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 های جهان در آستانۀ هزارۀ سوم  برخی کشور های ریزی اقدامات و برنامه

 

 مقدمه

مراسم همگانی همراه است؛ این رویداد در و ها  همه ساله آغاز سال نو میالدی در اکثر کشورهای جهان با جشن

میالدی شکلی دیگر به خود گرفته بود و مسؤوالن هر کشور سعی داشتند تا فرارسیدن هزارۀ  2000آستانۀ سال 

 سوم تقویم را با شکوه هرچه بیشتر به اجرا در آورند. 

وم بود که در آن یکی از نقاط مشترک میان کشورها تشکیل انجمنی با عنوان شورای هزاره س     

، ملی ، مذهبی و غیره انجام محیطی، اجتماعی های زیست های همه جانبه از قبیل طراحی پروژه ریزی برنامه

های مهم  ها و برگزاری مراسم در ساختمان هایی دربارۀ نحوه تبلیغات در رسانه گیری شد و همچنین تصمیم می

های معماری  های کالنی برای اجرای پروژه ه که بودجهدر همین زمان بر خالف گذشتگرفت.  هر شهر صورت می

یافت، شهرهایی مثل رم و لندن بودجۀ برنامۀ هزاره خود را صرف بازسازی در جهت  و بناهای یادبود اختصاص می

جمعی با دوچرخه  های مختلفی نیز به برگزاری سفرهای دسته گروه  .کردند حفاظت از گذشته صرف می

ان هکشور ج 197سوار از  دوچرخه 500مشهور شد با شرکت   1که به رژه صلح هزاره بزرگ پرداختند؛ این برنامه

نیز در برخی کشورها  در شهر سیدنی استرالیا خاتمه یافت. 2000در ماه آگوست آغاز شد و در یکم ژانویه 

 : باشد ها از قرار زیر می برخی از آنکه  ترتیب داده شد محیطی اجتماعی و زیست هایی فعالیت

برای را های ناهار بدون دورریز  برنامه آمریکا 4در ایالت مینسوتای 3و آنوکا 2ویل آموزان مدارس شهر لویی دانش -

 اجرا کردند. شان گرایانه های مصرف تشویق به بازیافت و تغییر عادت

در طول  در کشور ایسلند که زایی در جهت جنگل ،5گریمور هرمانسون وزیر پیشین ایسلند، آقای استاین نخست -

  کرد. تعریفهزار درخت ای برای کاشتن  هایش را از دست داده بود، پروژه % از جنگل25های اخیر  قرن
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بود که در طی آن به دور دنیا با قایق بادبانی  ای میزبان مسابقه 2000دسامبر سال  31در کشور فرانسه  -

 کردند. باط برقرار میکشور ارت هرای مسیر با مردم بومی ه بایست در بندر آموزان شرکت کننده می دانش

رفت  ترتیب داد که انتظار می« انسان، طبیعت و تکنولوژی»کشور آلمان نمایشگاهی در شهر هانوفر با عنوان  -

 175برگزار شد  2000اکتبر  31در این نمایشگاه که از تاریخ یکم ژوئن تا  کننده داشته باشد. میلیون بازدید 40

شور شرکت کردند و در سالن اصلی نمایشگاه برنامه مربوط کشور خود را اجرا کردند. همچنین کشور آلمان ک

 ای برای سالگرد همبستگی آلمان شرقی و غربی در این نمایشگاه ترتیب داده بود. برنامه

 پردازیم. میالدی می ها و اقدامات برخی کشورهای جهان در آستانۀ هزارۀ سوم شرح کلی برنامهدر ادامه به      

 

 چین. 1

ای  که به بررسی تحوالت رسانه 7نوشتۀ هایکینگ یو« 6تحوالت رسانه و فرهنگ در چین» دومین فصل کتاب در 

اختصاص یافته که در  2000در چین پرداخته، قسمتی هم به جشن هزارۀ نو و همچنین صده جدید در سال 

 پردازیم. این نوشتار به طور خالصه به موارد اجرا شده توسط دولت چین برای این جشن می

مردم توسط  8رقص یانگیو رقص اژدها  .م بودهای کوچکتر حاک در شهر پکن شرایط متفاوتی نسبت به شهر     

انواع مراسم و مناسک مذهبی در عالوه بر این،  شد؛انجام میدر خیابان با ساز و آواز سنتی چینی  همراهمحلی 

شعارهایی  با ییها های افراشته و بالن های بزرگ نیز پرچم . در سایر شهربر پا بودمذهبی شهر -مناطق توریستی

