موسیقی 
وایشناو جان مورد عالقه او، تا تنه کاهیه، به تکریم 
 150 از  بیش  از  هنرمندانی  پردازند.  می  ماهاتما 
آماده  ها  اجرای سرود  برای  را  کشور، صدای خود 
توسط  که  ای،  دقیقه  پنج  ویدئوی  یک  ان��د.  ک��رده 
هنرمندان کشورهای منتخب، ویژگی های سرودها و 
در طی  گذارد،  اجرا می  به  را  نواخته شده  موسیقی 
ماهاتما  بهداشت  المللی  بین  کنفرانس  اختتامیه  مراسم 
گاندی در 2 اکتبر 2018، افتتاح شد. این ویدئو، در 

حضور شخصیت های برجسته ای به نمایش در آمد 
که از میان آنها می توان دبیر کل سازمان ملل متحد، 
سوشما  هند،  خارجه  امور  وزیر  گوتیرز،  آنتونیو 
سواراج و وزیر آب و فاضالب، اوما بهاراتی را نام 
برد. هنرمندانی از سرتاسر 155 کشور در این مراسم 
در  هند  سفیران  و  ماموران  کردند.  شرکت  مبتکرانه 
مشغول  آن  در  که  کشورهایی  در  کشور،  از  خارج 
به ماموریت هستند، برای اجرای موسیقی بهاجان به 
زبان گوجراتی،  به شناسایی و انتخاب مجریان هنری 
شده  شناخته  مختلف،  مناطق  و  کشورها  پرداختند. 
توسط سازمان ملل ، ویدئوهای کوتاهی فرستادند که 
بعدا به صورت یک ویدئوی کامل با هم ادغام شدند. 
نتیجه، سرودی با تفسیر غنی، رنگارنگ و پر جنب 
و جوش  بود که با رایحه مناطق مختلف محلی همراه 
شده بود از ارمنستان تا آنگوال، سریالنکا تا صربستان 
و عراق تا ایسلند، گروه ها و خوانندگان برجسته بومی 
نماش  به  مشارکت  این  در  را  خود  های  استعداد   ،
گذاشتند. یکی از برجسته ترین صداهای حاضر در این 
ویدئو، متعلق به بارون دیواوسی واکا، رییس جمهور 
جمهور  رییس  حرکت  این  است.  نائورو  جمهوری 
واکا، تنها یک تکریم ویژه برای سالروز تولد صد و 
پنجاه سالگی )150( ماهاتما گاندی نیست، بلکه، “یک 
نارندرا  وزیر  نخست  به  او  طرف  از  شخصی  هدیه 
مودی نیز بود”. وایشناو جان تا تنه کاهیه، یک سرود 

ویدئوی ال ای دی که در بناهای نمادین 
سر تا سر جهان به نمایش در آمد، زندگی 

و پیام های باپو را برجسته کرده است

چشم اندازی از 
ویدئوی ال ای 

دی به نمایش در 
آمده در سیرک 

پیکادلی لندن
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به مناسبت صد و پنجاهمین )150( سالروز تولد ماهاتما گاندی، 
دولت هند، یک جشن ساالنه را برنامه ریزی کرده است

تمام دنیا باپو را

به یاد می آورد
بار  یک  انیشتین،  آلبرت  نظری،  مشهور  فیزیکدان 
درباره ماهاتما گاندی صحبت کرد “نسل های آتی که 
به دنیا خواهند آمد، احتماال، به سختی باور خواهند 
کرد که چنین مردی به عنوان یک انسان ساخته شده 
گذاشته  قدم  زمین  این  روی  بر  خون،  و  گوشت  از 

است. “
شکل  ب��ه  گ��ان��دی  ماهاتما  ک��ه  همانطور  ب��اپ��و، 
کسوتان  پیش  از  یکی  شد،  می  خطاب  ای  دوستانه 
اصلی نبردهای آزادی خواهانه هند بود. او، به عدم 
خشونت اعتقاد راسخ داشته و همین شیوه مشابه را 

برای مبارزه خود برای کسب استقالل به کار گرفت. 
ماهاتما، نه تنها برای آزادی سیاسی تالش کرد، بلکه، 
از  آزاد  با یک جامعه  کفا  ملت خود  برای خلق یک 
تعصبات قومیتی و طبقاتی، منطقه ای، طبقه اقتصادی 

و جنسیتی تالش کرد. 
آغاز جشن  به عنوان  اکتبر سال 2018،   )2( دوم 
سالروز صد و پنجاهمین )150( تولد ماهاتما گاندی، 
آغاز شد. و برای برگزاری مراسم یادبود این رویداد، 
شامل  ساالنه،  جشنی  ری��زی  برنامه  به  هند  دول��ت 
رویداد های متنوع جهت ترویج پیام صلح، انسانیت و 

تصاویری از 
ویدئوی موسیقی 
وایشناو جان توح
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توسط نخست وزیر نارندرا مودی افتتاح شد. گفته می 
فرودگاه  اداره  توسط  یافته  توسعه  فرودگاه  این  شود 
بسیاری  تاثیر  اودیسا،  دولت  همکاری  با   )AAI( هند 
در توسعه منطقه خواهد داشت. نخست وزیر، در حال 
افتتاح فرودگاه اظهار داشت “دومین فرودگاه در ایالت، 
و  کرده  عمل  اودیسا  غربی  منطقه  شاهراه  عنوان  به 
سرمایه گذاران زیادی را به این منطقه غنی از معادن 

جذب خواهد کرد.”
فرودگاه  هکتار،   1000 از  بیش  در  ش��ده  ساخته 
فرودگاه  سبزترین  سر  از  یکی  همچنین  جهارسوگودا، 
های کشور به شمار می رود. این فرودگاه به شیوه ای 
منابع  و  از مصالح  استفاده  با  زیست  محیط  با  سازگار 
محلی ساخته شده، و دارای یک سیستم ذخیره آب باران 
و نیز سیستم انرژی خورشیدی می باشد. به طور جالب 
توجهی، جهارسوگودا مجهز به یک فرودگاه متعلق به 
دوران بریتانیا است که در دوران جنگ جهانی دوم ساخته 
شده است. پس از استقالل هند، این فرودگاه گاهی مورد 
تجاری.  فرودگاه  به عنوان  نه  اما  قرار گرفته،  استفاده 
مورد  مراقبت  برج  بنای  که  هنگامی   ،1998 سال  در 
آسیب قرار گرفت، فرودگاه به طور کلی عملکرد خود 
را از دست داد. اما با رونق کمربند معدن، جهارسوگودا 
تبدیل به یک قطب صنعتی پر رونق شده، و درخواست 
ها برای بازسازی فرودگاه آغاز شد. دولت ایالتی، 750 
میلیون روپیه از 2100 میلیون روپیه هزینه کلی ساخت 
فرودگاه را تامین کرده، و فرودگاه ویر سورندرا سای، 

در 22 سپتامبر  سال 2018، افتتاح شد.
مناسب  مربع،  متر   4,000 مساحت  با  فرودگاه  این 
هوایی  و  آب  های  موقعیت  تمام  در  اندازی  راه  برای 
است.  شده  طراحی   A-320 نوع  هواپیماهای  برای  و 
به  نیز  فرودگاه  زیربنای  ترمینال،  خاص  بنای  سوای 
انسدادی – ترکیبی ترمینال،  انزوا، برج مراقبت  خلیج 
ضروری  ناوبری  های  کمک  و  نشانی  آتش  ایستگاه 

مجهز می باشد. 
پروژه عمده دیگری که اخیرا توسط اداره فرودگاه هند 
انجام گرفته، توسعه و ترقی فرودگاه جبالپور   )AAI(
در مادهیا پرادش است که با هزینه 4130 میلیون روپیه 
در  دارای حداکثر ظرفیت 500 مسافر  و  ساخته شده، 
معموال  حاضر  حال  در  که  است  شلوغی  ساعات  اوج 
دارای 150 مسافر می باشد. ساختمان ترمینال ذکر شده، 
گسترش یافته در 9,350 متر مربع، امکاناتی در سطح 
به  قادر  را  مسافران  بعالوه،  و  کرده،  ارائه  را  جهانی 
ای، صنایع دستی  قبیله  پر جنب و جوش  تماشای هنر 
مقاصد  به  سفر  و  کرده،  دی��واری  های  نقاشی  محلی، 
گردشگری محبوب را برای مسافران ممکن می سازد. 
توسعه  برای  شده  فراهم  عظیم  های  گ��ذاری  سرمایه 
فرودگاه  در  امکانات  بهبود  جهت  جدید  های  فرودگاه 
های موجود، نه تنها جریان عظیم گردشگران، تجار و 
دیگر بازدید کنندگان را تضمین می کند، که پیش بینی 
بسیاری  به سوی  در جریان  گذاری  می شود، سرمایه 

از نواحی توسعه نیافته ی کشور را نیز سرعت بخشد.

صفحه روبرو: ترمینال 
2,380 متر مربعی در اولین 
فرودگاه سیکیم، در میان کوه 
های خیره کننده هیمالیا قرار 

گرفته است. دیوار تقویت شده 
آن با 80 متر ارتفاع، یکی از 
بلندترین دیوارهای نوع خود 

در جهان است

راست: فرودگاه جهارسوگودا 
در اودیسا برای جای دادن 
به هواپیمای A 320 مجهز 

شده است
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robust Demand
Rise in working group and middle class demography will effect the demand positively.

India is expected to become third largest aviation market in terms of 
passengers by 2024*.

opportunities in Mro
Expenditure in MRO accounts for 13-15 per cent of total revenues; it is the 

second-highest expense after fuel cost. By 2020, the MRO industry is likely to 
grow over US$ 1.5 billion.

Policy support
Foreign investment up to 49 per cent is allowed under automatic route in 

scheduled air transport service, regional air transport service and domestic 
scheduled passenger airline.

increasing investments
Aviation industry in India is expected to witness   1 lakh crore (US$ 15.52 

billion) worth of investments in the next five years.

Note: MRO –Maintenance, Repair and Overhaul, *As per International Air Transport Association (IATA) forecasts

Money matters

Airports Authority of India is going to invest INR 15,000 crore 
in 2018-19 for expanding existing terminals and constructing 
15 new ones. It has opened the airport sector to private 
participation, and six airports across major cities are being 
developed under the PPP model. The AAI aims to bring 
around 250 airports under operation across the country by 
2020. Investments to the tune of INR 420-450  are expected 
in India’s airport infrastructure between FY18-23.

India Brand Equity Foundation
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خود را در این فرودگاه مستقر کند. ترمینال 3,200 متر 
بنا شده،  مربعی، در میان کوه های خیره کننده هیمالیا 
که آن را تبدیل به یک چشم انداز بی نظیر می کند. این 
 – آن  اندازهای  چشم  به  مشهور   - را  سیکیم  فرودگاه، 
بیش از پیش برای گردشگران قابل دسترس می سازد. 

میلیون   1.5 ح��دود   ،18-2017 های  سال  طی  در 
گردشگر از سیکیم بازدید کردند، که بیشتر آنها از غرب 
 NH کیلومتری  125 بزرگراه  کردند.  می  سفر  بنگال 
10 که سیکیم را به غرب بنگال متصل می کند، اغلب 
توسط لغزش های جاده و ترافیک سنگین مسدود است، 
که منجر به تاخیرهای بسیار می شود. در طی فصول 
باران های موسمی، کارمندان داخلی صنعت گردشگری 
زمانی  منتظر رسیدن گردشگران هستند،  مشتاقانه  نیز 
که گردشگران بسیاری به این منطقه سفر می کنند. یکی 
از مجریان تور ساکن در منطقه می گوید “گردشگران 
قادر هستند بدون استفاده از بزرگراه، مستقیما به سیکیم 
سفر کرده و از آنجا خارج شوند.” همچنین پیش بینی می 
شود که این فرودگاه، پروازهای چارتر را برای آوردن 

مسافران فراوان به خود جذب کند.

فرودگاه جهارسوگودا، اودیسا
اخیرا  اودیسا،  فرودگاه  دومین   ، جهارسوگودا  فرودگاه 
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بین  انجمن  است.  امریکا  دالر  میلیارد   30 حدود  در 
المللی حمل و نقل هوایی )IATA( تخمین زده است که 
از 359 میلیون مسافر افزوده شده که پیش بینی می شود 
تا سال 2036 با شرکت های هوایی پرواز کنند، 228 
میلیون نفر در مسیر های داخلی مسافرت خواهند کرد. 
به  تبدیل  هند  که  بینی می شود  پیش  تا سال 2026،  و 
سومین بازار حمل و نقل هوایی جهان شده، و از رتبه ی 

هفتم حال حاضر خود پیشی بگیرد.  
با وجود چنین تغییر عظیمی که در جبهه حمل و نقل 
هوایی غیر نظامی کشور روی می دهد، دولت هند بر 
در  امکانات الزم  و  ها  زیر ساخت  استادانه ی  توسعه 
فرودگاه ها و محل فرود هلیکوپترها تمرکز کرده، که 
از عملیات آسان خطوط هوایی و ارائه خدمات عالی به 

مسافران، اطمینان حاصل کند. 
 30 حداقل  سال 2019،  تا   ، که  شود  می  بینی  پیش 
 100 فهرست  به  و  ش��ده،  ان��دازی  راه  جدید  فرودگاه 
افزوده  حاضر  حال  در  موجود  های  فرودگاه  واحدی 
شوند. عالوه بر این، فرودگاه های هلیکوپتری بسیاری 
نیز برای کسب اطمینان از خدمت رسانی تحت برنامه 
اودان )اوده دش کا عام ناگریک( توسعه خواهند یافت. 
ما  سه تا از چنین فرودگاه های جدید و پیشرفته ای در 
هند را بررسی می کنیم، که برای آسان کردن پروازها 

که  اندازیم  می  نگاهی  نیز  و  اند،  شده  ریزی  برنامه 
چطور این فرودگاه ها بر توسعه اجتماعی – اقتصادی 

این مناطق تاثیر خواهند گذاشت.

فرودگاه پاکیونگ، سیکیم
گانگ  کیلومتری   30 در  واقع  ایالت،  فرودگاه  اولین 
شاهکار  یک  از  کمتر  چیزی  سیکیم،  پایتخت  توک، 
یک  باالی  بر  شده  واقع  فرودگاه،  این  ندارد.  مهندسی 
تپه در یک ارتفاع شگفت انگیز 4,590 پایی، در باالی 
روستای پاکیونگ بنا شده است. این فرودگاه ساخته شده 
شگفتی  یک  ای،  روپیه  میلیون   5535.3 ی  هزینه  با 
معماری است. باند فرود با طول 1.7 کیلومتر و عرض 
30 متر، پس از اجرای یک خاکریزی گسترده بنا شد. 
به عالوه، فن آوری تقویت خاک و تثبیت شیبی که برای 
ساخت این فرودگاه مورد استفاده قرار گرفته، بی نظیر 
-ATR بوده و سطح پرواز قادر به جای دادن هواپیمای

72 می باشد. 
و  مالکیت  تحت  که  پاکیونگ،  استراتژیک  موقعیت 
اجرای اداره فرودگاه هند )AAI( قرار دارد، آن را مبدل 
به عناصر حیاتی در برنامه های استراتژیک هند کرده 
است. این فرودگاه تنها 70 کیلومتر از مرز چین فاصله 
هواپیماهای  بیشتر  است  قادر  هوایی  نیروی  و  دارد، 

فرودگاه پاکیونگ، در نزدیکی گانگ توک، پایتخت سیکیم، دارای باند فرودی به مساحت 1.7 کیلومتر در 30 متر می باشد
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هند بر روی یک انقالب هوایی قرار دارد. با 
افزایش شمار هواپیماها در هر سال، این کشور، 

برای پاسخ به تقاضاهای روز افزون، در حال 
توسعه فرودگاه هایی در سطح استانداردهای 

بین المللی می باشد. زیر ساخت های جدید نیز 
، روند توسعه اجتماعی – اقتصادی زمینه های 

نزدیک را سریع تر می کنند

پرواز کن

نوشته: اِن بی رائو

با رشد دو رقمی ترافیک مسافران داخلی در طی 50 ماه 
اخیر، بدون هیچ وقفه ای، این یک برخاست فوق العاده 
برای بخش هوانوردی غیر نظامی هند بوده است. طبق 
توسط  دسامبر 2018  در  شده  منتشر  اطالعات  آخرین 
انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی )IATA(، ترافیک 
مسافران داخلی هند، در اکتبر، در مقایسه با اکتبر سال 
2017، تا 15 درصد افزایش یافته است. گزارش جامع 
درباره   )IATA( نقل هوایی و  المللی حمل  بین  انجمن 
بازار حمل و نقل هوایی غیر نظامی هند، برای نیروهای 
بالقوه فوق العاده ای برای رشد مستمر و سریع در این 
بخش در طی سال جاری، برنامه ریزی کرده است. در 
حالی که در سال 2010، حدود 80 میلیون نفر به / از 
دو  میزان  این  تا سال 2017  اند،  کرده  هند سفر  در   /
برابر شده و به 160 میلیون نفر رسید. انجمن بین المللی 
تا  که  کند  می  بینی  پیش   )IATA( هوایی  نقل  و  حمل 
سال 2037، این رقم به سه برابر یعنی 520 میلیون نفر 
برسد. حمل و نقل هوایی سهم قابل توجهی در اقتصاد 
هند دارد – این تجارت، 7.5 میلیون شغل )390,000 
 6.2 و  ارزش،  زنجیره  در   570,000 و  مستقیم  کار 

میلیون در گردشگری( را پشتیبانی می کند. 
سهم حمل و نقل هوایی در تولید ناخالص ملی، سالیانه 
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بزرگترین کلوپ های ورزشی کشور مانند جی سی تی، 
ایست بنگال، دمپو، چیراگ یونایتد و موهان باگان بازی 
کرده است. او در 24 مارس 2010، توسط جادوگران 
کانزاس سیتی، در ام ال اس )لیگ برتر فوتبال(، لیگ 
حرفه ای فوتبال امریکایی برگزیده شد، که او را تبدیل 
خارجی  تیم  یک  در  که  کرد  هندی  بازیکن  سومین  به 
بازی می کند. به هر حال، این بازیکن در بنگلور اف 
سی احساس کرد که در خانه است و از سال 2015 تا 

کنون این تیم را همراهی کرده است.
باالتری وجود  که، سطح  است  باور  این  بر  چهتری 
دارد که با کسب تجربه بیشتر و تالش و سخت کوشی 
مستمر قابل دسترسی است، و به همین دلیل است که هم 
اکنون، بسیاری او را به عنوان سفیر عالی ورزش هند 
می شناسند. او این باور را در صدمین )100( بازی تیم 
رکورد   )61( یکمین  و  که شصت  هنگامی  خود،  ملی 

تبدیل  را  هند  ملی  تیم  کاپیتان  که  را شکست،  گل خود 
به سومین گلزن جهان کرده و او را در کنار بازیکنان 
نمادینی مانند کریستیانو رونالدو و لیونل مسی قرار داد، 

به اثبات رساند. 
فوتبال  دوران  ترین  سخت  میان  از  را  خود  راه  او 
فروتنی  تجاری  عالمت  که  بوده  قادر  و  گشوده،  هند 
خود را حفظ کند. پس از رسیدن به نقطه عطفی که هر 
بازیکن رویاهای رسیدن به آن را دارد، او می گوید که 
شود،  می  ورزش  برای  عالقه  ایجاد  از  وقتی صحبت 
واقف  خود  اهمیت  بر  طرفداران  که  است  ض��روری 
باشند. حتی امروزه، او همیشه توسط بازیکنان جوان از 
بنگلور اف سی یا تیم هندی همراهی می شود که او را 
زیر سواالت خود و یا استراتژی های احتمالی بمباران 
کرده ، و هرگز بدون یافتن راه حل و یا مطرح کردن 
پرسش بعدی، کنار نمی کشند. وقتی درباره برنامه های 
او برای آینده سوال کردیم، او به شکل بازی گوشانه ای 
اظهار کرد که هنوز 34 ساله است و هنوز حد اقل 34 
سال فوتبال تماشایی را در خود می بیند! و ما تنها می 
توانیم امیدوار باشیم که چهتری فروتن را، وقتی وارد 
زمین می شود و به استقبال طرفداران خود با دستان به 
هم چسبیده پاسخ می گوید، مورد تحسین خود قرار دهیم!

چهتری، بازوبند کاپیتانی خود را در 
سال 2012 از بوتیا دریافت کرده، و 
تا کنون آن را به همراه داشته است

طرفداران فوتبال هند، در طی سال ها به طور نمادینی بیشتر شده اند، هم اکنون، آنها به شکل مهربانانه ای، زائران آبی پوش نامیده می شوند
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Renedy Singh 
Former Indian captain

We played 
together for eight 
years. Football  in 
the country has 

improved because 
we now have 

players like him

Chhetri’s dynamic digits
65 International goals
104 International caps

120 goals on the 
domestic circuit

247 appearences in total 
48 goals and 

105 appearances for  
Bengaluru FC

1.35 million Twitter followers

Current world record 
holders

Cristiano Ronaldo (Portugal) 
85 goals in 154 matches 

Sunil Chhetri (India) 
67 goals in 105 matches
Lionel Messi (Argentina ) 
65 goals in 128 matches 

Neymar Jr (Brazil ) 
60 goals in 95 matches  

David Villa (Spain) 
59 goals in 98 Matches

بمبئی” ، در راقبت بین هند و کنیا به نمایش گذاشت، بوتیا 
و همکار ورزشی اقسانه ای او، آی ام ویجایان، بازیکن 
نام این تک ستاره و  با لباس های ورزشی که  جوان را 
تکریم  مورد  زد،  می  برق  آنها  روی  بر  مهاجم  بازیکن 
بازوبند  در سال 2012،  بار  اولین  برای  او  دادند.  قرار 
کاپیتانی را از بوتیا تحویل رفته، و از آن زمان تا کنون، 

در کنار او باقی مانده است.

