جهان در آستانۀ سده نو

توجه به قرن جدید

 سال :1900


بریتانیا روز اول ژانویه قرن جدید را با رویکرد تاریخی جشن گرفت چرا که در این تاریخ اتحاد
بریتانیا با ایرلند کامل شده و از آن پس این دو کشور را با نام رسمی بریتانیا و ایرلند کبیر
نامگذاری کردند.



در آمریکا نیز جشن سدۀ جدید را در روز اول ژانویه با یادآوری انتشار بیانیۀ آزادی توسط
آبراهام لینکلن در سال  1863گرامی داشتند.



در کشور فرانسه شروع قرن جدید مانند دیگر کشورها با شادی و جشن همراه نبود چرا که
این روز یادآور صد سالگی انقالب خونین فرانسه بود و همچنین با سالروز مرگ لویی
دوازدهم مصادف می شد.

 سال :2000


برخی کشورها ،ایالت ها یا شهرها صد سالگی استقالل کشور خود را با تغییر قرن جشن گرفته
اند مانند تگزاس ،فیالدلفیا ،کبک ،نیوزلند ،ملبورن و غیره



سال  2000در گرینلند مصادف با جشن هزارسالگی کشف این کشور توسط کاشف سرشناس
آن ها ،لیفور اریکسون و ایکینگ ها بود.



بر طبق طالعبینی چینی سال  2000سال اژدهاست و این حیوان اساطیری و مقدس نماد
امید ،آرزو ،رشد و تعالی در جهت به دست آوردن دستاوردهای مهم تلقی میشود.

برگزاری جشن

 یکی از نقاط مشترک میان کشورها تشکیل انجمنی با عنوان شورای هزاره سوم بود که در آن
برنامهریزیهای همه جانبه از قبیل طراحی پروژههای زیستمحیطی ،اجتماعی ،ملی  ،مذهبی و
غیره انجام میشد و همچنین تصمیمگیریهایی دربارۀ نحوه تبلیغات در رسانهها و برگزاری
مراسم در ساختمانهای مهم هر شهر صورت میگرفت.
 دعوت از هنرمندان کشور برای طراحی لوگوی مخصوص مراسم قرن جدید.

 برگزاری مراسم آتش بازی و جشن مطابق با قابلیت ها و بودجه هر کشور در شب قبل از قرن
جدید.
 قراردادن یک ساعت شمار در مهمترین قسمت شهر که در برخی کشور ها از  1000روز قبل از
مراسم و در چهارم آوریل  1997در ساختمان اصلی پایتخت قرار دادند.
 پخش برنامۀ  24ساعته با عنوان قرن جدید و یا ساخت شبکۀ مجزا در تلویزیون ملی کشور
برای پوشش خبری مراسم.
 تبلیغات در رسانه ها و نصب پوستر در سرتاسر شهرها به منظور دعوت مردم به شرکت در
مراسم قرن جدید.

ایجاد امید و انگیزه

 برنامۀ مشارکت در هزارۀ سوم کانادا با موضوعیت «اشتراک یک خاطره ،تحقق یک رویا» ،پنجاه میلیون
دالر بودجه برای پروژههای اجتماعی و فعالیتهای ملی 5/2 ،میلیارد دالر بورسیه تحصیلی و همچنین ده
میلیون دالر بودجه به هنرمندان و سازمانهای هنری در نظر گرفت.
 کشور فرانسه آغاز هزارۀ جدید را با سه رویکرد مختلف جشن گرفت:


زمانی برای جشن؛ که طی آن جشن سال نو در  31دسامبر سال  1999با تمرکز بر اتحاد و همبستگی،
جشنواره موسیقی در ژوئن  2000با تمرکز بر فرهنگ مشترک و روز ملی باستیل در جوالی  2000با تمرکز بر
پاسداری از طبیعت و محیط زیست برگزار شد.



زمانی برای تأمل؛ که بر اساس آن سمینارهایی با موضوعات گوناگون در هر شهر برگزار شد.



زمانی برای خالقیت؛ که بیشتر برروی هنر و موضوعات مربوط به آن تمرکز داشت.