ها با رنگ  همۀ این خوردند کهبه چشم میدر آسمان خوش آمدید  2000عصر تازه و به سال  ،دوران جدید مانند

 بودند. تزئین شده به عنوان تم اصلی برنامههای پرچم چین نیز هستند( قرمز و زرد )که رنگ

ن که نماد قدرت و تاریخ دیوار بزرگ چی قرار داشتند. اولی از پایتخت های اصلی برنامه در دو نقطه کانون     

همۀ تصمیمات ، ساختمانی مدرن و نمایانگر تکنولوژی و مدرنیته. 9و دیگری ساختمان سنتنیال آلتار استکشور 

پروژۀ ساخت  شد؛اتخاذ می 10«صده جدید در چین» با نامای  کمیتههای این برنامه توسط ریزیو برنامه

. با اینکه این برج نماد ام رسید نیز به عهدۀ همین کمیته بودبه اتم 1999در دسامبر سال ساختمان آلتار که 
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و تاریخ تجدد است  اما طرح اصلی آن از ساعت خورشیدی گرفته شده که نشانگر زمان و اهمیت آن در فرهنگ 

 . استکشور چین 

 طبقباشد؛ بر  می نجومبینی و اعتقادات بر اساس علم  بخش مهم دیگر فرهنگ و تاریخ چین مربوط به طالع     

رشد و تعالی در  ،آرزو این حیوان اساطیری و مقدس نماد امید،سال اژدهاست و  2000سال چینی بینی  طالع

به  شود. در همین راستا قسمتی از دیوار چین در شرق پکن های مهم تلقی می جهت به دست آوردن دستاورد

های روشن  ا شمعب(، روی آن 2000ز )نمادی از سال آمو دانش 2000انتخاب شد تا  عنوان کانون تاریخی مراسم

 است را تداعی کنند. ها خوابیده ها و تپه ها که در دشتددر دست باستند و شکلی از یک اژ

نفر از مردم به تماشای جشن تکریم صدۀ نو آمدند و از نزدیک در  25000در کانون مدرن این جشن نیز      

تر  کردند. قرار بود آتشی در باالی برج روشن شود، اما در ابتدا چند کیلومتر آنطرف برج آلتار برنامه را دنبال 

 در آن یافت شده  11های اولیه هوموارکتوس سانهنرپیشگان و ورزشکاران از داخل غاری باستانی که بقایای ان

در  شدند؛به ساختمان آلتار نزدیک  ، با مشعلی در دستاند لباس پوشیده 12مرد پکنی، درحالی که به شکل بود

دختر  8تا به همراه  سپردلستان چین وساله از استان مغ 21آخر قهرمان المپیک چین مشعل را به دست جوانی 

با  2000در ساعت صفر سال هور وقت مج سرئی ،مقامات دولتی و سیاسی در حضورساند و جوان به باالی برج بر

 افروخت.را برای آتش  فشردن دکمه

های بزرگ در نقاط مختلف کشور از جمله دیوار بزرگ چین،  شمار توان به نصب ساعت ات دیگر میماز اقدا     

فرصت »مهمی از دیوار قرار داده شده بود که روی آن شعار در قسمت  8/5اشاره کرد. بزرگترین ساعت به ارتفاع 

 ، نقش بسته بود. 13«را برای ساختن سرزمین مادری، غنیمت بدانیم

ترین قسمت  در دیگر شهرهای بزگ مانند ژیان که در هزارۀ دوم از مهمترین مراکز تجاری جهان در شرقی     

برگزار  به رسم پیشینیان و به سبک سنتیبه تاجران، ویی آمدگ جادۀ ابریشم )جاده خراسان( بودند، مراسم خوش

 شد. این مراسم نمادین نمایانگر اهمیت تجارت در هزارۀ سوم برای کشور چین بود.

با سال  مالقات»ساعته به نام  24یک برنامۀ  14مراسم، تلویزیون ملی چین خبریبرای پوشش همچنین      

، پخش کرد. این برنامه اولین 2000انویه ژیکم  5:30تا ساعت  1999پنجم دسامبر  5:30از ساعت  15«2000
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های  بازرگانی و برنامه هایآگهیبا حذف ساعت بدون وقفه،  24 ایبرنامه چین بود که ملی تجربه تلویزیون

های طوالنی  ساعته و یا شیفت 24اغل در شبکه به صورت شمتخصصین و افراد  یمتفرقه روی آنتن رفت. تمام

لوگوی اختصاصی  توان بهمی های بصری، شدن برنامه بودند. از جذابیت الیت برای هرچه بهتر برگزاردر حال فع