این بازیکن
همانطور که کارشناسان و طرفداران اجرای او در بازی 
را با صدای بلند ابراز می کردند، چهتری فروتن، تاثیر 
معجزه آسای خود بر بازی، که به عنوان ارتباط مستقیم 
بین ذهن، بدن و روح تا توپ شطرنجی که توسط پایش 
دریبل می شود، را رد می کند. او به شیوه مودبانه خود، 
می گوید “من فقط بازی را انجام می دهم که عاشق آن 
هستم. و من، به خصوص پس از عبور از 30 سالگی ام، 
یک رژیم غذایی تناسب اندام خیلی سر سختانه را دنبال 
او  این واقعیت است که چرا  دلیل  این  احتماال  می کنم.” 
هنوز شبیه به نوجوانان به نظر می رسد، و با وجود اینکه 
34 سال سن دارد و به مدت 18 سال گذشته فوتبال بازی 
می کرده، می تواند نیمکت را قوی و تازه نگه دارد. او 
همیشه هدف خود را که می خواسته تبدیل به یک بازیکن 
“کسی که قابل اعتماد باشد، نه این که تنها کیمیاگری کرده 
و اینجا و آنجا گلی بزند” حفظ می کند. در طی سال ها، 
چهتری فرصت های مناسب را کشف کرده و در برخی از 

پایین و چپ: سونیل چهتری 
با عالمت تجاری فروتنی اش 
در حال تشکر از طرفداران 

خود برای حمایت شان

پایین و راست: بایچونگ 
بوتیا کاپیتانی بود که تحت 

تعالیم او، چهتری به عنوان 
یک بازیکن رشد یافته و مهم 
ترین جنبه های کاپیتانی تیم 

ملی را آموخته است
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او هیچ خود ستایی و یا زرق و برقی که به همراه ستارگان فوتبال هست، را ندارد. 
اما سونیل چهتری، با حرفه ای بودن و تعهد و فداکاری اش، قهرمانی تیم فوتبال 

هند را رهبری کرده، که با مهربانی، ببرهای آبی نامیده می شوند

جهش ببر
نوشته: وینایاک سوریا سوامی

شاید چهره او شبیه به نوجوانان باشد و قدی حدود 1.70 
متر دارد، شاید با دیدن او دچار اشتباه شوید، اما او را 
با یک توپ در مقابل تیر دروازه قرار دهید و آن وقت 
می بینید که این مرد ریز اندام قادر به حقیقت پیوستن 
چه معجزه هایی هست. اغلب نامیده شده به عنوان “آقای 
فوتبال” هند، پیشرفت سونیل چهتری برای تبدیل شدن 
تیم  کاپیتان  و  هند  فوتبال  تیم  بازیکن  ترین  توانمند  به 
ملی، از یک لیگ مدرسه ای در دهلی نو، بر حقیقت این 
داستان صحت می گذارد که چطور، تالش های مستمر 
و استقامت، می تواند چهره یک ورزش را برای یک 

کشور تغییر دهد.

تحول
در طی 15 سال گذشته، چیزهای زیادی در فوتبال هند 
تغییر کردند. از صف های طوالنی که برای هر بازی 
در خارج از استادیوم شکل می گرفت، تا رقابت های 
دوره ای داخلی، باالخره جامعه فوتبال در هند به نظر 
رود.  می  پیش  به  درستی  مسیر  به سوی  که  رسد  می 
تغییر  کنیم،  صحبت  علمی  لحاظ  از  بخواهیم  اگر  اما، 
چیزی است که همیشه نیازمند یک ناهنجاری، اتفاق و 
است.  الزم  های  انگیزه  کردن  فراهم  برای  کاتالیزور 
همه  هستند،  کریکت  عاشق  وار  دیوانه  که  ملتی  برای 
اثبات  به  وارد،  تازه  مهاجم  یک  چهتری،  توسط  اینها 
بزرگترین  که  گوید  می  آرجونا  جایزه  برنده  رسید. 
فرصت زمانی برای او ایجاد شد که، بازی خود را در 

بزرگ  بستر  کلکته،  در  باگان  موهان  ورزشی  کلوپ 
فوتبال هند، آغاز کرد.

با نگاهی به گذشته، او به یاد می آورد که وقتی با یک 
تی شرت گشاد و شلوار جین بگی وارد استادیوم موهان 
اجرای  اما  نشد.  او  ورود  متوجه  کس  هیچ  شد،  باگان 
به  را  او  زود  خیلی  ذخیره،  بازیکنان  با  بازی  در  او 
سمت بازیکن اصلی سوق داد. نگرش و کنجکاوی اش، 
موجب شد مورد توجه قرار گیرد و تعهدش به بازی، 
به او کمک کرد که موقعیت خود را در تیم حفظ کند. از 
آن زمان تا کنون، او هرگز به عقب برنگشته و تمرکز 
خود را برای تبدیل شدن به یک بازیکن بهتر و بهبود 
تاکتیک خود با هر شوتی که می زند، حفظ کرده است. 
فوتبالیست  و  باگان  موهان  در  او  پیشکسوت  بازیکنان 
افسانه ای هندی، بایچونگ بوتیا، که او نیز کاپیتان سابق 
تیم ملی فوتبال هند بوده است، عاشقانه مربی گری او را 
در داخل و خارج از زمین بر عهده داشته، و به طور 
خالصه، بستر پیشرفت یک ستاره را به منظور تعریف 
دوباره فوتبال برای ملت فراهم ساختند. چهتری، غالبا 
می گوید که در موهان باگان، او تنها بر روی بازی ها 
رسانه  فشار  “پیشکسوتان  که  چرا  است  داشته  تمرکز 
های اجتماعی و سیل طرفداران را کنترل می کردند.” 
استعداد  بوتیا،  در واقع، سال گذشته، قهرمان چهتری، 
قرار  ستایش  مورد  زمینه  این  در  را  او  انگیز  شگفت 
بین  )100( ظهور  که چهتری، صدمین  همانطور  داد. 
المللی خود برای تیم ملی فوتبال هند در “عرصه فوتبال 
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های انفرادی بیش از هر زمان دیگری وجود خواهند 
عایشه  پاکستانی،  هنرمند  آثار  که،  حالی  در   – داشت 
هنر  آمد،  خواهد  در  نمایش  به  آنانت  هنر  توسط  خلید 
خواهد  ارائه   320 نمایشگاه  توسط  سینگ  سوماکشی 
با  نیز  مادهوسودهانان  هنرمند  توسط  ای  پروژه  شد. 
برگزار  پایتخت  در  واده��را  هنری  گالری  میزبانی 
خواهد شد. در میان تمام سخنرانی های تبلیغاتی دنیای 
هنر، عالقه مندان می دانند که این رویداد همچنین به 
سینگ،  آشنا  کند.  می  کمک  هنر  آموزش  بر  تمرکز 
اینکه هنر هندی راه  از استودیو آرت می گوید برای 
تاکید  لزوم  باز کند،  به همه خانه های کشور  خود را 
این  که  شود،  می  هنری حس  های  آموزش  بر  بیشتر 
ادامه  در  او  کند.  می  حمایت  آن  از  هنری  نمایشگاه 
صحبت های خود می افزاید “استعدادهای فراوانی در 
کشور ما وجود دارند. و برای اینکه هنر جای خود را 
در میان تمام اقشار جامعه باز کند، به گسترش آگاهی 
نیاز داریم. در حالی که، نمایشگاه هنری هند در ترویج 
دانش هنری و میراث فرهنگی و هنری راه درازی را 
پیموده است، ما همچنان به تالش بیشتری نیاز داریم. 
دولت به همراه بخش شرکت ها، مستلزم همیاری در 

زمینه ایجاد آگاهی خواهد بود”.

باال: گروهی از بازدید کنندگان خارجی در گالری کارال اوساریو 2018 واقع در برزیل. پیاده روی های سرپرستی شده در طی رویداد برگزار شده اند. پایین: هنرمند کره ای – امریکایی، تیموتی هیونسو لی، 
1000 ورقه طالی 24 عیار برگی را برای اثر هنری خود با عنوان 1000 تالش در یک آشتی، بر روی صفحه آورد
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اشنایدر  نویگریم  شامل  یافت،  خواهد  حضور  رویداد 
)برلین، آلمان( و گالری سوکیو )کیوتو، ژاپن( هستند. 
گالری هایی که برای چندمین بار به این نمایشگاه بر 
می گردند، عبارت از بلین / سوترن )برلین و لندن(، 
گالری آیکون واقع در نیویورک، و گالری آراریو از 

کره می باشند. 

گسترش آگاهی
یک  پارالل،  اف  ای  آی  نمایشگاه،  زمین  از  خ��ارج 
برنامه ابتکاری، شامل رویدادهای جانبی سازمان یافته 
است  های هنری  و حوزه  ها  موزه  ها،  گالری  توسط 
برگزار  دهلی  سر  تا  سر  در  واقع  های  سالن  در  که 
خواهند شد. رویدادهای شایان ذکر آی ای اف پارالل، 
نمایشگاه انفرادی هنرمند معاصر، بهارتی کر در خانه 
به  یافته  اختصاص  نمایشی  نو،  دهلی  در  واقع  بیکانر 
اوپندرا ماهاراتی در گالری ملی مدرن آرت،  هنرمند 
کیران  هنری  موزه  در  سینگ  آرپیتا  نگر  گذشته  آثار 
نادار، نمایشگاه ویژه توسط بنیاد هنر معاصر هند در 
مرکز هنری ملی ایندیرا گاندی و پیاده روی در الدو 
سارای، یک مرکز هنر معاصر واقع در جنوب دهلی 
را شامل می شوند. استودیوی هنری، نمایش انفرادی 

هنرمند پاکستانی، خلیل چیشتی را نیز به خانه بیکانر 
به ارمغان خواهد آورد. 

تمرکز بر استعدادهای نوظهور
گالری  از  بهاتیا  شوبها  مانند  داران  گالری  از  برخی 
گانش، یک گالری هنری که در پایتخت مستقر است، 
بر این باور هستند که نمایشگاه تنها درباره به نمایش 
به  او  نیست.  برجسته  هنرمندان  هنری  آثار  گذاشتن 
نوبه خود هرگز از نمایش آثار هنرمندانی که به تازگی 
مشهور می شوند، از جمله دوداتا پادکار، آویجیت دوتا 
می  او  است.  نکرده  خودداری  چودهوری  نیلکانت  و 
تازگی  به  که  هنرمندانی  آثار  برای  همیشه  “ما  گوید 
کنیم،  می  پیدا  خریدار  هستند،  شدن  مشهور  حال  در 
چرا که در نهایت این استعداد و کیفیت است که مورد 
دوره  این  “در  افزاید  می  او  گیرد”  می  قرار  توجه 
نیز، موضوع نمایشگاه ما درباره هنر سنتی و مردمی 
بیشتر  که  معاصر  هنر  بر خالف  که  همانطور  است. 
طبیعتی مفهومی دارد، آثار به نمایش در آمده ما، بیشتر 
ها،  با روح هستند.” همچنین، در طی سال  و  نمادین 
انفرادی  آثار  نمایش  به  بیشتری  های  گالری  هر روز 
هنرمندان تمایل نشان داده اند. در سال 2019، نمایش 

مجسمه سایه اثر هنرمند 
پاکستانی – امریکایی، آنیال 
کوایوم آقا، بازدید کنندگان 
زیادی را در سال 2017 

به خود جذب کرد. مکعب 
قرمز از درون به الگوهای 
گل و اشراقی برش خورده 

است. سایه ها بر روی 
بازدید کنندگانی که از 

نمایشگاه عبور می کردند 
به نمایش در می آمدند
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سفر
در  واقع  وادهرا  هنری  گالری  مدیر  واده��را،  پارول 
دهلی نو با صحبت های او موافقت کرده و ادامه می 
اولین  از زمانی که ما در  دهد “نمایشگاه هنری هند، 
اجالس هنری هند، که در آن زمان اینگونه نامیده می 
کرده  طی  را  طوالنی  بسیار  راه  کردیم،  شرکت  شد، 
المللی  بین  داران  موزه  های  گروه  از  بسیاری  است. 
نماشگاه را آغاز کردند،  این  نام، حضور در  صاحب 
از  و خارج  هند  از  بسیاری  داران  که، مجموعه  چرا 
این  در  نمایشگاه  در  نفس  به  اعتماد  داشتند.”  کشور 
حقیقت بازتاب یافته که در طی سال ها، بیشتر گالری 
به  آثار هنری را  و  از هنرمندان  ها مجموعه منظمی 
از  دیگر  باری  واده��را،  مثال،  برای  اند.  آورده  ثمر 
و  رازا،  اچ  اس  مانند  اسامی  رتبه،  باال  اف��راد  میان 
همچنین،  که  حالی  در  برد؛  می  نام  را  بروتا  رامشار 
آثار هنرمندان معاصری مانند آتول دودیا، شیلپا گوپتا 
از  مهرا،  گیتا  دهد.  نشان می  نیز  را  پاندا  و جاگاناث 
از  منظم  کنندگان  از شرکت  یکی  که  گالری ساکشی، 
زمان آغاز فعالیت نمایشگاه بوده، نیز بر این باور است 
که “ به طور قطع ، طرح بندی و برنامه ریزی عمومی 

پیشرفت کرده و تمرکز، بر خود نمایشگاه است و نه 
تمام مسائل جانبی آن.” همچنین، مهرا ترجیح داده که 
آثار هنری ستارگان همیشگی گالری خود مانند شاین 
شیوان، رکا رادویتیا، سورندران ناییر و اسکون مندس 
را به نمایش گذارد. جای شگفتی نیست که علی رغم 
سر و صدای پایدار از یک رکود مداوم در بازار هنر 
در سطح جهان، هنوز هم این نمایشگاه به عنوان یکی 
از مهم ترین رویدادهای تقویم هنری هند به شمار می 

رود. 

سناریوی کنونی
در این دوره از نمایشگاه هنری هند که در سال 2019 
در مرکز نمایشگاه NSIC واقع در دهلی نو برگزار 
می شود، هفتاد و پنج )75( شرکت کننده از هند و سایر 
نام های مشهوری از کشور، مانند  نقاط جهان، شامل 
جهاوری کونتمپوراری، گالری ایزا و چمولد پریسکوت 
)همه از بمبئی(، و گالری هایی واقع در دهلی نو که می 
توان نیچر مورته و گاریسکه را از میان آنها نام برد، 
حضور خواهند داشت. گالری های بین المللی شرکت 
کننده در نمایشگاه هنری هند که برای اولین بار در این 

یک بازدید کننده در حال ستایش نمایشگاه آثار هنرمند اهل بنگلور، آویناش ویراراگهاوان، با عنوان ساکن در امکان، ارائه شده در نمایشگاه هنری سال 2017
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نمایشگاه هنری هند، نمایشگاه ساالنه جواهر آالت برگزار شده در دهلی نو، برای 
ایجاد حس اشتیاق و نیک بینی در میان غرفه داران ادامه دارد. از آنجا که دوره جدید 
نمایشگاه در سال 2019 برگزار می شود، ما نگاهی می اندازیم به اینکه این رویداد 

چه چیزی در دست داشته و چطور تمرکز خود را بر هنر هند حفظ کرده است 

بر فراز هنر
نوشته: پونام گوئل

که  است  رسیده  فرا  سال  از  زم��ان  آن  اکنون  هم 
برادری هنری در سر تا سر هند، با کوچی بیناله، 
نمایشگاه  و  گوا،  در  سرندیپیتی  هنری  جشنواره 
هنری هند )IAF( در دهلی نو،  بیش فعال می شود؛ 
که همه تقریبا هم زمان برگزار می شوند. اما به هر 
همه  چشم  که  است  هند  هنری  نمایشگاه  این  حال، 
که  قبل  سال  از  خصوص  به  را  هنری  طرفداران 
کرده  جذب  خود  بر  شده،  دست  به  دست  ریاستش 
هنری  نمایشگاه  دوره   )11( یازدهمین  برای  است. 
هند که در سی و یک )31( ژانویه سال 2019 در 
دهلی نو برگزار می شود، ریاست جدید نمایشگاه، 
جاگدیپ جاگپال، برای اولیه بار، چندین گالری قابل 
اینکه به  توجه را وارد میدان کرده است. با وجود 
احتمال زیاد هنوز برای قضاوت اینکه این نمایشگاه 
هنری از لحاظ کیفیتی، با مدیریت او چگونه برگزار 
جاری  شوق  و  شور  است،  زود  خیلی  شد،  خواهد 
در میان گالری های شرکت کننده، حاکی از رسیدن 
تانتی  اس��ت.  هندی  هنر  ب��رای  خوبی  های  زم��ان 
چائوهان، مدیر گالری ترس هولد واقع در دهلی نو 
جاگپال،  که  کنم  می  احساس  “من  دارد  می  اظهار 
المللی  بین  تجربه  از  بزرگی  زرادخانه  است  قادر 
را به ارمغان آورد.” او در ادامه صحبت های خود 
می گوید “همچنین، گروهی که با ما همکاری می 
دانش  ها  گالری  گزینش  و  انتخاب  در  بیشتر  کند، 
یقین موجب می شود  به  این امر  و تجربه دارند و 
که سطح استاندارد نمایشگاه تا حد قابل مالحظه ای 

باالتر رود.”  

آثر هنری آنه سامات، 
هنرمند مالزیایی با 

عنوان الهه عشق، که در 
نمایشگاه هنری هند در 
سال قبل به نمایش در 

آمده، با استفاده از لوازم 
و ابزار روزانه مانند 

زنجیرهای پی وی سی، 
تزیینات لباس، ابزار 
و وسایل آشپزخانه و 

باغبانی و لوازم التحریر 
خلق شده است



w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   |      | اکتبر – دسامبر 2018   |  اکتبر – دسامبر 2018      | 75دور نماي هند 

کمیته پیش نمایش که فیلم های بین المللی را برای 
نمایش در جشنواره انتخاب می کند، اظهار داشت 
“این تاریخ بسیاری در پشت خود دارد.” این فیلم 
با  را  ویژه  هنری  های  کالس  مدیریت  که  ساز 
تدوین گر برنده جوایز ملی، اسریکار پراساد بر 
جوان،  سازان  فیلم  “برای  گوید  می  داشته  عهده 
این جشنواره یک پنجره بزرگ برای دانستن این 
است که چه اتفاقاتی در عرصه هنری و فنی در 

حال وقوع است”

ترویج مشارکت 
در سال جاری، این جشنواره همچنین تولد 100 
را  برگمان  اینگمار  سوئدی،  ساز  فیلم  سالگی 
با عنوان پس نگرانه های  تحت یک بخش مجزا 
از  حلقه  هفت  نمایش  به  که  گرفت،  جشن  اساتید 
های  فرهنگی  توت  شامل  او  های  فیلم  بهترین 
با مونیکا، هفتمین مهر، پرسونا  تابستان  وحشی، 

این  اینها،  بر  عالوه  پرداخت.  پاییزی  سوناتای  و 
که  کرد  دهی  سازمان  ویژه  بخش  یک  جشنواره، 
در آن، فیلم های توصیفی – صوتی برای کودکان 
دچار مشکل بینایی پخش می شد، که به آن ها اجازه 
این  کنند.  تجربه  را  سلولوئید  های  شگفتی  داد  می 
اوی  جی  ان  و  یونسکو  با  همکاری  با  که  بخش، 
از  پس  بود،  شده  خلق  نو  دهلی  در  واقع  ساکشام 
شد.  دسترس  قابل  هند  کمپین  دریافت  به  قادر  این 
فیلم هایی مانند شعله و هیچکی نیز در این بخش به 

نمایش در آمدند. 

جشن اختتامیه شاهد اجرای خیره کننده ستاره ها از برخی از بزرگترین نام های متعلق به صنعت فیلم هند بود

چهل و نهمین )49( دوره جشنواره، 
همچنین به نمایش فیلم هایی بر اساس 

افسانه ورزشکاران هندی پرداخت



w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   |      | اکتبر – دسامبر 2018   |  اکتبر – دسامبر 2018      | دور نماي هند 

سینما

74

جشنواره تاثیر گذار
با دنبال کردن نزدیک رد پای دستاوردهای هند 
در بازی های آسیا در سال 2018 در جاکارتای 
 60 برد  به  قادر  کشور  این  که  جایی  اندونزی، 
 ،)IFFI( مدال بود، جشنواره بین المللی فیلم هند
ویژه  بخش  یک  ب��رای  ری��زی  برنامه  به  اق��دام 
ورزشکاران  های  افسانه  که  کرد  بیوگرافی 
نمایش  ده��د.  می  ق��رار  تکریم  م��ورد  را  خ��ود 
عمل  ابتکار  از  نیز  ها  فیلم  این  باز  فضای  در 
برای  ملی  برنامه  یک  ایندیا،  چلو  کمپین  های 
فیلم  بود. شش  پیشرفت ورزش کشور  و  توسعه 
در  نمایش  به  جشنواره  این  در  که  بیوگرافی 

در این جشنواره، نسخه صوتی – توصیفی فیلم هایی مانند شعله و هیچکی برای کودکان نابینا به نمایش در می آید

بازی  در  هند  هاکی  تیم  برد  که  گلد،  آمدند شامل 
ماری  کرده؛  دنبال  را   1948 سال  المپیک  های 
بوکسور  نشیب  و  فراز  پر  سفر  اساس  بر  کوم، 
دونی  اس  ام  و  شدن؛  برنده  سوی  به  مانیپوری 
تالش  و  زندگی  که  است  نشده،  گفته  داستان   –
به  را  هند  تیم کریکت  کاپیتان سابق  های مستمر 
نمایش در آورده، می شوند. فیلم ساز اهل آسام، 
اوتپال بورپوجاری، که اولین اثر او، ایشو، برنده 
بهترین جایزه ملی فیلم آسامی در سال 2018 شد، 
 ،)IFFI( می گوید “جشنواره بین المللی فیلم هند
یک فستیوال حائز اهمیت در تقویم جشنواره های 
اعضای  از  بورپوجاری،  است.”  فیلم  المللی  بین 
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Bashir( در این جشنواره به نمایش در آمدند، که 
با  را  وولمان  دن  اسراییلی،  کارگردان  همچنین، 
اهدای جایزه دستاورد الیف تایم مورد ستایش قرار 
داد. وولمان هنگام دریافت جایزه گفت “یک جاذبه 
خاص بین هند و اسراییل وجود دارد، که امیدوارم 
ظاهر  سینما  در  همکاری  و  مشترک  تولیدات  در 
ایده آل و  این جشنواره، یک سکوی پرتاب  شود.” 
موفقیت آمیز برای هر دو کشور به شمار می رفت 
طی  در   ،2018 سال  ژانویه  در  این،  از  پیش  که 
دیدار دولتی نخست وزیر اسراییل، بنجامین ناتانیاهو 
از هند، جهت ادامه همکاری های فرهنگی دو کشور 
قرارداد  یک  امضای  به  فرهنگی،   های  زمینه  در 
تولید مشترک در حوزه سینما پرداخته بودند. اسنت 
بوکفزار، از بنیاد رابینوویچ واقع در شهر تل آویو 
متعلق به سازمان روابط بین المللی هنری، با تولید 
سازمان  عامل  مدیر  کومار،  سورج  هندی،  کننده 
بین المللی فیلم جانسون – سورج واقع در دهلی نو 
وارد صحبت شد. بوکفزار که از اعضای هیئت فیلم 
اسراییل در جشنواره بین المللی فیلم هند )IFFI( در 