 نخست وزیر اتیوپی در مراسم جشن هزاره به دستاوردهای این کشور در هزارۀ اول تمدن آن اشاره کرد و با به
کار بردن اصطالح «رنسانس اتیوپی» مردم کشور را امیدوار کرد که کشور اتیوپی میتواند مجدداً به دوران
طالیی خود بازگردد و از دوران تاریکی و فقر و پسرفت بیرون بیاید .شعار رنسانس اتیوپی در سال بعد از
جشن نیز در همۀ پوسترها و تبلیغات این کشور به چشم میخورد.

مطالعه و آموزش

 دولت بریتانیا بودجه دو میلیون پوندی برای برنامهای به نام «پروژههای بزرگ» اختصاص
داد که قرار بود در زمینه آموزش محیط زیست ،علوم و تکنولوژی و دانش شهرسازی خرج
شود.
 پروژۀ هزارۀ جدید در کشور کانادا  5/2میلیارد دالر بودجه برای بورسیههای تحصیلی تعیین
کرد که از سال  2000به مدت ده سال به  100هزار نفر از دانشجویان اعطا شود.
 شورای هزارۀ جدید کاخ سفید  100میلیون دالر بودجه برای بورسیه های تحصیلی خیرخواهانه
اختصاص داد.

نگاهی به آینده

 یکی از پروژه های شورای هزارۀ جدید کاخ سفید ساخت یک کپسول زمان بود که محتویات آن شامل
صداهای ضبط شده ،پرچم کشور ،عکسی از خانم رزا پارکس (مادر جنبش آزادی مدنی آمریکا) ،قطعهای
از دیوار برلین ،فیلمی از راه رفتن نیل آرمسترانگ روی کره ماه و چندین مورد دیگر بود .کپسول هزارۀ
ملی ،که هم اکنون توسط ستاد اسناد و بایگانی ملی آمریکا نگهداری میشود ،طوری طراحی شده در
سال  2100توسط آیندگان گشوده شود.
 طی مراسم هزارۀ جدید در آمریکا از دانشآموزان دعوت شده بود تا تصورات خود را دربارۀ سفر و زندگی
روی کرۀ مریخ در سال  2030بازگو کنند.
 در کشور کانادا به مناسبت تغییر قرن سکه هایی با تم متفاوت تولید شد و کودکان متولد شده
کودکان قرن نام گذاری شدند.
 بانک ملی اتیوپی یک سکۀ نقره با تصویر لوسی در یک سمت و لوگوی جشن هزاره در سمت دیگر ،و
یک سکه طال با تصویر فسیلی قدیمتر از لوسی ،که آن هم در اتیوپی کشف شده بود ،ضرب کرد که این
سکهها هماکنون در مرکز مطالعات اتیوپی نگهداری میشود.

توجه به محیط زیست

 نخستوزیر پیشین ایسلند ،آقای استاینگریمور هرمانسون  ،در جهت جنگلزایی در کشور ایسلند که در
طول قرنهای اخیر  %25از جنگلهایش را از دست داده بود ،پروژهای برای کاشتن هزار درخت تعریف
کرد.
 در اتیوپی پروژهای تحت عنوان «دو درخت برای سال  »2000با هدف کاشت  700میلیون درخت بومی
منطقه و برنامههایی برای حفظ منابع محیط زیستی اجرا شد و توجه بسیاری از گروههای جامعه از
جمله جوانان را به خود جلب کرد .این برنامه در سالهای بعد با پروژه هایی مانند «سه درخت برای
هزارۀ سوم» ،تأسیس پارکهای هزاره و موزههایی با محتوای بومی و محلی ادامه پیدا کرد.
 دانشآموزان مدارس شهر لوییویل و آنوکا در ایالت مینسوتای آمریکا برنامههای ناهار بدون دورریز
را برای تشویق به بازیافت و تغییر عادتهای مصرفگرایانهشان اجرا کردند.
 کشور آلمان نمایشگاهی در شهر هانوفر با عنوان «انسان ،طبیعت و تکنولوژی» ترتیب داد که انتظار
میرفت  40میلیون بازدیدکننده داشته باشد .در این نمایشگاه که از تاریخ یکم ژوئن تا  31اکتبر 2000
برگزار شد  175کشور شرکت کردند و در سالن اصلی نمایشگاه برنامه مربوط کشور خود را اجرا کردند.