های خود به  مردم چین در خانه بودند. را به شکل یک اژدها ترسیم کرده 2000که عدد اشاره کرد این برنامه 

کردند، به   ملی را دنبال میزمان جشن  واسطۀ شبکۀ ملی و ساعت شماری که در گوشۀ تصویر بود به طور هم

% افزایش یافت و پیروزی بزرگی در بازار سهام چین از آن این شبکه شد؛ این 51شکلی که بینندگان شبکه ملی 

 % مردم چین، یا به عبارتی سیصد میلیون نفر بود.27افزایش پنجاه ویک درصدی حاصل مشارکت 

 

 . کانادا2

، پنجاه میلیون دالر «اشتراک یک خاطره، تحقق یک رویا»موضوعیت برنامۀ مشارکت در هزارۀ سوم کانادا با 

 5/2های ملی اختصاص داد. در همین راستا، این پروژه به میزان  های اجتماعی و فعالیت بودجه برای پروژه

به مدت ده سال اعطا شد؛ همچنین  2000هزار نفر از سال  100میلیارد دالر بورسیه تحصیلی تعیین کرد که به 

های هنری نیز اختصاص یافت. عالوه بر این در ساختمان شهرداری  میلیون دالر بودجه به هنرمندان و سازمانده 

به مدت هزار روز تا زمان فرا رسیدن  1997شماری قرار گرفت که از تاریخ چهارم آوریل سال شهر تورنتو ساعت

 داد. هزارۀ جدید شمارش معکوس انجام می

 

 . آمریکا3

به مدت دو سال و با ریاست بانوی اول آمریکا هیالری کلینتون رای هزارۀ جدید کاخ سفید که در آمریکا شو

های متعددی را در رابطه با برنامۀ هزاره سوم انجام داد؛ به طور مثال ساختن یک  شکل گرفته بود، فعالیت

)مادر جنبش آزادی مدنی  16ن که شامل صداهای ضبط شده، پرچم کشور، عکسی از خانم رزا پارکسکپسول زما

از  روی کره ماه و چندین مورد دیگر 17ای از دیوار برلین، فیلمی از راه رفتن نیل آرمسترانگ آمریکا(، قطعه

بود. قبل از تکمیل محتویات، از این کپسول زمان در جشن افتتاحیه مراسم هزاره رونمایی  های این شورا برنامه
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بایست از طریق  ی مختلف دعوت شد تا نظر خود را در مورد مواردی که میها آوران ملی در رشته شد و از مدال

هزارۀ  شورایهای زمان حال برای آیندگان روشن شود، ارائه دهند. عالوه بر این  ها زندگی کنونی بشر و ارزش آن

ده تا نظر گیری دخیل کر های سرتاسر آمریکا، کودکان را نیز در این تصمیم کاخ سفید از طریق مربیان و معلم

توسط اکنون همها را در مورد آنچه باید در این کپسول زمان مهر و موم شود بدانند. کپسول هزارۀ ملی، که  آن

توسط آیندگان گشوده  2100شود، طوری طراحی شده در سال  ستاد اسناد و بایگانی ملی آمریکا نگهداری می

 شود.

میلیون درخت که در فرانسه در طول یخبندان  300گزینی شورای هزارۀ سوم کاخ سفید در تالش برای جای     

از بین رفته بودند، به مردم فرانسه یک جنگل هزارۀ سومی هدیه داد؛  1999و طوفان عظیم در اواخر سال 

های دولت  درختان قبلی که در اثر سرما از بین رفته بودند نیز توسط رئیس جمهور پیشین آمریکا به پاس کمک

استقالل آمریکا به آن کشور هدیه داده شده بود. این اولین حرکت سبز شورای هزارۀ سوم کاخ فرانسه در روز 

 های دیگری ادامه یافت. رفت که پس از آن نیز با فعالیت سفید به شمار می

 .به عنوان میزبان حضور داشتندرئیس جمهور و بانوی اول آمریکا  ،در طول مراسم اصلی جشن هزارۀ جدید     

های فرهنگی انجام شد تا توجه مردم آمریکا را به هنر، علم و دیگر مسائل به  ها و نمایش مراسم سخنرانی در این

دعوت شده بود تا تصورات خود را دربارۀ سفر و زندگی روی  آموزان همچنین از دانش ؛های دیگر نشان دهند ملت

و مهم در اماکن فرهنگی و مذهبی  در شهرهای بزرگ عالوه بر این بازگو کنند. 2030کرۀ مریخ در سال 

د و از تاریخ یکم تا وها سوغات و هدایایی با مضمون هزارۀ جدید ساخته و عرضه ش هایی اجرا شد که در آن برنامه