گوا بود، بیان کرد “ما صحبت هایمان را آغاز کرده، 
و مشتاقانه در انتظار به پیش بردن پروژه محصول 
محصول  قرارداد  هستیم”.  کشور  دو  بین  مشترک 
صورت  به   2018 سال  سپتامبر  در  که  مشترک، 
جدی مورد مذاکره قرار گرفت، شامل ابتکار عمل 
برای صدور ویزای مجاز  اسراییل  از جانب  هایی 
برای بازدید از گروه فیلم، اعطای کمک های مالی 
و معافیت مالی برای تولید کنندگان هندی می شود. 
کومار، که به تولید مشترک فیلم هندی – آرژانتینی 
“به او فکر می کنم” پرداخته، می گوید “این اتفاق 
دره��ای  گشایش  ب��رای  توجه  شایان  فرصت  یک 
و  هندی  کنندگان  تولید  و  سازان  فیلم  بین  همکاری 
با  کومار  مشترک  تولید  پ��روژه  اس��ت.”  اسراییلی 
اسراییل از رمان ناوتج سارنا، سفیر سابق هند در 
ایاالت متحده امریکا، با عنوان “هندی ها در دروازه 
هرود – داستانی از اورشلیم” الهام گرفته بود. کتاب 
یک  داستان  اسراییل،  در  هند  سابق  سفیر  سارنا، 
آسایشگاه هندی که قرن ها قبل در اورشلیم تاسیس 

شده بوده را بیان می کند. 
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وزیر اتحادیه دولت در بخش پخش و اطالعات، کول 
راجیاواردهان سینگ راتوره، در حالی که جشنواره 
را در یک مراسم پر زرق و برق در پاناجی افتتاح 
می کرد، اظهار داشت “هند، سرزمین داستان سرایان 
است، جایی که هر کسی داستانی برای تعریف کردن 
ما  برای  ها  داستان  “این  افزود  ادامه  در  او  دارد.” 
الهام بخش بوده و ما را سرگرم می کنند. جشنواره بین 
المللی فیلم هند )IFFI(، برای نسل جوان ما، سکویی 
این  است.  خود  استعدادهای  گذاشتن  نمایش  به  برای 
رویداد، سکویی برای فیلم سازان بین المللی است که 
قادر به تماشای تنوع سینمای هند بوده و استعدادهایی 

که ما داریم را مورد کاوش قرار دهند” 

پیوند فرهنگ ها
این جشنواره، در  پیوند فرهنگ ها در  با حفظ سنت 
قرار  ویژه  توجه  مورد  اسراییل  کشور  جاری،  سال 
شامل  اسراییلی،  فیلم   )10( ده  رو،  این  از  داش��ت. 
بخش  در  کشور  این  اسکار  جشنواره  های  ورودی 
پاورقی  مانند  خارجی  زبان  به  شده  ساخته  های  فیلم 
 with  Waltz( بشیر  با  وال��س  و   )Footnote(

این جشنواره به 
عنوان یکی از تاثیر 
گذارترین فستیوال 
های فیلم در آسیا 

شناخته می شود. دوره 
بعدی، پنجاهمین )50( 
دوره بوده و همه از 
االن برای با شکوه 
برگزار کردن آن 

برنامه ریزی می کنند

من این جایزه را 
)برای مشارکت 

استثنایی با سینمای 
هند( به ایندور، محل 
تولدم، و بمبئی، محل 

کارم اهدا می کنم

سایبال چاترجی
منتقد فیلم و برنده جایزه ملی

سلیم خان
بازیگر هندی

باال: فیلم ساز سوئدی، 
اینگمار برگمان )چپ(

صفحه روبرو: 
کارگردان اسراییلی دان 

وولمان )سومین از چپ( 
مفتخر به دریافت جایزه 

دستاورد الیف تایم در 
چهل و نهمین )49( دوره 

جشنواره IFFI می شود
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بزرگترین جشنواره سینمای هند، برای برگزاری چهل 
و نهمین )49( دوره خود، به پایتخت گوا، پاناجی 

بازگشته است. این جشنواره، در میان شرکت کنندگان، 
شاهد برخی از بزرگترین ستارگانی است که برای اینکه 
به معجزه های سلولوئید احترام بگذارند، گرد هم آمده اند

معامله حلقه فیلم

نوشته فایضال خان

استیون اسپیلبرگ، کارگردان برنده جایزه اسکار، در 
داشت،  تایم  مجله  با  سال 2006  در  که  ای  مصاحبه 
جایگزینی  هیچ  که  کنم  می  احساس  کرد “من  اظهار 
برای سینما رفتن وجود ندارد. هیچ چیزی مانند سینما 
رفتن و فیلم دیدن نیست.” بیش از یک دهه پیش، هنوز 
هم این جمله حقیقت داشت، به ویژه در هند، جایی که 
فیلم ها تنها ساخته و تماشا نشده و فقط مورد تحسین 
قرار نمی گیرند، بلکه، به معنای واقعی کلمه، ستوده 
می شوند! در طی سال، چندین جشنواره فیلم ملی و بین 
المللی در سر تا سر کشور برگزار می شود، اما اشتیاق 
و گرمی هیچ یک از آنها قابل مقایسه با جشنواره بین 
المللی فیلم هند )IFFI( که در گوا برگزار می شود، 
نیست. در طی این رویداد نه )9( روزه، فیلم سازان و 
بازیگران از هند و سر تا سر دنیا، برای ادای احترام 
و توجه به آثار ثبت شده بر روی سلولوئید گرد هم می 
آیند. چهل و نهمین )49( دوره جشنواره که اخیرا به 
اتمام رسیده، و از 20 تا 28 نوامبر در حال برگزاری 
این  واقع،  در  نیست.  مستثنی  حقیقت  این  از  نیز  بود 
جشنواره، هزاران نماینده از سراسر جهان را به سوی 
پایتخت گوا کشاند، و بر موقعیت هندوستان  پاناجی، 
به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده فیلم در جهان، 
کرد.  تاکید  سال،  در  فیلم   1000 از  بیش  ساخت  با 

محل برگزاری 
جشنواره بین 

المللی فیلم هند، 
که در سال 2016 

برگزار شده بود
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در روغن زیاد سرخ خواهند شد.
و  خوب  های  خوراک  از  یکی  شیرینیجات،  سوای 
مورد توجه بوجپوری، شامل چوکا است که در واقع، 
پوره سبزیجات کباب شده می باشد. در حقیقت، مشهور 
از  استفاده  با  خوب،  بوجپوری  خوراک  یک  که  است 
قالب چوکا  در  را  که خود  تهیه شده  محصوالت فصل 
احتیاط  با  این خوراک،  امروزه،  گذارد.  نمایش می  به 
داشته  سالم  خوراک  به  نسبت  جوان  نسل  که  آگاهی  و 
هستند،  شده  کباب  سبزیجات  بسیار  مزایای  متوجه  و 

محبوبیت زیادی کسب کرده است.  
دارای  ای،  تازه  و  ترد  فصلی  سبزیجات  هر  تقریبا 
یکی از انواع دستور پخت چوکا هست. و اگر در مقدار 
پس  جک،  میوه  و  تنبل  کدو  مانند  کند،  رشد  فراوانی 
یکی  نیز هست.  به صورت شیرینی  نسخه  دارای یک 
از گزینه هایی که می توان نام برد، پاروال کی میتای 
غلیظ  شیر  توسط  تنبل  کدو  آن،  در  که  است،  مشهور 
شده و میوه های خشک پر شده، و سپس با شیره شکر 

از  تهیه شده  این، غذاهای  بر  پوشانده می شود. عالوه 
نظیر  بی  های  نیز خالقیت  آنها  که  هستند  و عدس  لپه 
خود را در بر دارند. مانند چانا ساگ، که از ملزومات 
لپه سبز و برگ  از  استفاده  با  این غذا،  زمستان است. 
های ترد آن برای تهیه کاری پخته می شود که زیاد تند 

و پر ادویه نیست. 
دیگر غذاهای بی نظیر تهیه شده در این منطقه، شامل 
نفوذ  تحت  که  جک(  میوه  )کاری  تارکاری  کی  کاتال 
مغول ها قرار گرفته، و بریانی کاتال کی )غذای تهیه 
باور  طبق  که  شوند،  می  جک(  میوه  و  برنج  از  شده 
بسیاری افراد، تقریبا همزمان با رشد خوراک آوادهی 
در الکنو متولد شده؛ چرا که هر دو دارای طعم ظریف 
اما  هستند.  مشابهی  جوش  و  جنب  پر  حال  عین  در  و 
هیچ کدام از این غذاها، به عنوان جایگزینی برای مدل 
ابزار  یک  از  بیشتر  اینها  اند.  نشده  خلق  خود  گوشتی 
بنگال  توسط حاکم  نحو  بهترین  به  که  بودند  دیپلماتیک 

روی میز او نشان داده شدند.

در جهت عقربه های 
ساعت از چپ: ماهی 

در کاری خردل؛ کاری 
گوشت گوسفند و یک 

کاری پر طعم میوه 
جک از انواع خوراک 

بوجپوری
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شده، و نگاهی کوتاه از فنون آشپزی آن منطقه را ارائه 
می کند.”

غذای دیگری که نشان دهنده تاثیرات دوران پیش از 
آودها و مغول بر این خوراک است، پیتا )نوعی غذای 
آمده است که،  ها  افسانه  دارد. در  نام  مانند(  پیراشکی 
پیتاها در ابتدا توسط برهمن های میتیال رشد یافته اند که 
از این طریق قادر به لذت بردن از چیز های خوشمزه 
باورند  این  بر  بسیاری  باشند.  لقمه  یک  در  شیرینی  و 
است.  الهام گرفته شده  نپالی  از موموی  پیتا  که، شکل 
این غذای تهیه شده در دو شکل، به صورت غذایی و 
طعم دار شده با زنجبیل و فلفل سبز، و نسخه شیرین با 
آلسی )بذر کتان( و شکر – که هر دو به عنوان میان 
وعده و صبحانه خورده می شوند – در طی جشنواره 
ها محبوبیت زیادی دارند. در میان نسخه های غذایی، 
محبوب ترین آنها، پیتای لپه است که با استفاده از پوره 
آرد برنج تهیه شده و سپس با مخلوطی از عدس بخار پز 
شده، پر می شود. این غذا را می توان تنها سرخ کرده، 

و یا اول بخار پز و سپس سرخ کرد. 
مالپوای محبوب، یک دسر خاص در این منطقه که در 
جشن هولی سرو می شود، هنوز هم از غذاهای مورد 
گرفته  الهام  پیتا  از  زیاد  احتمال  به  که  است  ای  عالقه 
است. این غذا، از خوراک هایی است که مغول ها به 
راحتی آنها را پذیرفتند. بسیاری افراد بر این باور هستند 
که حتی بریتانیایی ها، مالپوا را دوست داشتند، چرا که 

برای آنها یادآور پنکیک شربت افرا بوده است.
نظر  طبق  که  است  تکوا  دیگر،  توجه  جالب  غذای 
متخصصین، تحت تاثیر فرهنگ غذایی نپال قرار گرفته 
است. این غذا از باید های جشنواره چات است. گفته می 
شود که این شیرینی برشته ، هم تحت تاثیر آریسا پیتای 
نپال قرار گرفته  از  اودیسا، و هم سل روتی  به  متعلق 
است. این شیرینی که به طور سنتی با استفاده از شکر 
زرد و آرد گندم تهیه می شود، احتماال با گنجاندن کمی 
حضور  نفوذ  از  ناشی  بسیاری  باور  طبق  که  رازیانه 
مغول ها در منطقه بوده، به شکل کالسیک باقی مانده 
است. در این خوراک، آرد گندم و شکر یا شکر زرد 
برای تهیه کیک های کوچکی مخلوط می شوند که بعدا 

 باال: کاجا، یک شیرینی الیه ای سرخ شده در روغن فراوان، در این منطقه محبوبیت دارد.
پایین: مردی در حال فروش انواع شیرینیجات در نمایشگاهی در سونپور، در نزدیکی پاتنا

یکی از غذاهای برجسته از یک 
خوراک خوب بوجپوری، گنجاندن 

چوکا، غذایی تهیه شده از پوره 
سبزیجات کباب شده است
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باال: بیهار برای کباب 
هایی مانند بوتی کباب 

مشهور است

چپ: ماکانه کا کیر 
)دسری بر پایه شیر و 

تهیه شده از مغزها(
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منطقه را شکل داده و مشهور است که برخی از بهترین 
استعدادها را در زمینه مدیریت و تجارت پرورش داده 

است.
بیهاری بوتی را در نظر بگیرید.  برای مثال، کباب 
یکی از غذاهای مورد توجه از فرهنگ غذایی بوجپوری 
)یا بیهاری(. این خوراک جالب توجه، از خویشاوندان 
 ،12 و  های 11  قرن  طی  در  که  است  کباب  نزدیک 
هم،  هنوز  و  گرفته،  قرار  ترک  مورد عالقه سربازان 
باز هم،  کند.  دنبال می  آماده سازی را  شیوه روستایی 
وقتی صحبت از طعم و مزه می شود، این خوراک می 
تواند با انواع غذا های اشرافی و سلطنتی که در زمان 
سلطه آوادهی خلق شده اند، رقابت کند. غذای دیگری 
که دارای داستان شگفت انگیزی است، تهیه گوشت – 

آثار برجسته  از  باشد. یکی  کارِی مادهوبانی مرغ می 
از فنون آشپزی باستانی بونجا )پخت آرام پیاز و ادویه 
ها(، این خوراک، که طبق باور مورخان غذا در اصل 
با استفاده از گوشت گوسفند تهیه می شده، به خاطر طعم 
تند و ادویه ای و شیرینش مشهور است. بازهم  خاص 
مثال دیگری از دوران باستان، شیوه پخت ظریفی است 
نشدنی  جدا  های  بخش  از  یکی  به  تبدیل  تدریج  به  که 
فرهنگ غذایی بوجپوری شد. این غذا، ماچیلی )ماهی( 
سرخ کرده است. دستور پخت این غذا متعلق به منطقه 
نه  و  الهام گرفته،  نپالی  آشپزی  از شیوه  ایالت،  مایتیل 
تنها به خاطر طعم جالب توجه اش، که به دلیل شیوه بی 
نظیر تهیه نیز محبوبیت زیادی دارد. به گفته سر آشپز 
گواتام کومار )سرآشپز یالق آی ان ان و سوئیت های 
رادیسون( که مشغول مستند سازی خوراک بوجپوری 
بوده است “این غذا، دستور پخت باستانی را با خواباندن 
ماهی در تمبر هندی و نمک دریا، و سپس سرخ کردن 
در روغن کم تا برشته شدن سطح خارجی ماهی، دنبال 
می کند. سپس، این غذا توسط پانچ پوران )ترکیبی از 
پنج ادویه کامل( و سیر در روغن خردل مزه دار می 
این  واق��ع،  “در  که  دهد  می  توضیح  سرآشپز  ش��ود.” 
معرفی  آوادهی  غذای  پیش  عنوان  به  که  است  غذایی 

این خوراک قرون وسطایی، نشان 
دهنده تکامل مواد غذایی منطقه با 
پذیرفتن تاثیراتی از نپال همسایه 

است

چپ به راست: مالپوا و لیتی محبوب. دومی، از غذاهای خیابانی رایج در منطقه به شما می رود
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خوراک بوجپوری، تنها درباره فرهنگ غذایی بخش 
خاصی از بیهار نیست، اما، فصلی است که انقالب 

اکوسیستم غذای منطقه اطراف پاتنا واقع در ایالت اوتار 
پرادش و همچنین، بخش هایی از اودیسا را دنبال می کند

ورای
لیتی چوکا

نوشته: مادهولیکا داش

بخشی نپالی، بخشی آوادهی و بخشی متعلق به بوکسار، 
خوراک بوجپوری برای بیهار، همان حسی را دارد که 
این  آورد.  ارمغان می  به  برای حیدرآباد  نظامی  غذای 
غذا، ترکیب شگفت انگیزی از چیزهای جدید و قدیمی 
بی  غذاهای  شود،  می  گفته  است.  نوآوری  همچنین  و 
نظیری مانند پاروال کی ماتای )دسری تهیه شده از کدو 
هایی  )توپ  لیتی چوکا  مانند  محبوبی  غذاهای  و  تنبل( 
و  زده  ادوی��ه  لپه  آرد  از  شده  پر  و  پخته  گندم  آرد  از 
در  شود(،  می  سرو  سبزیجات  کباب  با  که  شده  تست 
شهر باستانی بوکسار متولد شده اند که زمانی، به عنوان 
پایتخت آشپزی بیهار شناخته می شده است. در واقع، این 
خوراک متعلق به قرون وسطی، نه تنها تکامل غذایی 
جذاب منطقه را نشان می دهد، که بیانگر فرهنگ غنی 
دولت قبلی بوجپور نیز هست. از همه اینها گذشته، این 
نمادینی  غذاهای  از  برخی  شامل  تنها  غذایی  فرهنگ 
نمی شود که نشان دهنده میراث آشپزی بیهار مانند تکوا 
)پنکیک  چیال  بسان  گندم(،  آرد  از  شده  تهیه  )شیرینی 
لپه(، ماکانه کا کیر )دسری  طعم دار تهیه شده از آرد 
تهیه شده از آجیل، شکر و شیر( و ساتو کا پاراتا )نان 
نازک هندی سرخ شده در روغن کم، پر شده با مخلوطی 
از آرد لپه تفت داده شده با ادویه(  هستند، بلکه، همچنین 
غذایی  فرهنگ  که  است  مختلفی  تاثیرات  دهنده  نشان 

بایگان کا چوکا 
)پوره بادمجان پخته 

و تزیین شده( با 
روتی )نان تخت(
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ای نبوده اند. شاید این امر دلیلی بوده برای اینکه، دو 
ساز سارانجی سیندی و آلگوزا )فلوت( تنها سازهایی 
آهنگ  کنند.  می  همراهی  را  آنها  موسیقی  که  هستند 
این  هستند.  اسالمی  قوی  تاثیرات  دارای  آنها  های 
نوازندگان، در طی زمان کاشت و برداشت محصول 
توصیف  برای  ترکیبی  های  موسیقی  اجرای  با  نیز، 
آغاز  خوانند.  می  آواز  موفقیت،  برای  دعا  و  اعمال 
فصل ها، به ویژه فصل باران های موسمی نیز برای 

این موسیقی الهام بخش است.

موسیقی الهی
یکی دیگر از انواع موسیقی محلی قبیله ای راجستان، 
کاهنان  عنوان  به  که  بوپاس،  اس��ت.  بوپاس  شیوه 
پابوجی،  ستایش  به  اس��ت،  مشهور  نیز  آوازخ���وان 
شامل  پرستش  سنت  پ��ردازد.  می  چارپایان،  محافظ 
می  پابوپراکاسا  نام  به  ای  حماسه  از  عبادی  روایت 
شود، که پابوجی را به عنوان یک موجود الهی مورد 

ستایش قرار می دهد. 
عشایر راباری که به پرورش شتر، گاو و بز مشغول 
هستند - و باری، از مخاطبان اصلی بوپاس به شمار 
می رفتند – قادر به بازدید از یک معبد در یک مکان 

ثابت نبودند. بنابراین، بوپاس به جایی که عشایر چادر 
بر پا کرده و به اجرای مراسم می پرداختند، مسافرت 
می کردند. آنها، با خود قطعه ای فاد یا پار، به معنای 
طوماری از پارچه حمل می کردند، که بر روی آن، 
ها  افسانه  و  حماسی  های  داستان  مینیاتوری  تصاویر 

نقاشی می شده است.
اجرای  برای  نوازندگان محلی راجستانی،  امروزه، 
می  و جهان سفر  تا سر کشور  به سر  موسیقی خود، 
تدریج  به  سنتی  اج��رای  های  سالن  که  آنجا  از  کنند. 
منسوخ می شوند، این موسیقی دانان، سنت های خود 
را با شرکت در جشنواره های موسیقی برگزار شده  در 
سر تا سر هند و جهان، زنده نگه می دارند. چندین تن 
از هنرمندان قومی راجستانی مانند بهان واری دوی نیز 
بخشی از تجربیات موسیقی معاصر به شمار می رفتند.

اجرای یک رقصنده النگا در نمایشگاهی در دسوری واقع در راجستان

نوازندگان مانگانیار به طور سنتی با 
قوانین راجپوت مرتبط شده اند، بنابراین، 
پیش از اجرای خود، برای خدای کریشنا 

دعا می کنند
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جنب و جوش را در موسیقی خود در هم آمیخته اند. 
این قبایل سرگردان، به صورت ارثی،  نوارندگان 
موسیقی حرفه ای هستند و هنر آنها به طور سنتی، 
توسط بازرگانان ثروتمند منطقه حمایت شده است. 
موسیقی آن ها بر اساس راگاهای کالسیک بوده و 
بنابراین، برای تمام مراسم و موقعیت های مربوط 
به زندگی و حتی مرگ، مناسب می باشد. در حالی 
که خوانندگان متعلق به هر دو قبلیه، در یک گویش 
آنها با یک دیگر  مشترک آواز می خوانند، شیوه 
فرق می کند. به طور جالب توجهی، اگر چه هر 
دو جامعه متشکل از موسیقی دانان مسلمان هستند، 
بسیاری از آهنگ های آنها در مدح الهه های هندو 
بوده و در طی جشنواره های هندوی برگزار شده 

در منطقه، اجرا می شوند. 
قانون  با  سنتی  طور  به  مانگانیار  نوازندگان 
پیش  بنابراین،  اند،  بوده  همراه  راجپوتی  گذاران 
می  دعا  کریشنا  خدای  درگاه  به  اجرا،  آغاز  از 
خوانند. به طور تاریخی، آنها، پادشاه خود را در 
آغاز  نبرد  اینکه  از  پیش  و  کرده  همراهی  جنگ 
برای  سوگواری  برای  آن،  از  پس  حتی  و  شود، 
مرگ ،  آواز می خواندند. پس از آن، همانطور که 
دوران حکومت پادشاهی متوقف شد، نوازندگان به 
خانواده های ثروتمند پیوسته و برای آواز خواندن 

در جشنواره ها و جشن تولد کودکان، عروسی ها و 
حتی برای مثیه خوانی در طی مراسم مرگ دعوت 
می شدند، و پیوند های بسیار قوی را با خانواده به 
اشتراک می گذاشتند. بوته خان، یکی از هنرمندان 
مشهور و نام آور مانگانیار می گوید “اگر چه ما 
به شکل گسترده ای مسافرت می کنیم، در اماکن 
و مناطق محدود شده و جاج مان های ما )حامیان( 
ثابت هستند. ما همانند بخشی از خانواده جاج مان 
خود هستیم. در هر مراسم و موقعیتی، ما به همراه 
و برای او مراسم را بر پا می داریم. این کار مانند 
نوعی تقسیم کار است – آنها محافظت می کنند و 
موسیقی خود  از طریق  ما  و  آورند،  در می  پول 
برای  تنها  نه  ما  کنیم.  می  رسانی  خدمت  آنها  به 
برگزاری مراسم خوشایند، بلکه هنگامی که یکی 
مراسم  به  نیز  کند  می  فوت  خانواده  اعضای  از 
دعوت می شویم. ما به حفظ آداب و رسوم سنتی 

کالمی گذر از زندگی می پردازیم.”
“آهنگ  معنای  به  النگاها،  دیگر،  س��وی  از 
نوارنده  اینکه  جای  به  سنتی،  طور  به  س��ازان” 
که  ها  النگا  شود،  می  گفته  هستند.  شاعر  باشند، 
به منطقه بارمر واقع در راجستان تعلق دارند، در 
قرن هفدهم )17( از هندوییسم به اسالم روی آورده 
و نوازندگان آنها مجاز به استفاده از سازهای کوبه 

بهانواری دوی، نامی 
بسیار محبوب در 

دنیای موسیقی محلی 
راجستان، چند سال قبل، 
در جشنواره بین المللی 
ادینبرگ، به شیوه سنتی 

بهوپا آواز می خواند
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را  خود  به  مخصوص  موسیقی  شیوه  ای  منطقه  هر 
بر مبنای زمین و جغرافیای ناحیه خود رشد می دهد. 
اندازی  چشم  با  تار،  بایر  بیابان  سرزمین  راجستان، 
زیبا و خشن، و سر سختی مردمش، که عنوز به شکل 
عجیبی جذاب و دلنواز است، در طی قرن ها، شیوه 
بی همتای موسیقی خود را توسعه داده است. موسیقی 
قومی راجستان، را می توان به دو جریان – موسیقی 
دیوان های شاهنشاهی، و گونه ی قبایل سرگردان – 

تقسیم کرد. 

خوانندگان دیوان ها
های  دی��وان  به  متعلق  “ماند”  مشهور  خوانندگان 
شاهنشاهی بیکانر، جودهپور، اودایپور، جیپور و کوتا 
واقع در راجستان، دارای چنان جاذبه های جهانی بوده 
اند که نوای سالمند آنها، به عنوان یک سبک نامتناهی 
ماند  در موسیقی کالسیک هندی، گنجانده شده است. 
راگا، ریشه های خود را در سنت های قومی راجستان 
دارد. امروزه، راگا، بخشی از اجراهای منظم بسیاری 
به  کشور  سر  تا  سر  در  کالسیک  دانان  موسیقی  از 
شمار می رود. موسیقی سنتی محلی خوش آمد گویی 
“کساریا باالم پادهارو مهاره دس” خیلی محبوب تر، 
که در تمام راجستان خوانده شده، یکی از مثال های 
به  ماند،  دانان  باشد. موسیقی  ماند می  شیوه موسیقی 
بومی  زنان  حتی  و  داشته  تعلق  ایالت  کانجار  جامعه 
اجرای  به  ها  دیوان  در  مردان  همراه  به  نیز  منطقه 
ماند  ای  افسانه  خواننده  اند.  پرداخته  می  موسیقی 
متعلق به بیکانر، هللا جیالی بای )1902 تا 1992(، 
آواز  سینگ  گانگا  ماهاراجه  دیوان  در  که  هنرمندی 
خواند، حتی امروزه نیز مورد احترام قرار می گیرد. 
گفته می شود که صدای او آن قدر قدرتمند بوده که او 
را قادر می کرده بدون استفاده از آمپلی فایر، صدای 
خود را رها کرده و به گوش بیش از 5000 مخاطب 

و شنونده برساند. 

نوازندگان مسافر
موسیقی قبیله ای راجستان، با قدرت و محبوبیت بسیار 
با دو تا از قبایل ایالت همراه شده است – مانگانیارس 
و النگاس، که در طی قرن ها، ریتم های محزون و پر 

گروهی از نوازندگان 
محلی راجستان در حال 

اجرا در فضای باز. 
بیشتر نوازندگان محلی 

این ایالت، به طور 
مستمر به همراه خانواده 

و چارپایان شان در 
حال سفر هستند
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از آهنگ هایی که زندگی را جشن می 
گیرند، تا آن هایی که مویه ی مرگ را 

می نوازند، موسیقی قومی راجستان، 
رنگ های گوناگونی دارد

نوازندگان کویر

نوشته: شایالجا خانا
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به  عالقمندان  برای  دارد.  چنته  در  چیزی  کننده، 
محلی،  ای  قبیله  موسیقی  اجراهای  سوای  موسیقی، 
کنسرت های راک و رقابت های موسیقی نیز وجود 
دارد. موسیقی قبیله ای محلی، نه تنها برای موسیقی 
استفاده  برای  همچنین  بلکه  انگیز،  و رقص شگفت 
از ابزار آالت موسیقی منحصر به فردی که شرکت 
بی  جاذبه  یک  کنند،  می  استفاده  آنها  از  کنندگان 
موسیقی  آالت  ابزار  این  رود.  می  شمار  به  نظیر 
در دسترس  منابع محلی  از  دست ساز، ساخته شده 
مانند بامبو و شاخه درختان محلی، همانقدر که برای 
گوش لذت بخش هستند، برای چشم نیز تماشایی می 

باشند!
های  لباس  در  پوشش  با  قبیله،  هر  که  همانطور 
بر صبل  یا ضربه  و  جنگ  فریاد  با  و  خود،  سنتی 
های خود، که در میان تپه ها بازتاب می یابد، برای 

اجرای خود بر پا می خیزد، گویی جو حاکم بر محیط 
موسیقی  المللی  بین  جشنواره  شود.  می  مغناطیسی 
راک، که بیشتر بازدید کنندگان جوان را تسخیر می 
کند، با شرکت حدود 20 گروه موسیقی از سر تا سر 
کشور، و چهار گروه از ایالت که برای رقابت سال 
جاری انتخاب شده اند، نیز از جاذبه های محبوب به 
شمار می رود. برای کسانی که به غذاهای مختلف 
عالقه دارند، گزینه های متنوع بسیاری تهیه شده به 
دسترس  در  گوشتی  و  سبزیجاتی  غذاهای  صورت 
گوشت  باید  خ��واران  گیاه  غیر  که  حالی  در  است. 
خواران،  گیاه  برای  کنند،  امتحان  را  ویژه  حلزون 
و  کولکازی  از  شده  تهیه  )غذایی  بیه  آکی  غذاهای 
کولکازی،  از  شده  )تهیه  هینکجوو  و  بامبو(  شاخه 
پیشنهاد  لوبیا(  و  خردل  برگ  شده،  خرد  کلم  برگ 

می شوند. 
مهم تر از همه، این جشنواره گرمای مردم ناگالند 
را نشان می دهد. همانطور که ساکنین منطقه درهای 
منازل خود را برای اسکان گردشگران باز می کنند، 
و همیشه برای کمک به آنها آماده هستند، جشنواره 
این  در  کاوش  برای  پایی  به جای  تبدیل  بیل  هورن 

ایالت زیبا با مردمی زیباتر شده است.

دو مرد در لباس 
های سنتی قبیله 

ای خود

بیشتر اجراهای این جشنواره، در 
مقابل کلبه و یا خوابگاه های سنتی 

رخ می دهند
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از باال به پایین: یک 
مرد در حال نمایش شیوه 
استفاده از یک ابزار؛ در 
حالی که یک نفر در حال 

لذت بردن از نوشیدنی 
خود در لیوان بامبویی 

محلی خود است
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قبلیه، امتحان کردن غذای آنها و تماشای تمرینات 
مراسم و سنت های آنها می باشند. 

اما، اجرای مراسم تنها بخشی از این جشنواره 
است که میراث فرهنگی و تاریخ قبیله های ناگالند 
ها،  لباس  از  متنوع  مجموعه  یک  طریق  از  را 
و  آداب  برگزاری  به  مربوط  وسایل  و  جواهرات 
تعداد  ها،  نمایش  در  گذارد.  می  نمایش  به  رسوم 
زیادی گلدوزی دست دوز و شال های بافت دست 
آالت  جواهر  النگوها،  بومی،  لنگی  های  دامن  و 
مخصوص  ظریف  ه��ای  ک��اله  و  گ��ردن  و  سینه 

مراسم وجود دارند. 

لذت های فرهنگی
این جشنواره که کامال در میان گردشگران هندی 
یافته، برای جذب هر بازدید  و خارجی محبوبیت 

باال: در اینجا، زنان 
در یک اجرا شرکت 

کرده اند

پایین: مردان قبیله در 
حال نمایش یک رقص 
جنگی سرگرم کننده با 
زره در طی جشنواره

نزدیک ترین فرودگاه و ایستگاه راه آهن، 
در دیماپور واقع شده اند.

دیماپور، به خوبی به شهرهای اصلی 
مانند وهلی، گواهاتی و ایمفال متصل 

شده است. از دیماپور، کوهیما 70 
کیلومتر فاصله داشته و با ماشین، 

حدود 3 ساعت طول می کشد که به آنجا 
برسید. مطمئن باشید، اصال حوصله تان 
سر نمی رود – جاده، از شدت زیبایی، 

نفس گیر است!

روستای تاریخی کیساما، جایی که 
جشنواره هورن بیل در آن روی می دهد، 
در 12 کیلومتری کوهیما واقع شده است.

در طی برگزاری جشنواره هورن بیل، 
چادرهای لوکس در سر تا سر کوهیما 
و کیساما بر پا می شوند. اگر مایل به 
تجربه ای ماجراجویانه هستید، می 

توانید آنها  را امتحان کنید. به یاد داشته 
باشید که هوای این منطقه سرد است )به 
7 تا 8 درجه می رسد( و در طول شب به 

لباس گرم نیاز خواهید داشت.

سوای حضور در جشنواره هورن بیل، در 
کوهیما، چندین مکان جالب توجه دیگر 

برای بازدید وجود دارند.

گورستان جنگ: به حدود 1,500 سرباز 
بریتانیایی، کشور های مشترک المنافع و 
هندی کشته شده در نبردهای جنگ جهانی 
دوم اختصاص یافته است. این گورستان 
بی نظیر در جایی واقع شده که در طی 
نبرد 64 روزه کوهیما، شاهد جنگ های 

شدید در مقابل ژاپنی ها بوده است.

موزه ایالتی: این موزه که توسط دولت 
گردانده می شود، مصنوعات و جواهر آالت 
قبایل و مجموعه ای از جمجمه های سر را 
به نمایش در می آورد. این موزه، اطالعات 
قابل توجه بسیاری درباره فرهنگ و آداب 

و رسوم ایالت ارائه می کند.

چطور به آنجا برسیم

کجا اقامت کنیم

چیزهای دیگری که 
باید انجام داد
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سنت های زندگی
در طی این جشنواره، کل مجموعه روستای کیساما، 
با برگزاری رقص های مراسم و روی دادن جنگ 
های تن به تن سرگرم کننده، به یک اثر رنگارنگ 
چهل تکه متمایز از فرهنگ های قبیله ای تبدیل می 
نیزه  با  قبلیه  ها”، شامل مردهای  این “جنگ  شود. 
های تزیین شده با مهره ها، صدف و موهای بز که 
به رنگ قرمز در آمده اند؛ دائو )یک ابزار محور 
مانند با تیغه مثلثی( و یک سپر؛ و فریادهای سنتی 
جنگ می شود. گاهی اوقات، زنان نیز با سالح های 

تزیینی سنتی، به مراسم رقص می پیوندند. 

بیشتر این اجراها، در مقابل کلبه ها رخ می دهند 
نام  هایی  خوابگاه  عنوان  به  را  آنها  توان  می  که، 
زندگی  های  شیوه  یادگیری  برای  جوانان  که  برد 
بزرگان  شوند.  می  فرستاده  آنجا  به  خود  قبیله 
روستا، خود را برای به اشتراک گذاشتن آموزش 
اجرای جدا  از  ها،  کلبه  کنند.  مهیا می  پرورش  و 
نشدنی زندگی ناگا به شمار می روند. و حتی امروز 
ایالت، دارای  تقریبا همه روستاهای سرتاسر  نیز، 
یک کلبه برای برگزاری مراسم می باشد. در زمین 
برگزاری جشنواره، کلبه ها جایی هستند که بازدید 
کنندگان در آنجا، قادر به تعامل با اعضای جامعه 

در جهت عقربه های ساعت از چپ: جزییات کاله پوشیده شده توسط یکی 
از اعضای قبیله کاچاری در جشنواره هورن بیل؛ مردم محلی در کلبه 

متعلق به قبیله کنیاک گرد هم آمده اند، و نمایی نزدیک از یک نیزه سنتی
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باال: یک اجرای رقص 
که در مقابل کلبه 
برگزار می شود

راست: اعضای جامعه 
بومی در جشنواره
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تاریخ
جشنواره هورن بیل، تاسیس شده در سال 2000 
و  داشتن  نگه  زن��ده  جهت  ناگالند  دول��ت  توسط 
جمعیت  تاریخ  و  میراث  فرهنگ،  بازگرداندن 
و  ب��رق  و  زرق  پر  از  یکی  ای��ال��ت،  ای  قبیله 
رنگارنگ ترین جشن های سنت های قومی هند 
یافته  سازمان  جشنواره،  این  رود.  می  شمار  به 
توسط سازمان گردشگری، هنر و فرهنگ ایالت 
ناگالند، نمایانگر سنت های فرهنگی متنوع ایالت 
زیر یک سقف در کیساما می باشد. در حالی که، 
هورن  جشنواره  برگزاری  دنبال  به  کیساما  شاید 
دارای  منطقه  این  باشد،  رسیده  شهرت  به  بیل 
جاده  در  منطقه  این  باشد.  می  نیز  غنی  تاریخ 
که   – است  شده  واقع  ایمفال   – کوهیما  تاریخی 
از  که  است  بزرگراه شلوغ  در حال حاضر یک 
مسیر روستاهای قبلیه آنگامی قطع شده و دیماپور 

و مانیپور را به یکدیگر متصل می کند - - یک 
نیروهای  بین  های  جنگ  شدید  مبارزه  محل  بار 
در  ژاپنی  پیشرونده  ارتش  و  بریتانیایی  دفاعی 

طی جنگ جهانی دوم بوده است. 
دسامبر   1 در  بیل  هورن  جشنواره  سال،  هر 
آغاز می شود که مطابق با سالروز تاسیس ناگالند 
در  این رویداد خیالی  اولیه،  است. در سال های 
هفتمین روز به پایان می رسید، اما به دلیل سیل 
رویداد  این  گردشگران،  و  کنندگان  بازدید  عظیم 

به مدت سه روز دیگر تمدید شد.

جشنواره هورن بیل، فرهنگ و 
سنت 16 جامعه قبیله ای ناگالند را 

به نمایش می گذارد

نمای باال از بخشی از روستای کیزاما هنگامی که اعضای قبیله ناگا در حال اجرای یک رقص سنتی در جشنواره هستند
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فرهنگ و سنت قومی ناگالند را در جشنواره 
ساالنه هورن بیل مورد کاوش قرار دهید

نوشته: نامیتا کومار

و  سر  بی  روستای  س��ال،  اوق��ات  بیشتر  در 
 ، در حومه کوهیما  واقع  کیساما،  میراثی  صدای 
می  غرق  آلود  غبار  سکوتی  در  ناگالند،  پایتخت 
شود. با چمن و بوته های سرکش و وحشی، گروه 
خانه های سنتی شاید همانند هر منظره غیر قابل 
وصفی از روستای زیبایی واقع بر تپه ها به نظر 
برسد. تنها وقتی وارد مجموعه بی پروا گسترش 
که  تشریفاتی می شوید  ای  دروازه  یافته در طی 
ناگالند”، و به  اعالم می دارد “پنجره ای رو به 
سوی هر خانه )یا کلبه( با دقت ساخته شده ای راه 
می روید، متوجه می شوید که این یک روستای 
نمایانگر است که هنوز فرهنگ قبیله ای ایالت را 

زنده نگه داشته است.
کیساما، چسبیده به کوهستان سبز و نشسته در 
حاشیه  با  افق،  در  یافته  گسترش  های  قله  مقابل 
برافراشته  سر  سفید  عالمتی  با  عظیمی  ه��ای 
میراث  “روستای  گوید  می  که  کوهستانی  بر 
از ماه دسامبر، در  ناگا”، در 10 روز  فرهنگی 
باز  زندگی  به  بیل  هورن  ساالنه  جشنواره  طی 
جنگ  قدرت،  سنتی  های  آزمون  از  گردد.  می 
راهبان، رقص و موسیقی، هنر و صنایع دستی، 
این  ها،  آشپزخانه  از  خوشمزه  غذاهای  عطر  و 
هزاران  با  را  ناگالند  بومی  قبیله   16 جشنواره، 
بازدید کننده در روستای تاریخی کیساما در خود 

جای می دهد. 
هم  و  محل  ن��ام  هم  توجهی،  جالب  ط��ور  به 
در  ذکری  شایان  های  افسانه  دارای  جشنواره، 
نام دو  از  پشت خود هستند. در حالی که کیساما 
ما-   و  فساما  از  سا  و  کیگوما  از  کی   – روستا 
به معنی روستا در زبان  برگرفته شده است، که 
پرنده  از  نام خود را  این جشنواره  بومی هستند، 
ویژه ایالت، به نام هورن بیل گرفته که، در میان 

ساکنین احترام ویژه ای دارد. 

مردم متعلق به 
جامعه آنگامی از 

مهمانی برگزار شده 
در طی جشنواره 

هورن بیل در کیساما 
لذت می برند
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افسانه قبیله ها
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چپ: جوانان در جشن میالد 
نبی یا عید میالد در بنارس، 
واقع در ایالت اوتار پرادش 

شرکت می کنند

پایین: یک مرد در حال 
فروش رشته فرنگی در 

خارج مسجد ناخدا واقع در 
خیابان زکریا در کلکته
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تصویر لحظه ها

باال و پایین: یک صحنه 
از ناتیویتی در حال 

نمایش در کلیسای جامع 
سنت فیلومنا در میسورو 

واقع در ایالت کارناتاکا

50
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دیوالی، یا دیپاوالی، یکی از بزرگترین و مهم 
ترین جشنواره های هند به شمار می رود. این 

جشنواره، نام خود را از ردیف )اوالی( المپ های 
سفالی )دیپا( برگرفته که مردم روشن می کنند
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تصویر لحظه ها

صفحه روبرو: یک زن در حال روشن کردن چراغ سفالی یا دیا، در معبد خدای 
راماچاندراجی در جیپور، به مناسبت دیوالی. همچنین گفته می شود که این جشنواره 

برای اولین بار برای برجسته کردن بازگشت خدای راما به پادشاهی خود، آیودها، پس 
از پیروز شدن بر راوانا، برگزار شده است

باال: گردنه های حاشیه رودخانه گنگ در بنارس ، در طی جشنواره دو دیپاوالی، که دو 
هفته پس از دیوالی برگزار می شود، توسط دیاها تزیین شده اند

48
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تصویر لحظه ها

باالی صفحه روبرو: در طی جشنواره چهات، که بیشتر در ایالت بیهار واقع در اوتار 
پرادش، و جهارکاند برگزار می شود، هزاران نفر از مردم در سواحل رودخانه و 

دریاچه ها گرد هم آمده اند

پایین صفحه روبرو: سالکان در حال دعا برای سوریا دوتا یا خدای خورشید در طی 
جشنواره چهات

باال: سالکان هندو در حال اجرای مراسم مذهبی به مناسبت جشنواره چهات در 
رودخانه گومتی در الکنو، واقع در اوتار پرادش
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راملیال، یکی از سنت های باستانی و 
بسیار محبوب هندی است که، شامل ارائه 

حماسه هندوی رامایانا می شود

45
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تصویر لحظه ها

چپ: هنرمندان در لباس هاس خدای راما و خدای کریشنا با کمان و پیکان در 
تمثالی از راوانا، به عنوان شرکت در بخشی از یک مراسم مذهبی در طی رام 

لیال. این جشنواره، در طی ناوراتری در سر تا سر هند جشن گرفته می شود

 پایین: در دوسهرا، که پایان دهمین )10( روز جشنواره ناوراتری را نشان می 
دهد، تمثال راوانا، برادرش، کومبکارانا و پسرش، مگناد در زمین های باز سر 

تا سر کشور به آتش کشیده می شوند
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صفحه روبرو: زنان در 
حال شرکت در مراسم 
مذهبی به نام “سیندور 
کال” در آخرین روز 

دورگا پوجا

راست: دورگا پوجای 
پنج روزه، در ویجایا 
داشامی به اوج خود 

می رسد. در این روز، 
سالکان، بت های 

خدایان را در آب های 
نزدیک منطقه غوطه 

ور می کنند

43
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تصویر لحظه ها

در طی فصل های پاییز و زمستان، مناطق مختلف هند، جشنواره های 
بی شماری را جشن می گیرند ، که بیشتر آنها، پیروزی نیکی بر بدی را 
به نمایش می گذارند. همانطور که این جشنواره ها، با سنت های پر جنب 
و جوش و شور مشتاقانه شان در سر تا سر کشور برگزار می شوند، ما 

نیز شما را در برخی از این جشنواره ها همراهی خواهیم کرد

روح جشنواره

42
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معجزه مهندسی
ساخته شده توسط غول مهندسی، الرسن و توبرو، 
مجسمه وحدت )SoU( که تنها در 33 ماه ساخته 
بلند  فوت  این مجسمه، 98  شد، رکورد شکست. 
تر از مجسمه بودای معبد اسپرینگ چین )دومین 
آن  ساخت  که  است  جهان(  در  بزرگ  مجسمه 
است. مجسمه وحدت  انجامیده  به طول  11 سال 
)SoU( شامل دو نیمه به هم پیوسته است، هسته 
استوانه ای کامپوزیت احاطه شده توسط یک قاب 

فضای فوالدی برای پشتیبانی روکش خارجی.
توجه  شایان  ویژه  طور  به  مجسمه  صورت 
آن  سوتار  رام  ساله،   93 ساز  مجسمه  و  بوده 
گرم  ای  چهره  که  است  ساخته  ای  گونه  به  را 
در  دستانش  با  پاتیل  سر  بگذارد.  نمایش  به  را 

رسد  می  نظر  به  و  شده،  گرفته  باال  طرفش  دو 
جلوتر  آرام��ی  به  که  چپ  پای  با  رهبر  این  که 
سردار  سد  سوی  به  آب،  روی  بر  گرفته،  قرار 
بدست  که  گفته می شود  راه می رود.  سارووار 
آوردن موقعیت مناسب برای مجسمه یک چالش 
اسکن  را  عکس   2,000 حدود  مهندسین،  بود. 
عکس  انتخاب  ب��رای  م��ورخ  چندین  با  و  ک��رده 

نهایی مشورت کردند. 

کمپین “لوها و زمین” 
 31 در  پیش،  سال  پنج  مجسمه،  این  بنای  سنگ 
وقتی  مودی،  وزیر  نخست  توسط   ،2013 اکتبر 
طی  در  شد.  گذاشته  بود،  گوجرات  ارشد  وزیر 
“لوها  کمپین  احداث  به  او  مجسمه،  این  احداث 
)آهن( و زمین” نیز پرداخت که تحت آن، برای 
کشاورزی  آالت  ماشین  و  مجسمه، خاک  ساخت 
مزرعه از بیش از 5,50,000 روستا جمع آوری 
شدند. این مجسمه، با هزینه تخمین زده شده 30 
این  بر  باور  امریکا ساخته شده، و  میلیارد دالر 
شغل  ایجاد15,000  به  قادر  سال  هر  که،  است 

مستقیم برای مردم قبایل محله می باشد.