فیلمی از مراسم هزاره در نقاط  18گانیدر مرکز مبادالت جهانی در ساختمان رونالد ر 2000ششم ژانویه سال 

 شد. وقفه برای عموم مردم نمایش داده می ایی به طور بیمختلف جهان بر روی مانیتوره

تا یکم  1999از یکم اکتبر « دیزنیجشن هزارۀ والت»ای با عنوان دیزنی به صورت مستقل برنامهشرکت والت     

را ای ترانه دیزنیعالوه بر این شرکت والتدیزنی سرتاسر جهان به اجرا در آورد. تهای والدر پارک 2001ژانویه 

های مختلف این برنامه در همه جای ساخت که در قسمت 19«دست در دست»ویژۀ مراسم جشن هزاره با نام 

 جهان بر روی سی دی منتشر و پخش شد.
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های انسانی و در ایالت فلوریدا بود که با تأکید بر پتانسیل 20ها پارک اپکاتمرکز اصلی این مجموعه برنامه     

های دیگر این مجموعه شاخص شد. در قسمتی از این مجموعه یک کوشک میان شعبههای دنیای آتی در قابلیت

ای برای های زیادی از جمله برنامههزار متر مربع ساخته شد که میزبان نمایشگاه 18در فضایی با مساحت 

همچنین در جهانی و بازی فوتبال مجازی بود. های های مختلف جهان، تجربۀ شرکت در کارناوالآشنایی با اقلیم

الجثه به شکل کرۀ زمین نصب شد که بر روی هر نقطه از عظیم قسمت دیگری از پارک یک نمایشگر ال ای دی

 داد.های مربوط به آن منطقه را نمایش میآن ویژگی

با نام قرار گرفتن زیردریایی نیروی دریایی آمریکا  2000در جشن سال دولت آمریکا جالب دیگر اقدامات از      

المملی زمان و خط استوا در لحظۀ شروع هزارۀ بینمتری درست در نقطه تالقی خط  400در عمق  21توپکا

 جدید بود.

 

 . استرالیا4

با بازی باشکوهی در بندر زیبای شهر سیدنی برگزار شد که در آن  ورود استرالیا به هزارۀ سوم با آتش

های سمعی بصری، تصویر افراد مشهور جهانی را در آسمان شب به تصویر کشیدند. همچنین پل مشهور  خالقیت

های زیبا و به یادماندنی از گذشته  بندر سیدنی با نورپردازی به شکل یک صورت خندان درآمد که با اجرای ترانه

رفت، نزدیک به یک ازی در تاریخ استرالیا به شمار میبتا به امروز همراه بود. این مراسم که بزرگترین برنامۀ آتش

کشتی در بندر سیدنی را به خود جذب کرد. عالوه بر این روی سقف خانه اپرای  5000میلیون نفر و همچنین 

 سیدنی حرکات آکروباتیک توسط هنرمندان انجام شد.

 

 . فرانسه5

 در فرانسه با سه رویکرد مختلف برگزار شد. 2000جشن سال 

 زمانی برای جشن:  -

 با تمرکز بر اتحاد و همبستگی 1999دسامبر سال  31جشن سال نو در  (1

                                                           
20

 Epcot 
21

 Topeka 
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 با تمرکز بر فرهنگ مشترک 2000جشنواره موسیقی در ژوئن  (2

 با تمرکز بر پاسداری از طبیعت و محیط زیست  2000روز ملی باستیل در جوالی  (3

برگزار شد که هر  22دانشگاه علم جهانزمانی برای تأمل: سمینارهایی با موضوعات گوناگون تحت نظر  -

شهر موضوع مخصوص به خود را برای اجرای سمینار انتخاب کرد؛ برای مثال شهر لیون موضوع 

 های آفریقایی مدرن را برگزار کردند. رنسانس دوباره و شهر لیل موضوع خالقیت

ن تمرکز داشتند. ها بیشتر برروی هنر و موضوعات مربوط به آ زمانی برای خالقیت: این برنامه -

تصور » نشریات و عضویت در پژوهانۀ ،های عمومی، تولید هنرهای سمعی بصری های هنر کمیسیون

از جمله موارد اجرا شده  ،قرن بیست و یکم ه درهای مختلف زندگی روزمر برای پژوهش در دیدگاه« فردا

 در این برنامه بود.