این مجسمه دارای یک گالری 
تماشایی در ارتفاع 135 متری است 

که از طریق دو آسانسور سریع، قابل 
دسترسی می باشد

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 32 سپتامبر 8102
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Russia
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Brazil
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تماشای گالری
که  شکلی  ای  ستاره  هندسی  پایه  در  شده  ساخته 
تمام تپه سادهو را پوشش می دهد، مجسمه وحدت 
 135 در  تماشایی  گالری  یک  دارای   )SoU(
توسط  که  است  مجسمه  سینه  در سطح  و   ، متری 
باشد.  می  دسترس  قابل  سریع  بسیار  آسانسور  دو 
گالری  یک  طریق  از  آسانسورها  به  رو  دروازه 
نمایشگاهی باز می شود که در آن، شما می توانید 
یک مدل و یک طرح کلی ظریف از مجسمه را در 
میان دیگر موارد موجود در نمایشگاه مورد تحسین 
قرار دهید. آسانسورها، 150 متر ارتفاع را در نیم 
دقیقه طی کرده و هر بار، قادر به حمل 26 نفر می 
هیچ سر  ایجاد  بدون  آسانسور  که  باشند. همانطور 
و صدایی آغاز به باال رفتن کرد، در چنین معجزه 

مهندسی سرشار از احساس غرور شدم!
های  شبکه  با  شده  تقویت  تماشایی،  گالری  از 
گیر  نفس  مناظر  تماشای  به  مشغول  من  فوالدی، 

دور  در  س��ارووار  سردار  آب  مخازن  و  اطراف 
های  ک��وه  رشته  ت��وان  می  همچنین  ش��دم.  دس��ت 

ساتپورا و ویندهیاچال را تماشا کرد.
نیست  مجسمه  تنها  این  توجهی،  جالب  طور  به 
توجه  مورد  را  پاتیل  دستاوردهای  و  زندگی  که 
نیز  لیزری چشمگیر  ، نمایش  بلکه  قرار می دهد، 
که جنبه های قابل توجه دیگر زندگی این دولتمرد 
بزرگ را نشان می دهند در این مکان وجود دارند. 
این نمایش ها، زندگی و صحبت های پاتیل را نشان 
داده و می گویند که چرا این مجسمه به افتخار او 
سر بر افراشته است. این نمایش، سهم مشارکت این 
رهبر در کشور را نیز نشان می دهد. به هر حال، 
گرایانه  واقع  های  نمایش  است،  جذاب  واقعا  آنچه 
زندگی  مختلف  مراحل  در  را  پاتیل  که  هستند  ای 
او نشان می دهند: در لباس وکالت، تصاویری از 
بریتانیا  از  خواست  )در  چودو”  “بهارات  حرکت 

برای ترک هند( و در کورتا پاجامای نمادین او.
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تقریبا دو برابر بلند تر از مجسمه مشهور آزادی در نیویورک، مجسمه وحدت، 
در میان رشته کوه های ساتپورا و ویدهیاکال، در گوجرات، یک نمای نفس 

گیر و معجزه مهندسی به شمار می آید

ایستاده بر فراز
نوشته: نامیتا کومار

این  است!  پیکر  غول  تقریبا  و  عظیم  مجسمه،  این 
اولین واکنش من زمانی بود که ماشین ما سرعت خود 
به مجسمه عظیم وحدت  منجر  جاده طوفانی  در  را 
)SoU( کم کرد. یک پل طوالنی، زمین خشکی را به 
جزیره سادهو بت، در نزدیکی سد سردار سارووار 
متصل می کند که این مجسمه بر روی آن قرار گرفته 
است. نیم رخ صورت او در مقابل کوه های ساتپورا 
اند  کرده  احاطه  را  آن  که  آبی  آسمان  و  ویندهیا  و 
قرار دارد، من باالخره آنچه که گزارش رسانه های 
بین المللی گفته بودند را باور کردم؛ که این ساختار 
عظیم را می توان از فضا نیز مشاهده کرد! میراث 
در  که  پاتیل،  واالبهای  س��ردار  هندی،  آهنین  مرد 
شکل این مجسمه غول پیکر زندگی می کند، آبگیر 
خود  سلطه  تحت  را  گوجرات  در  نارمادا  رودخانه 
ایستاده است،  بلندی  در آورده است. او همانند برج 
گویی، چشمان خود را بر سرزمین معشوقی که باری 
برای کسب استقالل به آن کمک کرده نگاه می دارد. 
مجسمه وحدت، با ارتفاعی به بلندای 182 متر که به 
است،  یافته  اختصاص  آزادی  جنگجوی  و  دولتمرد 
بلندترین مجسمه در تمام دنیا به شمار می رود. این 
مجسمه نمایانگر سردار پاتیل در حال راه رفتن است 
که ملبس به شیوه پوشش ساده مشخصه خود می باشد.
و  پنج  بلند  قد  شخص  یک  قد  برابر   100 حدود 

ای  فاصله  از  را  مجسمه  این  توان  می  فوتی،  نیم 
دیدن  با  و  کیلومتر مشاهده کرد  تا هشت  خیلی دور 
این مجسمه ساخت دست انسان، که در میان تپه ها 
ساخته شده و تقریبا آسمان را لمس می کند، سرشار 
از احساس غرور شد. مجسمه وحدت )UoS( در 31 
اکتبر سال 2018 توسط نخست وزیر نارندرا مودی، 
جهت مراسم یادبود صد و چهل و سومین سالرد تولد 

پاتیل، افتتاح شد.
سوی  به  ج��اری  مسیر  به  پارکینگ،  منطقه  از 
شده،  احاطه  آراسته  باغ  یک  توسط  که  مجسمه، 
مجسمه  سوی  به  مسیر  در  که  همانطور  رسیدم. 
تر  نزدیک  تاریخی  بنای  این  به  اینج  ایستادم و یک 
شدم، اندازه آن موجب شد احساس کوتوله شدن کنم. 
من همواره گردنم را به یک زاویه غیرمنتظره تا سر 
ناپدید  آسمان  به نظر می رسد در کران  مجسمه که 
شده، تحت فشار قرار می دهم! و هنوز حتی نتوانستم 

سرم را تا پایش برسانم! 
ارتفاعی  باال روم و در  اینکه  برای  کنم  فکر می 
برقی  پله  برسم، چهار طبقه  به سر مجسمه  واقعی، 
را باال رفتم، راستش، شمارش شان را از دست دادم. 
دو نوع بلیط در دسترس است: یکی تا پایه مجسمه، 
که در سطح پای پاتیل قرار می گیرد، و دیگری، تا 

تماشای عرشه باال می رود. 

نمای 
پانورامایی از 
مجسمه وحدت 

با 182 متر 
ارتفاع
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پوشش  برای  اندک  بسیار  سود  با  وام  یک  طریق  از 
چندین تاسیسات، حمایت مالی، و مبادالت ارزی برای 
نایل شدن به برنامه های توسعه اجتماعی – اقتصادی 

مالدیو، به طور متقابل، سخنان او را جبران کرد.

همکاری چند جانبه
در ادامه مذاکرات، دو طرف، به امضای قراردادهایی 
احداث  فرهنگی،  همکاری  ویزا،  تسهیل صدور  برای 
همکاری های متقابل برای پیشرفت و بهبود اکوسیستم 
برای صنایع کشاورزی، و نیز همکاری در زمینه فن 
آوری اطالعات و ارتباطات و الکترونیک، پرداختند. 
رهبران هر دو کشور هند و مالدیو، همچنین تالش های 
مبنی بر “ترویج تجارت دو جانبه و پیوندهای سرمایه 
همکاری  “ترویج  بر  و  ک��رده،  بررسی  را  گ��ذاری” 

اقتصادی نزدیک تر موافقت کردند.”

یک اقیانوس هند امن
رییس  و  مودی  وزیر  نخست  بین  مشترک  بیانیه  یک 
کشور  دو  امنیتی  منافع  که،  کرد  اعالم  سلیح،  جمهور 
ارتباط مستقیم داشته، و همچنین، هر  با هم  در منطقه 
دو رهبر، اطمینان خود از توجه به نگرانی های یک 
روابط  پایداری  و  ثبات  برای  هایی  آرم��ان  و  دیگر 

های  سرزمین  که  ب��رای  اج��ازه  عدم  و  همسایگی، 
مربوطه برای هر فعالیتی که به دیگری متضرر می 

شوند، استفاده شود، تکرار کردند.  
به عالوه، رهبران هر دو کشور، بر قدرتمند سازی 
مناطق  در  دریایی  امنیت  افزایش  ب��رای  همکاری 
و  شده  هماهنگ  زنی  گشت  طریق  از  هند،  اقیانوس 
سازی،  توانمند  و  اطالعات  تبادل  هوایی،  نظارت 
به  مالدیو  بازگشت  همچنین،  هند  کردند.  موافقت 
کشور  این  حضور  و   ، المنافع  مشترک  کشورهای 
اقیانوس  عمومی  انجمن  عضو  ترین  جدید  عنوان  به 
هند، را خوش آمد گفت. از آنجا که این کشور جزیره 
چشم  ش��ود،  می  حکومت  جمهور  رییس  توسط  ای 
اندازهای مثبت بسیاری در هر دو دولت دهلی نو و 
ماله وجود دارد، که هر دو کشور با یک دیگر، قادر 
به باز زنده ساختن و توسعه روابط استراتژیک حائز 

اهمیت خود خواهند بود. 

رییس جمهور مالدیو، ابراهیم محمد 
سلیح، اولین دیدار خارجی خود از هند 

را بر عهده گرفت

سمت چپ: ای اِی ام سواراج با عبدهللا شهید، وزیر امور خارجه ملدیو، در 
26 نوامبر در دهلی نو مالقات می کند

باال: نخست وزیر مودی به همراه رییس جمهور مالدیو، در طی سفر رییس 
جمهور مالدیو در 17 دسامبر به دهلی نو، بیانیه مطبوعاتی را صادر کردند
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داد.” در پاسخ به این سخنان، نخست وزیر مودی، 
راستای  در  مالدیو،  به  هند  های  کمک  ارائ��ه  بر 
و  شده،  متعهد  پایدار  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه 
“بر فرصت های رو به رشد برای سرمایه گذاری 
شرکت های هندی در زمینه های مختلف در مالدیو، 
برای منافع مشترک هر دو کشور، خوش آمد گفت”. 
سازی  آسان  نیاز  لزوم  بر  همچنین  رهبر،  دو  هر 
تاکید  دیگر،  یک  اتباع  برای  ویزا  صدور  مراحل 

کردند. 

اول، هند
ریاست  خدمت  به  آغاز  مراسم  روز  چند  طی  در 
جمهوی، و بازدید نخست وزیر مودی، وزیر امور 
هند  وارد  شهید،  عبدوهللا  مالدیو،  جمهوری  خارجه 
همراهی  باال،  سطح  در  مدیرانی  هیات  با  او،  شد. 

به  اقدام  شهید،  عبدوهللا  خارجه،  امور  وزیر  شد.  می 
برگزاری مذاکرات دو جانبه ای با همتای هندی خود، 
و  سیتارامان  نیرماال  دف��اع،  وزیر  س��واراج،  شوشما 

رییس جمهور دعوت شده، تاث کوویند کرد. 

همسایه ی اول
دو  روابط  شدن  نزدیک  دهنده  نشان  بیشتر  که  آنچه 
کشور بود، این نکته حائز اهمیت بود که رییس جمهور 
در  خود  سوگند  از  پس  ماه  یک  تنها  طی  در  سلیح، 
دیدار  اولین  مودی،  وزیر  نخست  دعوت  با  مراسم، 
خارجی خود از هند را به انجام رسانید. رییس جمهور 
توسط  دسامبر(،   17 تا   16 )بین  دیدار  این  در  سلیح، 
یک هیأت وزیران و کسب و کار در سطح باال همراهی 
مالدیو  جمهور  رییس  ویژه،  حرکت  یک  در  شد.  می 
میهمانان رییس جمهور هند،  به عنوان  اول،  بانوی  و 
مثال  این حرکت،  شدند.  ساکن  بهاوان  راشتراپاتی  در 
خوبی برای نشان دادن گرما و احترامی است که دول 
قایل هستند. رییس جمهور  دیگر  برای یک  دو کشور 
سلیح، هند را به عنوان “نزدیک ترین دوست، و یکی 
کرد.  توصیف  خ��ود”  تجاری  شرکای  ترین  مهم  از 
امریکا  دالر  میلیاردی   1.4 کمک  یک  اعالم  با  هند، 

ویز امور خارجه دولت 
هند، سوشما سواراج 

در طی مالقاتی با 
ابراهیم محمد سلیح، 

رییس جمهور جمهوری 
مالدیو، در دهلی نو در 

17 دسامبر 2018

هند اقدام به اعالم کمک های مالی 
به بهای 1.4 میلیارد دالر امریکا به 

مالدیو کرد
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هند  اقیانوس  در  دقیقا  مالدیو  کوچک  الجزایر  مجمع 
واقع شده و برای مسیر های آبی و کشتیرانی کشور 
ما، حیاتی به شمار می روند. مالدیو و هند، به طور 
سنتی، روابط قوی را با یک دیگر به اشتراک گذاشته 
اند که در طی چند ماه اخیر، با طوفانی از بازدیدهای 
حائز اهمیت در سطح سران بین دو کشور، به ویژه 
پس از انتخابات رییس جمهور جدید مالدیو، ابراهیم 

محمد سلیح، باز هم محکم تر شده است. 

یک امید جدید
مراسم آغاز ریاست جمهوری، رییس جمهور ابراهیم 
محمد سلیح در 17 نوامبر 2018، نخست وزیر هند 
از  خود  افتاده  تعویق  به  دیدار  که  داشت  آن  بر  را 
مالدیو، تنها کشور عضو SAARC که هنوز نخست 
وزیر مودی به آن سفر نکرده بود، را عملی سازد. 
اولین  کنون،  تا  سال 2011  از  دیدار،  این  همچنین، 
به  مالدیو  از  هند  دولت  سران  از  یکی  توسط  دیدار 
شمار می رفت. قدرت روابط بین هند و مالدیو، با این 
حقیقت برجسته شده که، نخست وزیر هند که در کنار 
تنها رهبر  رییس جمهوران سابق مالدیو نشسته بود، 

خارجی حاضر در مراسم محسوب می شد.
رهبران دو کشور، صحبت هایشان را پس از پایان 
“نوسازی  از  را  خود  اطمینان  و  داده  ادامه  مراسم 
و  هند  بین  دوستی”  و  همکاری  نزدیک  پیوندهای 
مالدیو ابراز کردند. یک بیانیه مشترک نیز به امضا 
رسید که طی آن، دو رهبر دو کشور، درباره انعطاف 
و  کرده،  صحبت  مالدیو   – هند  بین  روابط  پذیری 
“اهمیت حفظ صلح و امنیت در اقیانوس هند و لزوم 
توجه به نگرانی های یک دیگر و وجود آرمان هایی 
احمد  ماریا  داشتند.  اذعان  را   “ منطقه  ثبات  برای 
دیدی، وزیر دفاع مالدیوی، در یک بیانیه مطبوعاتی 
وزیر  نخست  دیدن  از  ها  “مالدیوی  که  کرد  اشاره 
هند، نارندرا مودی که در این مراسم حضور یافت، 
در  همیشه  مالدیو  اینکه،  و  بودند  زده  هیجان  بسیار 
سیاست های خود، “هند را در اولویت” قرار خواهد 

هند و مالدیو، بر باز سازی روابط به 
شکل سنتی، قدرتمند خود تمرکز کرده اند

از چپ به راست: بانوی 
اول مالدیو، فازنا احمد، 

رییس جمهور مالدیو، 
ابراهیم محمد سلیح، رییس 

جمهور هند، رام ناث 
کوویند به همراه همسرش 
ساویتا کوویند، و نخست 
وزیر نارندرا مودی در 
راشتراپاتی بهاوان در 

طی دیدار اخیر ریاست 
جمهوری مالدیو از هند
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همانطور که حکومتی جدید در مالدیو آغاز به کار می کند، روابط به شکل سنتی قدرتمند 
بین هند و این جزیره، با مالقات های در سطح باالی بین دو کشور تجدید حیات می یابند

دوباره
سازی روابط

نخست وزیر نارندرا مودی، در طی سفر خود به ماله، پایتخت مالدیو، در 17 نوامبر 2018، مورد استقبال ابراهیم محمد سلیح، رییس جمهور مالدیو قرار می گیرد
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گوجرات  ایالت  به  متعلق  عمدتا  که  کرد،  سخنرانی 
نفر،  با جمعیتی حدود 11,000  هندی  بودند. جامعه 
به طور شایان توجهی در بافت اجتماعی و اقتصادی 
ماالوی مشارکت داشته و دارای موقعیت های باالیی 

در جامعه هستند.
م��االوی،  به  سفر  این  پایانی  های  روز  طی  در 
معاون رییس جمهور، یک قرار داد را برای گسترش 
دالر  میلیارد   215.16 اعتبار  برای  جدید  مسیری 
امریکا برای 18 پروژه آبی گسترش یافته در نواحی 
بسیاری در ماالوی، یک کشور محصور در خشکی 
نیز نهایی کرد. همچنین، هر دو طرف، سه تفاهم نامه 
و  ای  هسته  انرژی  در  همکاری  مجرمین،  استرداد 
نیز  به امضا رساندند. یک ضیافت  معافیت ویزا را 
رییس  توسط  هند،  جمهور  رئیس  معاون  افتخار  به 
جمهور ماالوی، آرتور پیتر موتاریک، میزبانی شد 
که در آن، او “احترام ویژه خود برای هند” را ذکر 
کرده و او را برای سومین سفر خود به این کشور، 

دعوت کرد.
همچنین، معاون رییس جمهور، رویداد “هند برای 
بشریت” را افتتاح کرد که، به مناسبت جشن یادبود 

تولد ماهاتما گاندی  پنجاهمین )150( سالگرد  صد و 
برگزار می شد. در زمینه های مراقبت های بهداشتی 
توافق هند  دارو، معاون رییس جمهور  و  و سالمتی 
بهاباترون  سرطان  درم��ان  دستگاه  اه��دای  بر  مبنی 
های  بیماری  مرکزی  بیمارستان  ساختمان  ب��رای 
نامه  توافق  این  که،  کرد  اعالم  ر  کاموزو  سرطانی 
شامل اهدای 10 آمبوالنس و همچنین تامین داروهای 

ضروری نیز می شد.
این دیدار موفقیت آمیز توسط معاون رییس جمهور، 
با افزایش و تقویت پیوند های موجود و ایجاد همکاری 
در زمینه های جدید، موجب تقویت روابط هند با سه 
پیوندهای  مشترک،  های  ارزش  که   ، افریقایی  ملت 
مشترک  صمیمانه  گذشته  و  مشترک  دموکراتیک 

داشتند، به سوی مراحل بعدی شد. 

صفحه روبرو: معاون 
رییس جمهور هند، از 

قهرمانان ملی سرزمین 
هراره در زیمبابوه 

قدردانی می کند. این 
سایت به تکریم کسانی 

می پردازد که در برابر 
رژیم سرکوبگر بی رحم 

در زیمبابوه جنگیدند

راست: معاون رییس 
جمهور وارد لیلونگو، 

پایتخت ماالوی می شود

هند در حدود 27 درصد از تقاضای 
الماس سخت خود را از معادن موجود 

در بوتسوانا وارد می کند
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نانگاگوا به این کشور سفر کرده و یک مالقات “خیلی 
داشت.  او  با  ساعت  یک  از  بیش  مدت  به  دوستانه” 
از  “پشتیبانی  برای  هند  از  زیمبابوه،  جمهور  رییس 
این کشور در طی دوران انزوا” تشکر کرده، عمیقا 
از حمایت هند برای امتناع از پیوستن به دیگران در 
تحمیل تحریم ها، قدردانی کرد. او همچنین، اطمینان 
خود را از اینکه “این دیدار معاون رییس جمهور هند، 
روابط ما را به سوی مرحله بعدی سوق خواهد داد” 

ابراز کرد. 
قدرتمند  مهاجر   9,000 برای  سخنرانی  بر  عالوه 
هندی در زیمبابوه و حضور در اجالس تجاری هند – 
زیمبابوه ، معاون رییس جمهور هند و زیمبابوه، شاهد 
امضای توافق نامه های بسیاری بین دو کشور در زمینه 
معافیت  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  معدن،  های 
ویزا، داروهای سنتی، صدا و سیما و هنر و فرهنگ 
بودند. هند و زیمبابوه دارای تاریخ طوالنی از روابط 
صمیمانه بوده و هند همیشه زیمبابوه را در حوزه هایی 
است.  کرده  پشتیبانی  برق  نیروی  و  مخابرات  مانند 
به ارش 310 میلیارد  به اعالم یک وام  هند همچنین 
دالر امریکا برای حمایت مالی یک پروژه توانبخشی 

برای نیروگاه حرارتی هوانگ، دومین نیروگاه بزرگ 
سازی  توسعه  شامل  پروژه،  این  پرداخت.  زیمبابوه، 
ایستگاه و گسترش طول عمر آن خواهد شد. همچنین، 
چانسری  ساختمان  بنای  سنگ  جمهور  رییس  معاون 
پا کرد که جایگاه جدید سفارت هند در هراره  را بر 
خواهد بود. این ساختمان، دارای ویژگی های برگرفته 
از معماری هندی مانند آشوکا چاکرا بوده و شامل یک 

مرکز یوگا در خود نیز می شود. 

ماالوی
نوامبر   4 در  نایدو،  وانکایاح  رییس جمهور،  معاون 
وارد لیلونگو، پایتخت ماالوی شد. در بعد از ظهر همان 
کشور  این  در  ساکن  هندی  مهاجران  برای  او  روز، 

ماالوی و هند به امضای سه تفاهم 
نامه در زمینه های استرداد مجرمین، 

همکاری در زمینه انرژی هسته ای، و 
معافیت ویزا پرداختند
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اهمیت  حائز  فاصله،  سال  از هشت  پس  بوتسوانا  به 
بود. معاون رییس جمهور، همتای بوتسوانایی خود ، 
اسالمبر سوگوانه را مالقات کرده، و با یک دیگر، به 

افتتاح نمایشگاه جهانی بوتسوانا پرداختند. 
با حضور 25 شرکت هندی در این نمایشگاه، هند، 
توانایی خود را در بخش های اقتصادی و صنعتی به 
نمایش گذاشت. در طی چند سال اخیر، به طور حائز 
اهمیتی به روابط بین این دو کشور تنوع بخشیده شده، 
که حوزه هایی نظیر دفاع، تجارت، بهداشت و سالمت 
و توانمتد سازی را در بر داشته است. روابط تجاری 
 ،2018 و   2017 های  سال  در  و  یافته  افزایش  نیز 
تاثیر برانگیز  با بوتسوانا رشد  تجارت دو جانبه هند 
دالر  میلیارد   1.75 بهای  با  معادل  را  درصدی   26
رییس جمهور،  معاون  است.  ثبت رسانده  به  امریکا 

بازدید  برای  خود،  مشغله  پر  های  برنامه  میان  از 
گذاشت.  وقت  نیز  بوتسوانا  الماس  تجارت  مرکز  از 
سخت  الماس  تقاضای  از  درصد   27 حدود  در  هند 
خود را از بوتسوانا وارد می کند، که خانه برخی از 

بزرگترین معان الماس در جهان به شمار می رود. 
برگزاری  به  همچنین،  جمهور  رییس  معاون 
برای  و  پرداخته،  دولت  هیات  سطح  در  مذاکراتی 
جامعه هندی ساکن در بوتسوانا سخنرانی کرده و در 
میز گرد مدیران عامل شرکت ها حضور یافت. در 
یک حرکت ویژه، که نمایان گر قدرت روابط بین دو 
گویتسی  موک  بوتسوانا،  جمهور  رییس  بود،  کشور 
اریک کیبتسو ماسیسی، برای دیدار با معاونت ریاست 
جمهوری هند، از سفر خود به موزامبیک، بازگشت.