 تاریخ از کانادا تورنتو شهر همانند که گرفت قرار شماریساعت ایفل برج روی بر های باال، عالوه بر رویکرد     

 .داد می نشان را معکوس شمارش روز هزار مدت به جدید هزارۀ به ورود زمان تا 1997 سال آوریل چهارم

 

 بریتانیا. 6

 758در شب تحویل هزارۀ نو، این گنبد  ؛برگزار شد گرینویچ در سوم هزاره گنبد ترین مراسم دراصلی بریتانیا در

این  اطراف فضای هشت هکتاریمیلیون پوندی توسط ملکه انگلستان و در حضور مقامات دولتی افتتاح شد. 

با مضمون رویدادهای تاریخی و جدید  گردشگری هایجاذبه و هانمایشگاهمیزبان  ،بفرد منحصر یمتر 150گنبد

نیز  هامدت تاهای مختلف از هر شهر بود که قصه ، بازگوییاستثنایی گنبد این ویژه هایبرنامه ازدیگر  یکی .بود

 . داشت ادامه

 نخست لندن بزرگترین چرخ و فلک جهان تا آن تاریخ، که به چشم لندن نیز معروف است، توسط شهر در     

 و خیابانی مراسم ،ادینبرو کاخ یپرداز نور ی همچونگوناگون مراسم رکشو نقاط دیگر در .شد افتتاح بلر تونی وزیر

 و کاردیف در نامبه هنرمندان توسط رایگان هنری هایاجرای و آتشبازی و گالسکو در مختلف هایکنسرت

  .بود برقرار نیز لیورپول

                                                           
22

 University of world knowledge 
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 هایهژپرو» نام به ایبرنامه برای پوندی میلیون دو بودجه بریتانیا دولت ،جشن و شادی مراسم از غیر به     

 خرج شهرسازی دانش و تکنولوژی و علوم ،زیست محیط آموزش زمینه در بود قرار که داد اختصاص «بزرگ

با ساخت روستایی با عنوان هزارۀ سوم در گرینویچ  1997در سال برنامۀ جوامع هزاره سوم  عالوه بر این. شود

تمامی . ساخته شدنداستاندارد نوین زندگی در قرن بیست و یکم  باآن هفت روستا  بر طبقکه شروع به کار کرد 

قرار بود این روستاها الگویی برای زندگی جوامع  شد و قوانین توسعۀ پایدار توسط مسؤولین برنامه نظارت می

ی خودکفایبا هدف های جدید در ساخت بناها،  استفاده از تکنولوژی. این برنامه با دننوین در کل بریتانیا باش

 گرفت.  رفتن استانداردهای طراحی شهری شکل  باال و اقتصادی جوامع محلی

 

 اتیوپی. 7

آغاز سال نو و جشن هزاره جدید در کشور اتیوپی، که تقویم مخصوص به خودشان را دارند، بر خالف دیگر  روز

 گریگوری تقویم از سال هفتچرا که تقویم رسمی این کشور  برگزار شد 2007 سپتامبر 11 درکشورهای جهان 

برای اجرایی کردن اهداف  ، انجمن ملی مربوط به مراسمدر این کشوربرای برگزاری جشن هزاره . است تر عقب

ریزی مراسم  به طوری که هر ایالت برای برنامه ،ای تشکیل داد هایی را با رویکردهای ملی و منطقه  وزارت خود

بخشی به اعتباربا با برگزاری این جشن سعی داشت  دولت اشد.ای داشته ب مربوط به خود انجمن و وزیر جداگانه

حکومت جلب کند و به عقیدۀ برخی بزرگترین هدف برگزاری این رژیم وقت، توجه مردم را به دستاوردهای این 

 بود.به جهانیان دادن اتیوپی به عنوان یک کشور بزرگ و مستقل   مراسم نشان

های انجمن ملی جشن هزاره، برگزاری رقابت ملی برای طراحی لوگوی جشن هزاره در کشور  یکی از اولویت     

منطقه،  یهای فرهنگی و سنت اتیوپی بود که در طی آن از هنرمندان کشور خواسته شد تا با توجه به ویژگی

دبیر کل انجمن ملی، سرپرست موزه  ،تارائه دهند. داوران این رقاب ۀ خود راهای خالقان پردازی و طرح ایده

کلیسای ارتودوکس  بزرگانای از مسؤوالن برجسته کشور و همچنین  مطالعات اتیوپی، دانشگاه آدیس آبابا، عده

اتیوپی را به عنوان خواستگاهی از نوع بشر بایست  میها  طرح از الزامات این مسابقه این بود که. بودنداتیوپیایی 

(، اتحاد و همکاری کشور اتیوپی استترین فسیل کشف شده از نوع بشر از این کشور  دیمیچرا که قنشان دهد )

 کشور نیز تأکید داشته باشد. غیر استعماری ۀدهد و بر روی گذشت های جهان نشان را با دیگر کشور

قهوه و پرچم اتیوپی پیچیده بر دور آن تصویری از یک دانه  بهطرح منتخب مسابقه  بیشترین فضای      

. هنرمند این طرح با برجسته کردن تصویر دانۀ قهوه در لوگوی مراسم قصد داشت نوشیدنی اختصاص یافته بود
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در جنوب  23ای از طرف کشور اتیوپی به جهانیان نشان دهد چرا که بر طبق گزارشات، منطقۀ کافا قهوه را هدیه

به طوری که نام قهوه را نیز برگرفته از نام  شدهانه قهوه در آن کشت و برداشت که د استاتیوپی اولین جایی 

ای بودن آن  دانند. دانۀ قهوه در کشور اتیوپی مفهومی فراتر از یک نوع گیاه دارد، چرا که دو لپه میهمین منطقه 

از خواستگاه اصلی بشر و  از سال تمدن این کشور، شکل آن را شبیه به رحم مادر و استعاره 2000را استعاره از 

اروپا  طلباستعمار هایآمیز اتیوپی برای مبارزه با حکومت همچنین پوستۀ آن را نشانی از تالش موفقیت

 دانند. می

یب هایی با وزیر امور خارجه و نا در مرحلۀ بعدی، دفتر برگزاری جشن هزاره جدید با ترتیب دادن مصاحبه     

. این ایی ملی و قومیتی نشان دهد یزیونی، قصد داشت برگزاری این مراسم را مسألههای تلو نخست وزیر در برنامه

های تلویزیون دربارۀ اهمیت برگزاری این جشن و تأثیر آن در وحدت مردمان  های سیاسی در مصاحبه چهره

این  اتیوپی در رسیدن به پیشرفت اقتصادی صحبت کردند و همکاری مردم این کشور در برگزاری هرچه بهتر

 عنوان کردند.وحدت در عین کثرت مراسم را نشانی از 

با نظارت  24«2000دو درخت برای سال »ای تحت عنوان   عالوه بر این، به منظور جلب عالقۀ مردم پروژه     

اجرا شد.  هایی برای حفظ منابع محیط زیستی نایب نخست وزیر کشور با کاشت درختان بومی منطقه و برنامه

و به خصوص جمعیت مهاجرت کرده ، جوامع شهری، های جامعه از جمله جوانان بسیاری از گروهتوجه  این پروژه

های دولت غیر محبوب اتیوپی خوشبین نبودند را به خود جلب کرد. این  افرادی که نسبت به جشن هزاره و طرح

این کشور کاشته شود، میلیون درخت در طول سه ماه در  700عمل ابتکارانه عالوه بر اینکه موجب شد تا 

سه درخت برای هزارۀ »های بعدی مانند  های همگانی مشابه در سال ریزی طرح تأثیرات مثبتی در جهت برنامه

 به همراه داشت.را نیز هایی با محتوای بومی و محلی  های هزاره و موزه ، تأسیس پارک«سوم

یاسی از جمله نخست وزیر، کارمندان ارشد های مهم س در طی مراسم اصلی هزاره در کشور اتیوپی چهره     

های محلی  دولتی، رهبران مذهبی و اشخاص سرشناس برای اولین بار با پوشیدن لباس محلی و شرکت در رقص

ای میان خود و عموم مردم ایجاد کردند. همچنین نخست وزیر کشور سخنرانی  فضای دوستانه جمعیتدر حضور 

در ادامه با اشاره به تقویم  یو ؛آغاز کرداتیوپی در هزارۀ اول تمدن کشور  دستاوردهای عنوان کردنخود را با 

که نشانی از دوران طالیی اتیوپی با نیروی نظامی قوی و  ،25منحصر به فرد کشور و وجود منطقۀ باستانی آکسوم

                                                           
23

 Kaffa 
24

 Two Trees for 2000 
25

 Axum/Aksumite 
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را برای ایجاد « رنسانس اتیوپی»، اصطالح استبومی  متونتمدنی با قابلیت ساخت بناهای منحصر به فرد و 

 کشورنشان دهد  او با به کار بردن این اصطالح قصد داشت به مردم .به کار بردمردم انگیزه هرچه بیشتر در میان 

ار عش رفت بیرون بیاید. تواند مجدداً به دوران طالیی خود بازگردد و از دوران تاریکی و فقر و پس اتیوپی می

 خورد. ها و تبلیغات این کشور به چشم می همۀپوستر رنسانس اتیوپی در سال بعد از جشن نیز در