زیمبابوه
پایتخت  ه��راره،  به  جمهور  رییس  معاون  ورود 
مقامات  دیدار  اولین  نوامبر 2018،  در 2  زیمبابوه، 
رسمی سطح باالی هندی از این کشور پس از سفر 
این  به  گوادا  دو  دی  اچ  هندی،  سابق  وزیر  نخست 
کشور، در سال 1996 بود. در این سفر، معاون رییس 
جمهور، به دعوت رییس جمهور زیمبابوه، امرسون 

سفر معاون رییس جمهور، اولین 
دیدار مقامات عالی رتبه رسمی از 

زیمبابوه، پس از یک فاصله زمانی 
طوالنی 21 ساله بود

صفحه روبرو: معاون 
ریاست جمهوری هندی و 
اسالمبر سوگوان، معاون 

رییس جمهوری بوتسوانا، 
به طور مشترک، سیزدهمین 

)13( نمایشگاه جانی 
بوتسوانا را افتتاح می کنند

راست: معاون رییس 
جمهور هند، با ورود 
به گابورون ، پایتخت 

بوتسوانا، توسط رسوم سنتی 
مورد استقبال قرار می گیرد
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با تکرار تمرکز هندوستان بر دومین قاره بزرگ جهان، معاون ریاست جمهوری 
هند، ام ونکایاح نایدو، سفر به بوتسوانا، زیمبابوه و ماالوی را آغاز کرد

تمرکز بر افریقا
در مسیر سیاست های خارجه هند در مداخالت سطح 
باالی مستمر با ملل افریقا، معاون رییس جمهور هند، 
ام ونکایاح نایدو، سفر شش روزه ای را از 31 اکتبر 
افریقایی بوتسوانا، زیمبابوه و  2018، به سه کشور 
ماالوی، آغاز کرد. این بازدید، “10 اصول همکاری 
با افریقا” که توسط نخست وزیر هند، نارندرا مودی 

برجسته شده بود، را به دنبال داشت. 
با بیش از 25 دیدار سطح باال در طی چهار سال 
از  بیشتر  افریقایی  کشور  سه  از  بازدید  این  گذشته، 
پیش، اختصاص اهمیت اولویت هند به را آفریقا نشان 

داده است. همراه با یک هیأت سطح باال، دیدار معاون 
رییس جمهور، با هدف عمیق تر کردن همکاری های 
استراتژیک هند با بوتسوانا، زیمبابوه و ماالوی انجام 

گرفت.

بوتسوانا
در بعد از ظهر 31 اکتبر، معاون رییس جمهور، به 
استقبال  مورد  و  رسیده  بونسوانا  پایتخت  گابارون، 
لحاظ  از  همچنین  دی��دار،  این  گرفت.  ق��رار  گرمی 
روی دادن چنین دیدار نمایندگی سطح باالیی از هند 
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Qatar
EAM Swaraj invited Qatari investments in industries like 
petrochemicals, infrastructure, agriculture and food 
processing.

India and Qatar signed a declaration to establish a joint 
commission at the level of External Affairs and Foreign 
Minister to periodically review progress in various 
cooperation initiatives.

Kuwait
In Kuwait, External Affairs Minister Sushma Swaraj 
discussed issues of bilateral concern and explored avenues 
for enhancing and further strengthening economic and 
investment cooperation.

EAM Swaraj called on Amir of the State of Kuwait, Sheikh 
Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, and raised the concerns of 
the Indian community with him.

highlights

هند،  خارجه  امور  وزیر  کرد.  دعوت  غذایی  های 
تعامالتی نیز با نمایندگان مهاجران هندی در دوحه، 

پایتخت قطر داشت.

کویت
 )EAM( در دومین بخش سفر، وزیر امور خارجه
به بازدید از کشور خلیج غنی از نفت کویت پرداخت، 
گرفت.  قرار  گرمی  بسیار  استقبال  مورد  که،  جایی 
ای  دوستانه  و  نزدیک  متقابل  روابط  کویت،  و  هند 
را به اشتراک گذاشته، و بیش از 800 هزار هندی 
های  سال  طی  در  هستند.  ساکن  کویت  در  مهاجر 
بزرگ  کننده  تامین  نهمین  2017 و 2018، کویت، 
نفت هند بوده و قادر به تامین 4.6 درصد از نیازهای 
انرژی هند بوده است. تجارت متقابل کلی با کویت، 
به ارزش 5.9 میلیارد دالر امریکا در طی سال های 
در  امریکا  دالر  میلیارد   8.53 و  و 2017،   2016
امور  وزیر  است.  بوده   2018 و   2017 های  سال 

خارجه، سوشما سواراج، از رهبران بلند پایه کویت، 
نام  الصباح  الجابر  االحمد  صباح  شیخ  امیر  شامل 
برده، و طیف وسیعی از موضوعات را برای تقویت 
او  همچنین،  داد.  قرار  بحث  مورد  متقابل  پیوندهای 
نگرانی های جامعه هند را با رهبر مطرح کرد. او 
الصباح،  الخلید  صباح  شیخ  خود،  کویتی  همتای  با 
معاون نخست وزیر و همچنین، وزیر امور خارجه 
دولت کویت مالقات کرد. با رسیدن به کویت، وزیر 
گاندی  ماهاتما  پای مجسمه  بر  را  زیبا  گل  تاج  یک 
قرار داد. و پس از آن، در بعد از ظهر، وزیر امور 
خارجه )EAM( سوشما سواراج، بخاطر بازگردانی 
موسیقی محبوب گوجراتی، بهاجان وایشناو جان تو، 
کرد.  قدردانی  الرشید  مبارک  کویتی،  خواننده  از  
جامعه  با  س��واراج،  خارجه،  امور  وزیر  سپس،  و 
هندی ساکن در کویت به تعامل پرداخت که، به طور 
کشور  اقتصادی  و  علمی  توسعه  در  توجهی،  قابل 

مشارکت داشته اند. 

چپ تا راست: وزیر امور خارجه هند، سوشما سواراج، در اولین بخش سفر خود، وارد دوحه می شود؛ وزیر امور خارجه، سواراج، به محض ورود به کشور کویت، مورد استقبال قرار می گیرد 
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قطر
هند، سوشما سواراج،   )EAM( امور خارجه وزیر 
قطر،  به  آمیزش  موفقیت  روزه  دو  سفر  طی  در 
قطری خود،  همتای  با  هیات  در سطح  را  مذاکراتی 
کرد.  برگزار  الطانی  عبدوالرحمن  بن  محمد  شیخ 
کمیسیون  یک  اح��داث  به  قطر  و  هند  که  شد  اعالم 
مشترک برای بررسی منظم تمام موضوعات متقابل، 
مشترک  ای  منطقه  و  جهانی  موضوعات  همچنین  و 
ایجاد  برای  اعالمیه  یک  پرداخت.  خواهند  المنافع 
این  نیز منتشر شد.  بین دو کشور  کمیسیون مشترک 
بین  مشترک  عالی  کمیته  که،  داشته  اظهار  اعالمیه 
به  کشور،  دو  بین  روابط  تقویت  به  موظف  وزرا، 

فرهنگی،  تجاری،  اقتصادی،  های  زمینه  در  ویژه، 
علوم، فناوری و آموزش و پرورش خواهد بود. وزیر 
الطانی  بن حمد  تامیم  امیر قطر، شیخ  امور خارجه، 
را نیز مالقات کرد. هند و قطر، روابط صمیمانه ای 
ها  قرن  به  آن،  عمر  که  گذارند  می  اشتراک  به  را 
در حال حاضر حدود  واقع،  در  گردد.  باز می  پیش 
که  هستند  ساکن  قطر  در  مهاجر  هندی  هزار   700
بزرگترین جامعه اتباع بیگانه در این کشور خلیج به 
شمار می روند. قطر، به تامین بیش از 50 درصد از 
متقابل  تجارت  و  پرداخته،  هند  طبیعی  گاز  واردات 
هند – قطر در سال های 2018-2017 دارای ارزش 
9.9 میلیارد دالر بوده است. پیوندهای نزدیک بین دو 
کشور، توسط دیدار امیر قطر در ماه مارس 2015، 
آل  خلیفه  بن  ناصر  بن  عبدهللا  قطر،  وزیر  نخست  و 

طانی، از هند در ژوئن 2016 بیشتر تقویت شدند.
تجاری  های  خانه   ،)EAM( خارجه  امور  وزیر 
قطر را برای سرمایه گذاری در هند در صنایعی مانند 
فرآوری  و  کشاورزی  ها،  ساخت  زیر  پتروشیمی، 

هند و قطر، برای بررسی منظم تمام 
موضوعات دو جانبه، به احداث یک 

کمیسیون مشترک خواهند پرداخت

وزیر امور خارجه، 
سواراج، مورد 

استقبال گرمی در 
فرودگاه بین المللی 

دوحه قرار می گیرد
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در اولین سفر به قطر و کویت، وزیر امور خارجه هند، سوشما سواراج، 
در راستای تایید دوباره پیوندهای متقابل گرمی که هند با این دو کشور 

خلیج در میان می گذارد، فعالیت کرد

دست دوستی
یک  اخیرا  هند،  خاجه  امور  وزیر  س��واراج،  سوشما 
بازدید موفقیت آمیز از دو کشور آسیای غربی، قطر و 
کویت را به نتیجه رسانده، و روابط تاریخی را که هند 
تر کرد. سفر  قوی  داشته را  دو کشور  این  با  کنون  تا 
امور خارجه  از وزران  یکی  دیدار  اولین  به قطر،  او 
هند به این کشور به شمار می رفت. با توجه به افزایش 
تعامل با مناطق خلیج، که همسایگی دور هند به شمار 
می روند، هدف از این سفر چهار روزه، فراهم کردن 

فرصت هایی برای برگزاری یک گفت و گو با رهبران 
از  وسیعی  طیف  بر  تمرکز  با  کشور،  دو  این  سیاسی 
موضوعات جهانی، منطقه ای و دو جانبه بود. وزیر، 
در 28 و 29 اکتبر، تعامالتی با دولت قطر داشته و در 

30 و 31 اکتبر 2018، با دولت کویت دیدار کرد. 
ام���ور خارجه  ت��ع��ام��الت س��ی��اس��ی، وزی���ر  س���وای 
دو  این  در  ساکن  هندی  جامعه  اعضای  با   ،)EAM(

کشور نیز مالقات کرد.

وزیر امور خارجه 
هند، سوشما سواراج، 

با شیخ محمد بن 
عبدوالرحمن الطانی، 

وزیر امور خارجه 
قطر، مالقات می کند
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جشنواره فین تک
سخنرانی  مودی،  وزیر  نخست  نوامبر،   14 در 
اجرا  فین تک  معتبر  در جشنواره  را  اصلی خود 
تا  که  شد  دولتی  رهبر  اولین  به  تبدیل  و  کرده، 
کنون اقدام به چنین حرکتی کرده است. جشنواره 
آوری  فن  رویداد  بزرگترین  سنگاپور،  تک  فین 
مالی بوده، و مشارکت نخست وزیر مودی در آن، 
به آرمان های هند در تبدیل شدن به قطب نوآوری 
مشارکت  شاهد  روی��داد  این  بخشید.  نیرو  جهان 

مشتاقانه از چندین شرکت هندی بود. 
جشنواره  این  که،  داشت  اظهار  وزیر  نخست 

انجمن مناسبی برای نشان دادن قدرت هند در این 
بخش با رشد سریع ، و ساخت مشارکت بین المللی 
برای پرورش نوآوری است. نخست وزیر مودی 
در سخنرانی خود گفت “انفجاری از خالقیت فین 
این  دارد.  وجود  هند  در  گذاری  سرمایه  و  تک 
تک  فین  رهبران  از  یکی  به  تبدیل  را  هند  امر 
آینده  است.  کرده  جهان  در  اپ  استارت  کشور  و 
هند  در  ظهور  حال  در   ،4.0 و صنعت  تک  فین 
برندگان  به  وزیر  نخست  همان روز،  در  است”. 
و شرکت کنندگان هاکاتون هند – سنگاپور که به 
آموزش  برای  هند  شورای  توسط  مشترک  طور 
یانگ در سنگاپور  نان  فنی و دانشگاه تکنولوژی 
به اجرا در آمده بود، تبریک گفت. بازدید نخست 
وزیر نارندرا مودی از سنگاپور، نمادی از تعهد 
منطقه  ساخت  سوی  به  و  آن  آسه  بر  هند  مستمر 
هند – اقیانوس آرام به صورت منطقه ای کامیاب 

و امن بود. 

باال: نخست وزیر با 
گروه برندگان هاکاتون 
هند – سنگاپور در سال 

2018 مالقات می کند

سمت راست: نخست 
وزیر مودی در حال 

ارسال خطابه خود 
در جشنواره فین تک 

سنگاپور

هند بر تعهد خود مبنی بر ایجاد 
مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای 

متعادل )RCEP(، توافق نامه تجارت 
آزاد پیشنهاد شده در میان 16 کشور 

باقی مانده است
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بر نتیجه گیری اولیه ی مشارکت جامع اقتصادی 
خواهد  باقی  متعهد   )RCEP( متعادل  ای  منطقه 
ماند. این یک توافق نامه تجارت آزاد پیشنهاد شده 
میان 16 کشور – 10 کشور عضو  در  که  است 
و  نیوزلند،  ژاپن،  چین،  استرالیا،  هند،  و  آن  آسه 
است.  گرفته  قرار  مذاکره  مورد  کره،  جمهوری 
درصد   45 نامه،  توافق  این  شدن،  نهایی  از  پس 
از جمعیت جهان، 40 در صد از تجارت جهانی، 
و 34 درصد از سود ناخالص جهانی را با هزینه 
داد.  خواهد  پوشش  امریکا،  دالر  تریلیون   21.3
سطح  در  مذاکرات  دور   )24(  ،2012 سال  از 
برگزار شده  با جلسات وزرا  متخصصین، همراه 
است. هند بر یک نتیجه گیری متعادل که منجر به 
یک مشارکت مدرن، جامع، با کیفیت باال و منافع 

مشترک می شود، متعهد باقی می ماند. 
 ،)EAS( شرقی  آسیای  اج��الس  حاشیه  در 
دو  نشست  یک  برگزاری  به  اقدام  وزیر  نخست 
جانبه با معاون رییس جمهور امریکا، مایک پنس 
کرده، و درباره شیوه های قدرتمند سازی هر چه 
بیشتر پیوندها در زمینه هایی نظیر تجارت، دفاع 

و امنیت با او مذاکره کرد.

سمت چپ: مالقات 
نخست وزیر مودی با 
معاون رییس جمهور 

امریکا، مایکل آر پنس

پایین: نخست وزیر 
مودی با لی هسین 

لونگ، نخست وزیر 
سنگاپور در حاشیه 
اجالس آسیای شرق
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بر توسعه و  آنها همچنین، رضایت خود مبنی 
پیشرفت در موضوعات مورد بحت قرار گرفته 
در نشست یاد بود آسه آن – هند را ابراز کردند، 
که در ژانویه سال 2018 در دهلی نو برگزار شد. 
برگزاری مراسم  برای  میزبانی اجالس را  هند، 
25 سال همکاری گفت و گو، 15 سال تعامالت 
بر  استراتژیک  مشارکت  سال   5 و  جلسه  سطح 
عضو  کشورهای  رهبران  همه  داش��ت.  عهده 
پس  که  داشتند،  حضور  مراسم  این  در  آن  آسه 
افتخاری، جشن روز  از آن، به عنوان میهمانان 
قرار  تمجید  م��ورد  را  هند  اسالمی  جمهوری 
اعالمیه  رهبران،  اج��الس،  این  طی  در  دادن��د. 

دهلی را پذیرفتند.

اجالس آسیای شرق
در طی دیدار از سنگاپور، نخست وزیر نارندرا 
آسیای  اج��الس   )13( سیزدهمین  در  م��ودی، 
شرقی )EAS( نیز حضور یافت، که یک انجمن 

رهبران برجسته در حوزه مناطق هند – اقیانوس 
آرام می باشد. در این نشست، نخست وزیر هند، 
 )EAS( بیانیه آسیای شرقی )در پذیرش پنج )5
تروریسم  ب��ا  م��ب��ارزه  نظیر  موضوعاتی  در 
دریایی؛  پالستیک  بقایای  گرا؛  واپس  و  خارجی 
از  خطر  بی  و  امن  استفاده  هوشمند؛  شهرهای 
سی  آی  اقتصاد  اکتیو؛  رادیو  و  ای  هسته  مواد 
 )EAS( تی و دیجیتال به رهبران آسیای شرقی
آسیای  همچنین،  مودی،  وزیر  نخست  پیوست. 
مبارزه  بیانیه  پذیرش  برای  را   )EAS( شرقی 
ستایش  مورد  گرا  واپس  و  خارجی  تروریسم  با 
همکاری  که  کرد  امیدواری  ابراز  و  داده  قرار 
خالصه  ها  بیانیه  در  تنها  عضو  کشورهای  بین 
بیشتر  عملی  همکاری  س��وی  به  بله  و  نشده، 
حرکت کند. در طی مداخله در جلسه عمومی، او 
بر اهمیت تجارت و سرمایه گذاری در پیشرفت 
اقیانوس   – هند  منطقه  امنیت  و  رفاه  توسعه  و 
هند  که  کرد  تاکید  همچنین،  او  کرد.  تاکید  آرام 

سمت چپ: نخست وزیر مودی با نخست وزیر تایلند، پرایوت چان و چا مالقات می کند

 باال: نخست وزیر مودی با نخست وزیر استرالیا، اسکات موریسون در سنگاپور مالقات می کند
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و   14 روزه��ای  بین  م��ودی،  نارندرا  وزیر  نخست 
اجالس  در  حضور  برای   ،2018 سال  نوامبر   15
اجالس   )13( سیزدهمین  و  هند   – آن  آسه  صبحانه 
آسیای شرقی، یک سفر دو روزه به سنگاپور داشت. 
بازدید، دارای چندین دستور کار بود، و نخست  این 
وزیر مودی بر نیاز به قدرتمند سازی هر چه بیشتر 
تجاری  های  فعالیت  افزایش  اقتصادی،  پیوندهای 
کاهش  و  گذاری  سرمایه  به  مربوط  های  فعالیت  و 
آسیا،  شرق  در  واقع  کشورهای  بین  توسعه  شکاف 

تاکید کرد. 
برای  هند  تعهد  بر  مجددا  م��ودی،  وزی��ر  نخست 

تاکید   )ASEAN( آسیای جنوب شرقی ملل  انجمن 
کرده، و در اجالس صبحانه آسه آن – هند شرکت 
کرد. این اجالس، برگزار شده در مرکز کنوانسیون 
میزبانی رهبران همه 10 کشور  سانتک سنگاپور، 
و  داشته،  عهده  بر  را   )ASEAN( آن  آسه  عضو 
لونگ،  هسین  لی  سنگاپور،  وزیر  نخست  توسط 
هدایت شد. در طی این بازدید از سنگاپور، نخست 
نارندرا مودی، در اجالس آسیای شرقی  وزیر هند 

نیز شرکت کرد. 
اجالس  در  او  که شرکت کردن  داشت  اظهار  او 
سنگاپور،  در  شرقی  آسیای  و  هند   – آن  آسه  های 
س��ازی  قدرتمند  ب��رای  هند  مستمر”  “ت��ع��ه��دات 
آسه  کشورهای عضو  سایر  با  کشور  این  مشارکت 
آن، و مناطق گسترده تر مناطق هند – اقیانوس آرام 
را بازتاب بخشیده است. در طی این اجالس، نخست 
مرکزیت  و  آن  آسه  اتحاد  اهمیت  بر  مودی،  وزیر 
که،  کرد  تاکید  هند  شرق”   – قانون  “سیاست  در 
نخست  توسط  نوامبر سال 2014  در  که  زمانی  از 
تازه  بود، حرکتی  اعالم شده  مودی صراحتا  وزیر 
برای پیوندهای بین هند – آسه آن به شمار می رفت.
اجماع  بر  مبتنی  رویکرد  همچنین،  وزیر  نخست 
آسه آن را تحسین کرده و وجود یک معماری امنیت 
مرکزیت  بر  مبتنی  را،  باز  و  فراگیر  ای  منطقه 
آسه آن مورد تشویق قرار داد. او پشتیبانی خود را 
گذاری  تجاری و سرمایه  به رشد  برای روابط رو 
اهمیت  ابراز کرده، و در مورد  آن  آسه  بین هند و 
بهبود ارتباطات منطقه ای با اسه آن، از طریق راه 
توضیح  دیجیتالی،  و  دریایی  زمینی،  ارتباطی  های 
عالقه  آن  آسه  رهبران  مالقات،  این  طی  در  داد. 
و  همکاری  کردن  تر  عمق  برای  را  خود  تمایل  و 
اقتصاد  با هند، به ویژه در زمینه  مشارکت دریایی 

آبی نشان دادند.

هند بر نتایج منجر به مشارکت 
اقتصادی مشترک المنافع جامع 

متعهد شده است

نخست وزیر نارندرا 
مودی به همراه رهبران 
کشورهای عضو آسه آن 

در اجالس غیر رسمی 
صبحانه آسه آن – هند در 

سال 2018 در سنگاپور
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در یک سفر دو روزه گرد بادی به سنگاپور، نخست وزیر نارندرا مودی در اجالس 
صبحانه آسه آن – هند، سیزدهمین )13( اجالس آسیای شرقی حضور به هم رسانده، 

و همچنین، چندین مالقات دو جانبه دیگر را برگزار کرد

هند برای آسه آن
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عضویت  برای  را  یکدیگر  شدن  کاندید  ژاپ��ن،  و 
دائمی در گسترش شورای امنیت سازمان ملل متحد 

)UNSC( به رسمیت شناختند. 