که در سال  ،26ترین فسیل پیدا شده از نوع بشر به نام لوسی در راستای برگزاری این مراسم، تصویر قدیمی     

ها و بیلبورها به کار رفت  در اتیوپی کشف شده بود، به عنوان نمادی از کمپین هزاره جدید بر روی پوستر 1970

ادآور شود. یادآوری تمدن منحصر به فرد و طوالنی منطقه، ورود کشور به فصلی جدید از روزگار را به مردم تا با ی

همچنین بانک ملی اتیوپی یک سکۀ نقره با تصویر لوسی در یک سمت و لوگوی جشن هزاره در سمت دیگر، و 

ها  که این سکه ضرب کردده بود، که آن هم در اتیوپی کشف ش ،تر از لوسی یک سکه طال با تصویر فسیلی قدیم

، وزارت فرهنگ و گردشگری 2006عالوه بر این در سال شود.  اکنون در مرکز مطالعات اتیوپی نگهداری می هم

میراث لوسی: گنجینه پنهان از »وستون تگزاس قراردادی با عنوان یاتیوپی با همکاری موزۀ دانش طبیعی ه

های  ، استخوان2007در سپتامبر سال  ،که بر طبق آن مصادف با جشن هزارۀ جدید اتیوپی دتنظیم کر« اتیوپی

وستون تگزاس به شهرهای مختلف آمریکا سفر کند تا مردم آمریکا بتوانند از اولین فسیل بشر یلوسی از موزه ه

 های اصلی سراسر ایاالت متحدۀ آمریکا دیدن کنند. در موزه

برقرار بود که بر روی همه  27پشت میدان مسکل ،بازاری به نام هزاره پایتخت اتیوپی اآباب در آدیسهمچنین      

های خوراکی و  های پالستیکی گرفته تا جاکلیدی و بسته خورده بود؛ از کاسه 2000چیز برچسب قیمت 

ر بودند که مقامات گردشگری اتیوپی امیدواشدند.  عرضه میبا همین قیمت ها، همگی در بازار هزاره سوم  گلدان

در یک سالن تازه  ؛ در همین راستابا آغاز هزارۀ جدید میزبان صدها هزار نفر توریست در کشور خود باشند

بود که در یک جشنوارۀ ده روزه اجرای  آبابا از هنرمندان سرشناس جهان دعوت شده آدیسشهر تأسیس در 

به گردشگران این کشور در کنار آن غذاهای سنتی و مراسم بومی تا داشته باشند حضور کنسرت موسیقی 

یک ماراتن نمادین به دور پایتخت را نیز ، 28السیه دونده مشهور اتوپیایی، هایل گابریس عالوه بر اینمعرفی شود. 

 رهبری کرد.به مناسبت برگزاری این مراسم 
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 Lucy 
27

 Meskel 
28

 Haile Gabriselasie 
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بود اما برگزاری جشن هزاره جدید در این  بیگانهبا اینکه واژۀ هزاره تا آن زمان برای بسیاری از مردم اتیوپی      

ها،  بر روی بسیاری از کسب و کارهای خصوصی، هتل های اخیر کشور آنقدر تأثیرگزار بود که نام هزاره تا سال

 شد. دیده مینیز  ها های موسیقی و حتی بچه ها، آلبوم ها و کافه مغازه

 

 نیوزلند و جزایر جنوب اقیانوس آرام. 8

توان اولین است که می 29المللی زمانخط بینترین نقطه مسکونی جهان در نزدیکی کشور نیوزلند پرجمعیت

، جزیرۀ 30ها مشاهده کرد؛ اما از میان کنسرسیوم هزارۀ جنوب اقیانوس آرامطلوع خورشید سال جدید را در آن

ها هزار گردشگر از سرتاسر جهان، المللی زمان، میزبان دهدلیل موقعیت مکانی خاصش بر روی خط بینفیجی به 

به آنجا آمده بودند تا اولین طلوع  2000صدها کشتی تفریحی و قایق خصوصی بود که همگی در آستانۀ سال 

ی ساخت دیواری عظیم با صدهزار ای براگر باشند. عالوه بر این پروژهجا نظارهخورشید هزارۀ جدید را از آن

النهار رد شده از این جزیره در نظر گرفته شده بود تا با نورانی کردن آن در شب بلوک سیمانی در امتداد نصف

هزارۀ نو از فضا قابل روئیت باشد. همچنین جزیره تونگا میزبان برگزاری مراسمی از قبیل نمایشگاه ساخت کانو، 

 المللی بوکس بود.بقۀ بینجشنواره تماشای وال و مسا

 