یک مشارکت پر جنب و جوش
 – هند  اجالس  از  دوره  این  گذشته،  مانند  بیشتر 
مالی  پیوندهای  از  قطعی  اظهارات  شاهد  نیز  ژان 
به  پرداخت وام هایی  به  بود. ژاپن، متعهد  قدرتمند 
اجرای  جهت  روپیه،  میلیارد    202.773 ارزش 
ساخت  برای  روپیه  میلیارد   96 شامل  پروژه  هفت 
شینکانان  السیر  سریع  قطار  کیلومتری   500 ریل 
دیدار  طی  در  شد.  هند  به  آباد،  احمد  و  بمبئی  بین 

بانک رزرو  از ژاپن،  نارندرا مودی  نخست وزیر 
به  ارزی  مبادله  به  ورود  بر  ژاپ��ن،  بانک  و  هند 
ارزش 75 میلیارد دالر امریکا موافقت کردند. طی 
مدت  کوتاه  ناسازگاری  جبران  برای  مبادله،  این 
ین  دریافت  به  قادر  روپیه،  ازای  در  ،هند  نقدینگی 
دو  ارزی  مبادله  این  بود.  خواهد  ژاپن  از  دالر  یا 
خود  مشابه  قراردادهای  بزرگترین  از  یکی  جانبه، 
در دنیا بوده، و به عنوان مقیاسی قابل اهمیت برای 
اثبات اطمینان و اعتماد و پایداری در بازار تجارت 

هند مشاهده می شود. 
روی��داده��ای  س��ری  یک  در  هند  وزی��ر  نخست 
داران  سرمایه  گ��روه  با  مالقات  شامل  تجاری، 
در  همچنین،  او  رساند.  هم  به  حضور  ژاپنی  ویژه 
فدراسیون تجاری ژاپن سخنرانی کرد. نخست وزیر 
مودی، در رویدادی جداگانه، با جامعه هندی ساکن 
در ژاپن نیز صحبت کرد. در یک بیانیه مشترک با 
نخست وزیر آبه، نخست وزیر هند، نیروهای بالقوه 
بی نظیر برای پیوندهای رو به توسعه بین دو کشور 
را شناسایی کرد. با به رسمیت شناختن همگرایی رو 
به رشد در منافع سیاسی، اقتصادی و استراتژیک، 
نخست وزیر مودی، ارزش همکاری بین کشورهای 
هند - ژاپن را به عنوان بنیاد ارزشمند برای ساخت 
قرن بیست و یکم )21( به عنوان “قرن آسیا” مورد 

ستایش قرار داد. 

سمت راست: نخست 
وزیر مودی در 

امکانات تاسیساتی 
موتور فانوک 

)Fanuc( در یاماناشی 
به همراه نخست وزیر 

ژاپن، آبه

پایین: دو نخست 
وزیر، توسط قطار 

سریع السیر کایجی، با 
یکدیگر به سوی توکیو 

سفر می کنند
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دادند. در واقع، این اجالس ساالنه، با تور امکانات 
که  شد  افتتاح   )Fanuc( فانوک  موتور  تاسیساتی 
به شرکت فانوک، یکی از بزرگترین مراکز تولید 
جهانی در زمینه روبات های صنعتی در یاماناشی 
تلقی  اهمیت  حائز  بسیار  دی��دار،  این  دارد.  تعلق 
“صنعت  سوی  به  هند  حرکت  بر  زیرا  شود،  می 
فیزیکی   – سایبر  های  سیستم  کنونی  تمایل   ،”4.0
چهارمین  عنوان  به  معموال  که  تولید  و  ساخت  در 
کرده  اشاره  شود،  می  شناخته  نیز  انقالب صنعتی 

است.

نظم نوین جهانی
کردن  دنبال  برای  خود  تعهدات  بر  کشور  دو  هر 
دستورات  قالب  در  سریع  و  جامع  اص��الح��ات 
امنیت سازمان ملل  سازمان ملل، به ویژه شورای 
مطابق  آن  ارائه  منظور  به  و   ،  )UNSC( متحد 
کردند.  دوب��اره  تاکیدی  معاصر،  های  واقعیت  با 
در این راستا، هر دو کشور “بر اهمیت همکاری 
کردند.”  تاکید  گرا  اصالح  کشورهای  با  جهانی 
هند  کشورها،   4 جی  گروه  از  بخشی  عنوان  به 

سمت چپ: نخست 
وزیر مودی در به 

همراه نخست وزیر 
ژاپن، شینزو آبه در 

جلسه محرمانه در 
ویالی شخصی نخست 
وزیر آبه در یاماناشی

 پایین: رهبران در 
یاماناشی مالقات 

می کنند



w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n   |      | اکتبر – دسامبر 2018   |  اکتبر – دسامبر 2018      | 19دور نماي هند 

بهداشتی ، یک تفاهم نامه نیز بین وزارت آیوش و 
ریاست کاناگاوا امضا شد که، در راستای ترویج 
بین  متقابل  تعامالت  و  درک  کردن  تر  عمیق  و 
و  آیورودا  و  یوگا  مانند  هند  سنتی  سیستم سالمت 
کاناگاوا  ریاست  بهداشتی  های  مراقبت  سیاست 
و  شده،  واقع  بیو”   – می  “بهبودی  مرکز  در  که 
ژاپنی  سنتی  سالمتی  سیستم  مبنای  بر  مفهومی 
اتفاقات  دیگر  از  باشد.  می  است،  کامپو  نام  به 
ژاپن  پیوستن  به  توان  می  دیدار،  این  توجه  قابل 
پروژه   ،)ISA( خورشیدی  المللی  بین  اتحاد  به 
ای که نخست وزیر مودی با اشتیاق آن را دنبال 
 29 در  تصویب  مدارک  ارائه  با  برد.  نام  کرده، 
اکتبر 2018، ژاپن تبدیل به هفتاد و یکمین )71( 
و  پیوست  اتحادیه  عضویت  به  که  شد  کشوری 
همچنین، چهل و هشتمین )48( کشوری است که 
چهارچوب موافقتنامه اتحاد بین المللی خورشیدی 
و  هند  کشور  دو  هر  نمود.  تصویب  را   )ISA(
برای  تالش  در  را  خود  مشتاقانه  عالقه  ژاپ��ن، 
هوش  با  دیجیتال  مشارکت  برای  بیشتر  همکاری 
اطالعات  و  چیزها  کردن  اینترنتی  مصنوعی، 
بزرگ به عنوان زمینه های بالقوه همکاری نشان 

نخست وزیر مودی 
با اعضای مهاجرین 

هندی در ژاپن مالقات 
می کند

من اطمینان دارم که 
این بار نیز، دیدار 
نخست وزیر مودی 
از ژاپن، به اندازه 
مالقات های پیشین 

مثمر ثمر واقع 
خواهد شد

امروز، هند به سوی 
یک دوره تحول 

بزرگ به پیش می 
رود. دنیا، هند را 
برای خدماتش در 

راه انسانیت ستایش 
خواهد کرد

شینزو آبه
نخست وزیر ژاپن

نارندرا مودی
نخست وزیر هند
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امنیت  و  دفاع  های  بخش  به   توجه  لزوم  اکنون، 
پایه  احساس می شود.” سفر نخست وزیر مودی، 
های بنیاد روابط قوی تری را بنا نمود که در حال 
می  دفاعی  استراتژیک  همکاری  شامل  حاضر 
شود. در میان 32 توافق نامه ای که در این اجالس 
نظامی  تدارکات  پیمان  آغ��از  رسیدند،  نتیجه  به 
متقابل(،  خدمات  و  مالکیت  )ق���رارداد   ACSA
ژاپنی،  سفیر  توسط  شده  بیان  جمالت  اهمیت  بر 

تاکید ورزید.

 ASCA که  ش��ده  گیری  نتیجه  اینطور  ب��اری 
و  پایگاه ها  به  به دستیابی  هر دو کشور را مجاز 
دارای  هند  کرد.  خواهد  یکدیگر  نظامی  امکانات 
متحفراتر  ایاالت  و  فرانسه  با  مشابهی  های  پیمان 

از دفاع
توجه  کانون  دیدار،  این  طی  در  که،  حالی  در 
بود،  مانده  باقی  دفاعی  و  امنیتی  پیوندهای  بر 
بخش  در  نیز  توجه  جالب  و  نو  موضوعات  آغاز 
بین وزیران  نامه های  تفاهم  ایجاد شد.  دیگر  های 
از  یکی  عنوان  به  ژاپن  و  هند  و سالمت  بهداشت 
گیرد.  می  قرار  توجه  مورد  ها  عمل  ابتکار  این 
عمل  ابتکار  بزرگترین  بهارات،  آیوشمان  برنامه 
توسط  جهان،  در  سالمت  و  بهداشت  ح��وزه  در 
“معرفی تکنولوژی قابل استطاعت، توسعه مهارت 
های  مراقبت  زمینه  در  تمرینات  بهترین  و  ها 
متقابل و مشترک  از طریق رویکردهای  بهداشتی 
می  ژاپن  نفوذ  قدرت  جوی  و  جست  در  المنافع” 
باشد. جهت همکاری بیشتر در زمینه مراقبت های 

نخست وزیر مودی در حال تماشای گارد افتخار در توکیو

پیوندهای هند – ژاپن بر ستون های 
قدرتمند سیاست قانون شرق هند، 

ارزش ها و چشم اندازهای مشترک، 
و تعهد بر ایجاد منطقه هند – اقیانوس 
ۀرلم آزاد، باز و مشمول بنا شده است
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نخست وزیر نارندرا مودی و شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، در مذاکرات سطح هیات نمایندگان برگزار شده در توکیو در طی سیزدهمین )13( اجالس ساالنه هند – ژاپن
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دیدار نخست وزیر نارندرا مودی از ژاپن در اکتبر سال 2018، به تقویت 
روابط بین دو کشور پرداخته، و بر موضوعات مشترک المنافع  دو جانبه، 

منطقه ای و جهانی تمرکز کرد

همگرایی

استراتژیک
نوشته: پاتانجالی پاندیت

سومین  مودی  نارندرا  هند،  وزیر  نخست  اخیرا، 
دیدار خود از ژاپن را برای شرکت در سیزدهمین 
رسانید.  اتمام  به  ژاپن   – هند  ساالنه  اجالس   )13(
اکتبر،   29 و   28 بین  شده  یافته  سازمان  سفر،  این 
و  مودی  وزیر  نخست  بین  ساالنه  اجالس  پنجمین 
رییس جمهور ژاپنی، شینزو آبه، و نیز دوازدهمین 
داشته  بر  در  را  از سال 2014  آنها  مالقات   )12(
و  ویژه  استراتژی  کاری  های  برنامه  تحت  است. 
مشارکت جهانی بین هند و ژاپن، دو رهبر، مذاکراتی 
با طیف گسترده در زمینه های موضوعات مشترک 
المنافع دو جانبه، منطقه ای و جهانی داشتند. دیدار 
نخست وزیر مودی به تقویت دوباره پیوندهای سنتی 
دوستی پرداخت که دو کشور با یکدیگر داشته اندف 
های  زمینه  در  جانبه  چند  همکاری  بر  همچنین  و 
مختلف تاکید ورزید. این دیدار همچنین، چشم انداز 
متقابل مشترک هند و ژاپن را برای ترویج صلح و 
از آن  آرام و فراتر  اقیانوس  رفاه در منطقه هند – 

توسعه داد. 
با  گرمی  خیلی  شخصی  رواب��ط  که  رهبر،  دو 
نزدیک  هتل  در  را  خود  مذاکرات  دارند،  یکدیگر 
کردند.  آغاز  فوجی  کوه  نزدیکی  در  ای  دریاچه 

روز  کل  آبه،  وزیر  نخست  و  مودی  وزیر  نخست 
با یکدیگر سپری کردند. همچنین، نخست وزیر  را 
در  آب��ه  وزی��ر  نخست  شخصی  وی��الی  به  م��ودی 
نزدیکی دریاچه کاواگوچی واقع در یامانشی دعوت 
شد جایی که، دو رهبر از یک شام دو نفره در کنار 
وزیر  نخست  واقع،  در  بردند.  لذت  شومینه  آتش 
مودی اولین رهبر خارجی بود که به منزل شخصی 
نخست وزیر ژاپن دعوت شده بود. دو رهبر، حتی 
به وسیله قطار با یکدیگر به سوی توکیو سفر کردند. 

یک مشارکت استراتژیک
در طی یک جلسه مطبوعاتی از دیدار نخست وزیر 
در  هند،  در  ژاپن  سفیر  هیراماتسو،  کنجی  مودی، 
حالی که بر نواحی اصلی همگرایی برای دو کشور 
سرمایه  و  “تجارت  که  کرد  تاکید  کرد،  می  اشاره 
هم  اند،  داده  قرار  سلطه  تحت  را  رواب��ط  گ��ذاری 

این دیدار شاهد تبادل 32 سند در 
حضور رهبران دو کشور بود
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و  ها،  ساخت  زیر  انرژی،  های  بخش  در  سعودی 
صنعت  کنفدراسیون  کردند.  موافقت  هند  در  دفاع 
هند، به اقدامات دو جانبه خوش آمد گفته و پیش بینی 
کرد که “در سال های آتی، عربستان سعودی تبدیل 

به یکی از بزرگترین شرکای تجاری خواهد شد.”

ویرایش هندی
نخست وزیر مودی همچنین اقدام به برپایی جلسات 
او  کرد.   20 جی  گروه  دیگر  رهبران  با  جانبه  دو 
افریقای جنوبی، شیلی،  با رهبران کشورهای چین، 

آرژانتین، اسپانیا، جامائیکا، هلند و آلمان نیز مالقات 
از  پس  ماه  یک  ح��دود  در  تنها  همچنین،  او  ک��رد. 
شده  برگزار  ایتالیا   – هند  تکنولوژی  اجالس  اولین 
در نوامبر سال قبل، با همتای ایتالیایی خود، جوزپه 
نتیجه کلیدی و  کونته در بوئنوس آیرس دیدار کرد. 
دستاورد حائز اهمیت از این مالقات، موافقت ایتالیا 
برای مجاز دانستن هند در میزبانی اجالس جی 20 
و  هفتاد  مناسبت  با  در کشور، همزمان  سال 2022 
پنجمین )75( سالگرد استقالل هند بود. این رویداد را 
می توان به یک حرکت مجدد در راستای پیوندهای 
با  ایتالیا  دیدار  با  که  داد  نسبت  ایتالیا   – هند  سیاسی 

وزیر امور خارجه هند، سوشاوا ساراج آغاز شد.
آگاهی  ایجاد  در  هند  رهبری  نقش  که  حالی  در   
مورد  جهانی،  کلیدی  های  چالش  بر  اجماع  و  و 
در حاشیه  برگزار شده  قرار گرفت، جلسات  تکریم 
هند  تمایالت  بازتاب  بر  همچنین   ،20 جی  نشست 
در  سازنده  و  مثبت  ای  شیوه  به  همکاری  ب��رای 
دارند.  داللت  چندجانبه  و  دوجانبه  نهادهای  تقویت 
نتیجه مثبت این نشست، تقویت رشد اقتصادی هند و 
توانایی آن برای مدیریت روابط مختلف جهانی است. 
به  آرژانتین،  از  مودی  نارندرا  وزیر  نخست  دیدار 
برجسته سازی هند به عنوان صدای پیشرو در جهان 

بر مبنای مسائل مهم جهانی کمک کرد.

در جهت عقربه های 
ساعت از چپ: دیدار 
نخست وزیر مودی با 
آنتونیو گوترش، دبیر 

کل سازمان ملل متحد، 
آنجال مرکل، صدر 

اعظم آلمان، و رییس 
جمهور آرژانتین، 

موریسیو ماکری در 
اجالس جی 20
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سازی همکاری از طریق بریکس )برزیل، روسیه، 
)سازمان   SCO جنوبی(،  افریقای  و  چین  هند، 
آسیای  اجالس  های  مکانیسم  و  شانگهای(  همکاری 
میانه )EAS( برای اشاره به چالش های جهانی مانند 
تروریسم و تغییرات آب وهوا، و ترویج راه حل های 

مسالمت آمیز برای تفاوت ها موافقت کردند.

عامل عربستان سعودی
یکی دیگر از جلساتی که شایان ذکر است، مذاکرات 
نخست وزیر مودی با ولیعهد عربستان سعودی، محمد 
بن سلمان بود. این تبادل منجر به موافقت عربستان 
تامین نفت و فرآورده های  سعودی برای عرضه و 
نفتی، جهت نایل شدن افزایش تقاضای انرژی در هند 
در  قطب “جذب شوک”  عنوان یک  به  اقدام  توسط 
طی زمان های بحرانی در بازار جهانی نفت بسیار 
ناپایدار است. پس از آن، هر دو رهبر، برای تاسیس 
یک مکانیسم برای توسعه سرمایه گذاری عربستان 

باال: مالقات نخست وزیر 
مودی با ولیعهد عربستان 
سعودی، محمد بن سلمان 

در حاشیه اجالس جی 
20 در بوئنوس آیرس

چپ: نخست وزیر مودی 
در هنگام ورودش به 
بوئنوس آیرس، مورد 

استقبال اعضای جامعه 
هند قرار می گیرد
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تفاوت  همه  آمیز  مسالمت  حل  و  المللی  بین  قوانین 
ها خدمت کرد. 

 – هند  منطقه  ساخت  بر  هند  تعهد  اج��الس،  این 
اقیانوس آرام برای رشد و توسعه مشترک اقتصادی 
را  کشور  تمایل  کرده،  تکرار  را  مشترک  رفاه  و 
برای  نشدنی  مسدود  امنیتی  معماری  ایجاد  برای 
کند. رهبران هر سه کشور –  برجسته می  منطقه، 
جمهور  رییس  مودی،  نارندرا  هند،  وزیر  نخست 
امریکا، دونالد ترامپ، و نخست وزیر ژاپن، شینزو 
آبه – درباره پنج مفهوم حائز اهمیت صحبت کردند 
که در راستای منافع مشترک ترویج صلح و رفاه در 

منطقه هند – اقیانوس آرام متمرکز بودند. 
جانبه  سه  همکاری  اخیر،  ه��ای  س��ال  طی  در 
با  ویژه  به  ژاپن،  و  امریکا  متحده  ایاالت  هند،  بین 
تمرینات دریایی مشترک مالباد بین نیروی دریایی 
از  ژاپن  دریایی  دفاع  نیروی  شامل  هند،  و  امریکا 
سال  تا  زمان  آن  از  است.  کرده  رشد   2015 سال 
عنوان  به  را  هند  امریکا،  متحده  ای��االت   ،2017
اعطای  به  و  شناخته،  دفاع”  اصلی  “شریک  یک 

تکنولوژی های دفاعی در همان سطح به عنوان یک 
متحد آمریکایی، به دهلی نو پرداخت.

در طی ساعت های سپری شده در نشست جای، 
روسیه،  جمهور  رییس  با  م��ودی  وزی��ر  نخست 
جین  شی  چین،  جمهور  رییس  و  پوتین،  والدیمیر 
پینگ، برای دومین نشست سه گانه RIC – روسیه، 
استراحت  یک  از  پس  شده  برگزار   – چین  و  هند 
12 ساعته، مالقات کرد. این نشست سه گانه بسیار 
هر  بزرگ  رهبر  سه  که،  چرا  بود،  اهمیت  حائز 
سازی  تقویت  و  اصالحات  اهمیت  بر  کشور،  سه 
برای  که  کردند،  موافقت  ای  جانبه  چند  نهادهای 
، سازمان تجارت جهانی  جهان شامل سازمان ملل 
و موسسات بزرگ، و همچنین نهادهای مالی جهانی 
سیستم  یک  منافع  بر  آنها  بود.  س��ودآور  نوظهور 
برای  جهانی  باز  اقتصاد  یک  و  گانه  چند  تجارت 

رشد و توسعه و رفاه جهانی تاکید کردند. 
منظم  های  بر وجود مشاوره  سه رهبر، همچنین 
در تمام سطوح برای ترویج و ارتقای مشترک صلح 
و ثبات بین المللی و منطقه ای ، در راستای تقویت 

نخست وزیر مودی با رهبران کشورهای عضو بریکس در یک نشست غیر رسمی برگزار شده در حاشیه اجالس جی 20 در بوئنوس آیرس
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تاکید کرد. صدای  قوانین  اساس  بر  المللی  بین  نظم 
هند به طور کلی صدایی برای اعتدال و صدا برای 

اتفاق نظر بود.
در  وزی��ر  نخست   ،20 جی  اج��الس  حواشی  در 
حضور  نیز  بریکس  رهبران  رسمی  غیر  نشست 
تقویت  برای  بریکس  کشورهای  نقش  بر  او  یافت. 
معرفی  نیز  و  جهانی،  مالی  سیستم  و  ت��ج��ارت 
حال  در  اقتصادهای  ک��ه  ط��وری  ب��ه  اص��الح��ات 
برسانند،  دنیا  به  را  خود  بتوانند صدای  نیز  ظهور 
  ،20 جی  اجالس  حاشیه  در  همچنین،  کرد.  اشاره 
نخست وزیر مودی، در دو نشست سه گانه علنی با 
آنجا،  در  که  دنیا شرکت کرد،  آن سوی  کشورهای 
قدرت  میان چهار  در  به عنوان عامل مشترک  هند 

عمده جهان ظهور یافت.

جای هو )پیروز باد(
مودی،  وزیر  نخست   ،20 جی  اجالس  حواشی  در 
ای  جلسه  ژاپن  و  امریکا  متحده  ایاالت  رهبران  با 
نوع  از  جانبه  سه  نشست  اولین  که،  کرد  برگزار 

در  فعالیت  برای  هند  تمایل  بر  تأکید  با  بود.  خود 
مودی،  وزیر  نخست  مشترک،  های  آرمان  جهت 
ابداع  را  هند(  و  امریکا  )ژاپ��ن،  جای  مخفف  نام 
کرد، کلمه ای که در هندی، به معنای پیروزی می 
امریکا  متحده  ایاالت  ژاپن،  گانه  سه  اجالس  باشد. 
سازی  برجسته  برای  ژست  یک  عنوان  به  هند،  و 
سی،  دی  واشنگتن  و  توکیو  دهلی،  مشترک  منافع 
قانع  باز،  اقیانوس آرام آزاد،  در یک منطقه هند – 
برای  احترام  اساس  بر  قواعد،  بر  مبتنی  و  کننده 

نخست وزیر مودی با رییس جمهور 
روسیه، والدیمیر پوتین و رییس جمهور 

چین، شی جین پینگ، برای برگزاری 
نشست سه جانبه RIC )روسیه، هند و 

چین( برگزار شده پس از یک فاصله زمانی 
12 ساله، مالقات کرد

 سمت چپ )از چپ به راست( نخست وزیر ژاپن شینزو آبه، رییس جمهور امریکا دونالد ترامپ با نخست وزیر نارندرا مودی در مالقات سه جانبه هند - امریکا - ژاپن در بوئنوس آیرس؛
سمت راست )از چپ به راست( نخست وزیر مودی به همرا والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، و شی جین پینگ، رییس جمهور چین، در یک مالقات سه جانبه برگزار ده در حاشیه 

اجالس جی 20 در بوئنوس آیرس
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دیدار نخست وزیر نارندرا مودی از بوئنوس آیرس، 
 )13( سیزدهین  در  برای شرکت  آرژانتین،  پایتخت 
به   ،2018 نوامبر   30 تا   29 از   20 جی  اج��الس 
تعهدات چند جانبه هند کمک کرد. نخست وزیر، در 
طی اقامت خود در بوئنوس آیرس تنها به مدت 48 
ساعت، در جلسات جامع و خصوصی حضور یافته، 
در تعامالت چند گانه حائز اهمیتی شرکت کرده، و 
جانبه  چند  های  مالقات  اجالس،  حاشیه  در  همچنین 
ای را با چندین تن از رهبران عضو جی 20 برگزار 
اقتصادهای  بزرگترین  از  ترکیبی   ،20 جی  کرد. 