 . نروژ9

های دیگر تمرکز بیشتری داشت؛ این  های کشور کشور نروژ برای قرن جدید بر روی تحوالت و یادگیری از برنامه

)مصادف با صد سالگی  2005کشور یک شرکت مخصوص تحت نظر وزارت فرهنگ تشکیل داد که تا سال 

هایی با موضوعیت اتحاد،  کرد. این کمیسیون برنامهمی استقالل نروژ از سوئد( در این حوزه فعالیت

های هزارۀ سوم در شهر  پذیری، یگانگی و اگاهی از مسائل محیط زیستی داشت که شامل ساخت میدان مسؤولیت

ها و محل اجتماع برای جوامع مختل کشور، ساخت بناهای هزارۀ سوم مثل موزۀ قرون وسطی،  راه و پیاده

 شد.های چند قومیتی و چند فرهنگی و اولین خانه اپرای نروژ می نوآوری، ساختمان کتابخانۀ ملی، مرکز

 

                                                           
29

 The international date line 
30

 South Pacific millennium consortium 
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 و ایسلند گرینلند. 10

برای مردمان این کشور اهمیت خاصی داشت چرا که این سال مصادف با  در گرینلند 2000 سالورود به شن ج

بر این عالوه  .بودها ایکینگ و 31نواریکس ورها، لیفآنکاشف سرشناس جشن هزارسالگی کشف این کشور توسط 

 سالگی هزار جشن 2000 سال به همین دلیل ،آورد منطقه این بهبا ورود خود  را مسیحیت دینون اریکس ورلیف

 . آیدنیز به شمار می در گرینلند دین

 برخورد گرینلند در هم بامنطقه(  بومی)فرهنگ  32اینویی و وایکینگی فرهنگ زمانی که پیش سال هزار     

رپایی بمردم گرینلند با نیز این رویداد  در آستانۀ هزار سالگی .آمد بوجود آنها بین در زیادی اشتراکات داشتند

 هایی با مضمون شیوۀ طبخ غذا، نحوۀ شکار، جنگیدن، تیراندازی، مهارت ساخت قایق، رقص و موسیقیجشن

به جهت پاسداشت یاد لیف کاسیاروسک ر در بندهمچنین  رفتند. 2000به استقبال سال  مطابق با این فرهنگ

  به سمت اقیانوس نصب شد.ای از وی به طول سه متر اریکسون، مجسمه

با محدود بودن دسترسی چرا که  آیدبه شمار می اینویی -وایکینگی های فرهنگمهمترین جنبه از یکی غذا     

همین راستا . در و پایکوبی استۀ جشن خوردن غذاهای گوناگون در این منطقه به منزلمردم به منابع مختلف، 

 گرینلند منطقه غذاهای انواع پخت شیوه و غذایی عادات به آن در که شد منتشر کتابیهزارۀ سوم  جشنواره در

 . شده است پرداخته جامع صورت به گذشته سال هزارطول  در

 تغییراتیاعمال  و هاوایکینگ تصویر با پستی تمبرهای چاپتوان به این مراسم می هایبرنامهدیگر میان از      

  خود پیشینه و تاریخ بااین کشور  مردم اشاره کرد که موجب شد گرینلند و دانمارک ،ایسلند درسی کتب در

 رمه از کوچکی بسیار جوامعموقعیتی فراهم شد تا جشن هزاره گرینلند راستای در همچنین  .شوند آشنابیشتر 

 تمامی کاسیاروسک در به طور مثال؛ ترتیب دهندی یاهبه عنوان میزبان برای مهمانان برنامه کشور جنوب داران

و  دامپروری و کشاورزی محصوالت و ندکرد برگزار سواری اسب مسابقه مهمانان برای ۀ شهرسکن نفر هفتاد

 هاترانه خواندن با سکنه نفر 38 همگینیز  ایگالیکو شهر در. به عرضه گذاشتند فروش برای را خود دستی صنایع

 .کردند استقبالجشن  مهمانان از محلی هایسازنواختن  و

. کمیسیون بر روی موضوع تاریخ تمرکز داشتبیشتر  نیز همانند کشور گرینلندجشن هزارۀ جدید در ایسلند      

های جدید در قارۀ  هایی در رابطه با کشف سرزمین قصد داشت تا برنامهبا حمایت دولت  هزارۀ لیفور اریکسون

                                                           
31

 Leifur Eriksson 
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های توسط ارکست سنفونیک ایسلند، جشنوارۀ فیلم و  های وایکینگی، اجرای کنسرت آمریکای شمالی با کشتی

 های نقاشی و ادبیات ایسلند برگزار کند.  تأتر، نمایشگاه
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