پیشرفته و نوظهور جهان، عنوان نمایندگی در حدود 
دو سوم جمعیت جهان، 85 درصد از تولید ناخالص 
داخلی جهان، و بیش از 75 درصد از تجارت جهانی 
را در بر دارد. تماس هند با رهبران مختلف جهان، 
واقع  سودآوری  که،  چرا  است،  اهمیت  حائز  بسیار 
سیاست  که  ک��رده  برجسته  را  عملگرایی  و  بینانه 

خارجی هند را هدایت می کند.

پیمان اجماع
در سال  اینکه موضوع اجالس جی 20  به  توجه  با 
2018، “پیمان اجماع برای یک توسعه منصفانه و 
راه  بر  مودی،  نارندرا  وزیر  نخست  است،  پایدار” 
هایی برای رو به رو شدن با چالش های پیش رو در 
همچنین  او  کرد.  تاکید  جهانی،  رهبران  با  آتی  دهه 
اظهار داشت که در طی 10 سال وجود این اجالس، 
گروه های جی 20 کشورها، برای ترویج رشد ثابت و 
پایدار جهانی تالش کرده اند. در این اجالس، نخست 
وزیر بر چالش های کنونی که اقتصاد جهانی با آنها 
روبرو است تاکید کرد. این چالش ها شامل یافتن راه 
افزایشی  به  رو  مالی  های  پذیری  آسیب  برای  حل 
است که از سیاست های پولی برخی از اقتصادهای 
پیشرفته سر چشمه می گیرد. او بر احساس نیاز بر 
یکپارچه سازی و اصالحات چند جانبه تاکید کرد. او 
اقتصادی،  مجرمان  چالش  با  مقابله  برای  همچنین، 

یک دستور کار 9 گانه را ارائه کرد. 
اعالمیه  که  بود  ستودنی  هندوستان  دیدگاه  قدرت 
چندین  بر  شد،  تصویب  نشست  این  در  که   20 جی 
موضوع از نگرانی های نخست وزیر مودی، شامل 
تامین مالی تروریسم، دارایی  اقدامات الزم بر علیه 
مالی غیرقانونی،  به سرقت رفته، جریان های  های 
اصالحات سهمیه ای صندوق بین المللی پول و حفظ 

موضوع سیزدهمین )13( اجالس جی 
20 “پیمان اجماع برای یک توسعه 

منصفانه و پایدار” بود

نخست وزیر نارندرا مودی همراه با رهبران کشورهای عضو جی 20 در نشست 
عمومی اجالس جی 20 در نوامبر 2018 در بوئنوس آیرس
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سیزدهمین )13( دوره اجالس جی 20 )G20(، برگزار شده در بوئنوس 
آیرس واقع در آرژانتین، هندوستان را به عنوان صدای پیشرو در 

موضوعات مهم جهانی یاری کرد

هند در جی 20
نوشته: پی شارما
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10 years of Pravasi Bharatiya Divas 
2008: New Delhi

2009: Chennai

2010: New Delhi

2011: New Delhi

2012: Jaipur

2013: Kochi

2014: New Delhi

2015: Gandhi Nagar

2017: Bengaluru

2019: Varanasi

برگزار  دهلی  در  هستند،  مهاجر  های  هندی  نگرانی 
به  مشغول  افراد  که،  شد  گرفته  تصمیم  همچنین  شود. 
ماموریت و کنسول گری های هند نیز هر ساله مراسم 
ایالت  حتی  کنند.  برگزار  را  دیواس  بهاراتیا  پراواسی 
های کشور اقدام به برگزاری پراواسی بهاراتیا دیواس 

های )PBD( مجزا خواهند کرد. 
برای  انجام شده  ها  برنامه ریزی  از  یکی  به عنوان 
پانزدهمین )15( دوره این رویداد، در سال های 2017 
و 2018، وزارت امور خارجه، اقدام به برنامه ریزی 
های  دی��واس  بهاراتیا  پراواسی  کنفرانس  هفت  برای 
)PBD( و یا برگزاری میز گردهایی در دهلی نو کرد. 
امور خارجه  توسط وزیر  اداره شده  ها،  کنفرانس  این 
هند، سوشما سواراج، میزبانی متخصصانی از جمعیت 
مهاجران هندی، سهامداران و سیاست گذاران وابسته به 
هند و دیگر کشورها را بر عهده داشت که، در مورد 

موضوعات مختلف صحبت کردند. پیشنهادات ارائه شده 
در این کنفرانس ها، جهت در نظر گرفته شدن هنگام خلق 
سیاست ها، به وزارت خانه ها و سازمان های مربوطه 
شده  برگرفته  عملکردهای  شدند.  ارسال  هند  دولت  در 
مبتنی بر پیشنهادات توسط وزرا، در پانزدهمین )15( 
کنوانسون PBD، به نمایندگان پراواسی بهاراتیا دیواس 

های )PBD( ارائه خواهند شد.

داستان موفقیت
دیواس  بهاراتیا  پراواسی  کوتاهش،  تاریخچه  علیرغم 
های )PBD( نائل به کسب موفقیت عظیمی شده است. 
سومین پراواسی بهاراتیا دیواس های )PBD( برگزار 
میلیون ها دالر  افزایش  به  شده در سال 2005، منجر 
حمایت مالی برای کمک به توان بخشی قربانیان سونامی 
 2004 سال  در  را  هند  سواحل  از  هایی  بخش  که  شد 
دیواس  بهاراتیا  پراواسی  چهارمین  بود.  کرده  ویران 
های )PBD(، برگزار شده در سال 2006، نه تنها در 
و  توسعه  موجب  بلکه  شد،  واقع  مفیر  گذاری  سیاست 
پیشرفت همکاری در زمینه های مختلف و ایجاد ارتباط 
برنده  شد.  کشورها  دیگر  در  جوان  هندی  مهاجران  با 
جایزه نوبل، آمارتیا سن، سخنگوی اصلی در این رویداد 
 ،)PBD( های  دیواس  بهاراتیا  پراواسی  هشتمین  بود. 
برگزار شده در سال 2010، به صورت زنده در شبکه 
های اجتماعی پخش می شد. این رویداد همچنین، شاهد 
تاسیس پراواسی بهاراتیا بر روی سکوهای آنالین بود.

وزیر امور خارجه هند )EAM( همراه با آناندیبن پاتل، وزیر ارشد وقت گوجرات در برنامه فرهنگی در طی سیزدهمین )13( پراواسی بهاراتیا دیواس در گاندینگر واقع در گوجرات در سال 2015
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schedule for PBd convention, 2019

Day 1, 21 January, 2019
The day will mark the beginning of the 15th PBD 
convention with the inauguration of the Youth 

Pravasi Bharatiya Divas. The Uttar Pradesh PBD is 
also set to be inaugurated.

Day 2, 22 January, 2019
The convention will be formally inaugurated with 
address from Sushma Swaraj (Minister of External 

Affairs), Yogi Adityanath and Narendra Modi 
(Prime Minister of India) with the keynote address 

delivered by the Prime Minister of Mauritius 
Pravind Jugnauth. There will also be plenary 

sessions held on various topics of immediate 
concern to the Indian diaspora from various 

countries.  

Day 3, 23 January, 2019
Various plenary session on topics highlighting 

the benefits of the Indian diaspora’s involvement 
in holistic national development followed by 
distribution of various awards, including the 

prestigious Pravasi Bharatiya Samman awards by 
the President of India, Ram Nath Kovind who will 

also deliver the valedictory session. 

Day 4, 24 January, 2019
The participants will take the special busses to 

Prayagraj to attend the largest religious gathering, 
the Kumbh Mela. For the Kumbh 2019, modern 

technologies are being deployed to enhance the 
‘divyata’ and ‘bhavyata’ of the festival.

Day 5, 25 January, 2019
Special trains (two-tier AC coaches) that will be 

run specially for the PDB convention will ferry the 
delegates and participants from Prayagraj to New 
Delhi. The trains are fitted with modern amenities 
so that no inconvenience or discomfort is caused 

to the participants. 

Day 6, 26 January, 2019
The delegates and participants of the PBD, 2019 
will get a chance to witness the iconic Republic 
Day Parade and will be issued special passes to 
be a part of the 70th Republic Day celebrations 

in New Delhi. This will be the final day of the 
convention and will mark its conclusion in the 

national capital.   

 15 در  آدیتیاناث،  یوگی  پرادش،  اوتار  ارشد  وزیر  و 
سپتامبر 2018 تاسیس شد. با افتتاح این وبسایت، ثبت نام 
آنالین برای شرکت در پانزدهمین )15( دوره پراواسی 

بهاراتیا دیواس آغاز شد.

تاریخچه
تصمیم برای برگزاری مراسم پراواسی بهاراتیا دیواس 
در مسیر پیشنهادات کمیته عالی رتبه تشکیل شده توسط 
دولت هند، به منظور ایجاد پیوندهای قوی تر با مهاجران 
وقت  وزیر  نخست  شد.  گرفته  کشور  از  خارج  هندی 
پیشنهادات را  بیهاری واجپایی،  آتال  هند در آن زمان، 
پذیرفته و تاسیس پراواسی بهاراتیا دیواس را اعالم کرد 
که مقرر شد، به طور سالیانه در 9 ژانویه در دهلی نو، 
دیواس،  بهاراتیا  پراواسی  کنفرانس  شود.  داده  سازمان 

برای اولین بار، در سال 2003 آغاز شد.

قالب و زمینه های مورد توجه
به  اقدام  مرکزی  دولت   ،2015 سال  در  حال،  هر  به 
و  کرده،  دیواس  بهاراتیا  پراواسی  کلی  قالب  اصالح 
بار  یک  سال  دو  هر  کنفرانس  این  که  گرفت  تصمیم 
برگزار شود. در  پایتخت کشور  از  به غیر  در شهری 
شد  گرفته  تصمیم  روی��داد،  این  برگزاری  سال  اولین 
تر  کوچک  دیواس  بهاراتیا  پراواسی  کنفرانس  یک  که 
نتیجه گرا نیز، برای بحث درباره موضوعاتی که مورد 

در رویداد پراواسی 
بهاراتیا دیواس برگزار 
شده در ژانویه 2017 

در بنگلور، وزیر امور 
خارجه و توسعه بین 

الملل فرانسه، جین 
مارک آیرولت با نخست 

وزیر نارندرا مودی 
سالم و احوال پرسی 

می کند
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جلسات عمومی، نمایشگاه ها، برنامه های فرهنگی بوده 
و سکویی برای صحبت برای موضوعات کلیدی که از 
کرده،  فراهم  هستند  هندی  مهاجران  های  مشغولی  دل 
و حاضران را قادر به ایجاد تعامل با سیاست گذاران، 

رهبران سیاسی و دیگر صاحب مقامان خواهد کرد. 
های  شایستگی  دارای  اف��راد  روی��داد،  این  طی  در 
آنها در رشد و  نقش موثر  از  قدردانی  برای  استثنایی، 
توسعه کشور هند، مفتخر به دریافت پراواسی بهاراتیا 
با  درستی،  به  حرکت،  ای��ن  که  ش��د.  خواهند  سامان 
دیواس  بهاراتیا  پراواسی   )15( پانزدهمین  موضوع 
)PBD(، “نقش هندی های مهاجر در ساخت یک هند 

جدید” ، مناسب می باشد.

برنامه ریزی
با   ،)PBD( پراواسی بهاراتیا دیواس )پانزدهمین )15
افتتاحیه ای از پراواسی بهاراتیا دیواس جوانان آغاز می 
شود که، با مشارکت با وزارت ورزش و امور جوانان، 
پراواسی  شد.  خواهد  برگزار   2019 ژانویه   21 در 
ارائه  برای  نیز  پرادش  اوتار   )PBD( دیواس بهاراتیا 
در  که  هندی،  مهاجران  اعضای  به  ناب  های  فرصت 

واقع متعلق به همان ایالت هستند در همان روز برگزار 
برقرار  ارتباط  خود  های  ریشه  با  بتوانند  که  شود  می 
مودی،  نارندرا  وزی��ر  نخست  ژانویه،   22 در  کنند. 
حضور  در  را،  دیواس  بهاراتیا  پراواسی  کنوانسیون 
پراویند کومار جوگنائوث، نخست وزیر موریس، افتتاح 
خواهد کرد. در روز بعد، 23 ژانویه، شاهد سخنرانی 
هستیم  سامان  بهاراتیا  پراواسی  جوایز  و  تودیعی  های 
که توسط رییس جمهور رام ناث کوویند، اعطا خواهند 
میهمان  نروژ،  پارلمان  عضو  گوالتی،  هیمانشو  شد. 
کانوالجیت  که،  حالی  در  بود،  خواهد  مراسم  این  ویژه 
سینگ باکشی، عضو پارلمان نیوزلند، به عنوان میهمان 
جوانان شرکت  دیواس  بهاراتیا  پراواسی  در  افتخاری، 

خواهد کرد.

دولت شریک
دولت شریک برای این رویداد، ایالت اوتار پرادش است 
که چهارمین اقتصاد بزرگ در میان ایالت های هند نیز 
پراواسی   )15( پانزدهمین  وبسایت  رود.  می  شمار  به 
بهاراتیا دیواس )pbdindia.gov.in( ،)PBD(  توسط 
وزیر امور خارجه کشور )EAM( سوشما سواراج ، 

بازدید کنندگان در حال 
تماشای غرفه ها، شامل 
یکی از غرفه ها که به 
ارائه تجربیات واقعیت 

مجازی، در چهاردهمین 
)14( کنوانسیون 

پراواسی بهاراتیا دیواس، 
در سال 2017 در 
بنگلور می پردازد
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مشارکت

6

همانطور که شمارش معکوس برای پانزدهمین )15( جوایز پراواسی بهاراتیا دیواس و پراواسی 
بهاراتیا سامان آغاز می شود، ایشیتا گوئل، به تاریخچه، قالب و پیشنهادات ارائه شده ویژه این 
دوره از این رویداد که در ژانویه 2019 در اوتار پرادش برگزار خواهد شد، نگاهی می اندازد

بازگشت به خانه، 
به سوی بنارس

 ،)PBD( دیواس  بهاراتیا  پراواسی  ساالنه  کنفرانس 
سازمان یافته شده توسط وزارت امور خارجه ی دولت 
هند، در سال 2003 به عنوان یک سکوی تعامل و ایجاد 
با  کشور  از  خارج  در  ساکن  های  هندی  برای  شبکه 
دولت، و شهروندان ساکن هند تاسیس شد. تا کنون، در 
طی سال ها، این رویداد از لحاظ اندازه و تاثیرات خود 
رشد کرده و مشارکت جامعه هندی های خارج از کشور 
در میهن شان را برجسته تر می کند. پراواسی بهاراتیا 
دیواس، هر ساله در 9 ژانویه برگزار می شود. به هر 

حال، تاریخ برگزاری پانزدهمین )15( پراواسی بهاراتیا 
دیواس )PBD( که در شهر مقدس بنارس واقع در ایالت 
اوتار پرادش سازمان یافته می شود، به 21 ژانویه )تا 
23 ژانویه( تغییر یافته، که بنابراین به افرادی که از نقاط 
دیگر دنیا برای شرکت در این رویداد مسافرت می کنند، 
این فرصت نیز داده شود که در کومب مال در پرایاگراج 
حضور  نیز  نو  دهلی  در  جمهوری  روز  راهپیمایی  و 
 )PBD( داشته باشند. کنفرانس پراواسی بهاراتیا دیواس
، از رویداد های حائز اهمیت دولت هند، نمایش دهنده 

وزیر امور خارجه هند، سوشما سواراج و وزیر ارشد اوتار پرادش، یوگی آدیتیاناث در حال روشن کردن چراغ های جشن برای احداث وبسایت پانزدهمین 
)15( پراواسی بهاراتیا دیواس در 15 سپتامبر 2018
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        http://www.facebook.com/MEA

        http://www.twitter.com/MEA 

        http://www.youtube.com/MEA

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

مدیریت: ویکاس جوهری
مدیر تحریریه: جاییتا باندیوپادهیای

دفتر مرکزی
شرکت با مسوولیت محدود مکس پوشر مدیا گروپ ایندیا

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

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

U22229DL2006PTC152087
جهت طرح سواالت: 

indiaperspectives@maxposuremedia.com

سردبیر: راویش کومار
دستیار سردبیر: راجات باتناگر

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

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

فاکس: 91.11.23384663+
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 4 ■  جلد 32  ■   اکتبر – دسامبر 2018

ما را دنبال کنید:

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

150 سال میراث 
ماهاتما

فرودگاه های هند

به این مناسبت توسعه می یابند

جشنواره هورن بیل

ث قبیله ناگالند
میرا

گسترش طعم

بوجپوری از این منطقه

شماره 4 ■  جلد 32  ■   اکتبر – دسامبر 2018

برای  که  کند،  می  آماده  جهان  سراسر  از  هندی  مهاجران  میزبانی  برای  را  خود  بنارس،  مقدس  شهر 
برگزاری مراسم پانزدهمین )15( پراواسی بهاراتیا دیواس در روز های 21 تا 23 ژانویه گرد هم خواهند 
آمد. در شماره کنونی مجلمه دور نمای هند، پیش در آمدی از نمایش این رویداد بزرگ را ارائه خواهیم 
کرد. در سال جاری، به طور ویژه برنامه ریزی شده است که به نمایندگان حاضر، فرصت شرکت در 
کومب مال در پرایاگراج، و همچنین جشن های برگزار شده به مناسبت روز جمهوری هند در 26 ژانویه 

در دهلی نو، داده شود. 

یک سری تعامالت سیاسی، که شامل چندین اتحاد چند جانبه و دو جانبه است، دولت را مشغول خود نگه 
داشته بودند. رهبران ما، برای احداث و نیرو بخشیدن به روابط بین المللی هند، به کشورهای ژاپن، مالدیو، 
زیمبابوه، بوتسوانا، ماالوی، قطر و کویت سفر کردند. نخست وزیر، در نشست های آسه آن و اجالس های 

مربوطه در سنگاپور، و نشست جی 20 در بوئنوس آیرس واقع در آرژانتین شرکت کرد.

این  به  قبیله های مختلف متعلق  از فرهنگ و میراث  نمایش چشم گیر  در بخش سفر، برای مشاهده یک 
ایالت شمال شرقی، ما به جشنواره هورن بیل در ناگالند سفر می کنیم. ما همچنین، به سر تا سر کشور 
سفر کرده، و از طریق یک مقاله – عکاسی، خود را در بعضی از جشنواره های عمده هندی شامل دورگا 
به غذاهای  کنیم. در بخش متعلق  نبی، و کریسمس غوطه ور می  دیوالی، دوسهرا، میالد  پوجا، چهات، 
محلی، خود را در طعم بی نظیر غذاهای بوجپوری غوطه ور کرده و سفر آشپزی آن را در سراسر کشور 

دنبال می کنیم.

ما برای درود گفتن به تالش هایی که برای برنامه ریزی و ساخت مجسمه وحدت در گوجرات شده، که 
شکل عظیمی از مبارز آزادی و خیالی، سردار واالبهای پاتیل بوده، و بلندترین مجسمه دنیا به شمار می 
رود،  به سوی آسمان نگاه می کنیم. ساخته شده در مدت 33 ماه که رکورد شکسته است، این مجسمه یکی 

از معجزات مهندسی و طراحی محسوب می شود.

ما همچنین، به پدر کشور، ماهاتما گاندی، در صد و پنجاهمین )150( سالگرد تولدش احترام گذاشته، و 
همانطور بر دو ابتکار عمل بدیع دولت هند برای برگزاری مراسم یاد بود این مناسبت، تمرکز می کنیم. 
اول، اجرای دوباره موسیقی محبوب گوجراتی، بهاجان “وایشناو جان تو تنه کاهیه” توسط هنرمندانی از 
155  کشور در دنیا. و دومی، یک نمایش ویدئویی ال ای دی از زندگی ماهاتما در برخی از نمادی ترین 

بناهای تاریخی جهان.

و باالخره، ما همراه با طرفداران هندی، دستاوردهای تیم فوتبال ملی مان و کاپیتان 
آنها، سونیل چهتری، شخصی که موجب احیای فوتبال در سراسر هند شد، جشن می 

گیریم.

راویش کومار

پیشگفتار

3



جشنواره ادبی جیپور
یک جشنواره ادبی معتبر که نویسندگان، 

شاعران، موسیقی دانان و عکاسان از 
سراسر کشور و جهان در آن حضور می 

یابند

زمان: 24 تا 28 ژانویه 2019
مکان: جیپور، راجستان

جشنواره بین المللی یوگا
یکی از محبوب ترین جشنواره های یوگا 

در کشور، شامل جلسات یوگا، کارگاه 
هایی توسط اساتید و صحبت هایی توسط 

رهبران معنوی می شود. 
زمان: 7-1 مارس 2019

مکان: ریشیکش، اوتار کاند

روز جمهوری
این روزی است که هند، قانون اساسی 

جمهوری را در سال 1950 پذیرفته 
است. این روز، با باال بردن پرچم ملی و 

برگزاری رژه ها جشن گرفته می شود. در 
سال جاری، هند هفتادو دومین )70( روز 

جمهوری خود را به نمایش می گذارد.
زمان: 26 ژانویه 2019

مکان: سراسر هند

جشنواره هنری کاال گودا 
یک اغراق خیالی فرهنگی نه روزه که شامل 
نمایشگاه های هنری و صنایع دستی، کارگاه 

ها و نمایش های خیابانی پر جنب و جوش 
می شود

زمان: 2-10 فوریه
مکان: بمبئی، ماهاراشترا

هولی
یک جشنواره بی نظیر که آغاز بهار را 

نشان می دهد، شاهد مردمی است که یک 
دیگر را در رنگ، آغشته می کنند

زمان: 20/21 مارس 2019
مکان: سر تا سر هند

کومب مال
یکی از بزرگترین گروه های سالکان هندو 

و گردشگران، کومب مال در تقسیم سه رود 
مقدس برگزار می شود. 

زمان: 14 ژانویه تا 4 مارس 2019
مکان: پرایاگراج، اوتار پرادش

درهم و برهم از همه جا
هند سراسر  در  نزدیک  رویدادهای 



varanasi

January 21 to 23, 2019

دور نماي هند

150 سال میراث 
ماهاتما

فرودگاه های هند
به این مناسبت توسعه می یابند

جشنواره هورن بیل
میراث قبیله ناگالند

گسترش طعم
بوجپوری از این منطقه
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