 روز ملی باستیل در جوالی  2000فرانسه در با تمرکز بر پاسداری از طبیعت و محیط زیست جشن گرفته
شد.
 کمیسیون مراسم هزارۀ جدید در کشور نروژ تحت نظارت وزارت فرهنگ پروژههایی را با موضوعیت
اتحاد ،مسؤولیتپذیری ،یگانگی و اگاهی از مسائل محیط زیستی برنامه ریزی کرد.
 برنامۀ جوامع هزاره سوم بریتانیا در سال  1997با ساخت روستایی با عنوان هزارۀ سوم در گرینویچ
شروع به کار کرد که بر طبق آن هفت روستا با استاندارد نوین زندگی در قرن بیست و یکم ساخته شدند.
تمامی قوانین توسعۀ پایدار توسط مسئولین برنامه نظارت میشد و قرار بود این روستاها الگویی برای
زندگی جوامع نوین در کل بریتانیا باشند .این برنامه با استفاده از تکنولوژیهای جدید در ساخت بناها ،با
هدف خودکفایی اقتصادی جوامع محلی و باالرفتن استانداردهای طراحی شهری شکل گرفت.
 در سراسر دنیا مردم با ملیت لیتوانی به عنوان سمبل قدرت و پایداری این کشور در  100سال درخت
بلوط کاشتند.

دیپلماسی داخلی و خارجی

 شورای هزارۀ سوم کاخ سفید در تالش برای جایگزینی  300میلیون درخت که در فرانسه در طول یخبندان و
طوفان عظیم در اواخر سال  1999از بین رفته بودند ،به مردم فرانسه یک جنگل هزارۀ سومی هدیه داد؛
درختان قبلی که در اثر سرما از بین رفته بودند نیز توسط رئیس جمهور پیشین آمریکا به پاس کمکهای
دولت فرانسه در روز استقالل آمریکا به آن کشور هدیه داده شده بود .این اولین حرکت سبز شورای هزارۀ
سوم کاخ سفید به شمار میرفت که پس از آن نیز با فعالیتهای دیگری ادامه یافت.
 در سال 1994هیأت مشورتی چند قومیتی ملی در استرالیا تشکیل شد که هدف آن اتحاد شهروندان استرالیا،
اعم از جمعیت بومی و مهاجرت کرده ،در راستای قدرت گرفتن یکپارچه کشور بود .در این راستا برنامه ریزی
هایی در جهت گسترش روابط دوستانه میان جامعۀ بومی و غیر بومی ،ایجاد قوانین مهاجرتی غیر تبعیض
آمیز و در نظر گرفتن مقررات و تسهیالت شهروندان استرالیا بدون در نظر گرفتن قومیت انجام شد.

فرهنگ

 در کشور اتیوپی لوگوی مراسم به شکل یک دانه قهوه طراحی شده.
 در طی مراسم اصلی هزاره در کشور اتیوپی چهرههای مهم سیاسی از جمله نخست وزیر ،کارمندان
ارشد دولتی ،رهبران مذهبی و اشخاص سرشناس برای اولین بار با پوشیدن لباس محلی و شرکت در
رقصهای محلی در حضور جمعیت فضای دوستانهای میان خود و عموم مردم ایجاد کردند.
 در کشورهای گرینلند و ایسلند مراسم قرن جدید با تأکید بر فرهنگ وایکینگی و مهارت های مربوط
به آن ،مانند نحوۀ شکار ،جنگیدن ،تیراندازی ،مهارت ساخت قایق ،رقص و موسیقی همراه بود.
 غذا یکی از مهمترین جنبه های فرهنگ وایکینگی -اینویی به شمار می آید چرا که با محدود بودن
دسترسی مردم به منابع مختلف ،خوردن غذاهای گوناگون در این منطقه به منزلۀ جشن و پایکوبی
است .در همین راستا در جشنواره هزارۀ سوم کتابی منتشر شد که در آن به عادات غذایی و شیوه
پخت انواع غذاهای منطقه گرینلند در طول هزار سال گذشته به صورت جامع پرداخته شده است.

 در راستای جشن هزاره گرینلند موقعیتی فراهم شد تا جوامع بسیار کوچکی از رمهداران جنوب کشوور
به عنوان میزبان برای مهمانان برنامههایی ترتیب دهند؛ به طور مثال در کاسیاروسک تموامی هفتواد
نفر سکنۀ شهر برای مهمانان مسابقه اسب سواری برگزار کردند و محصوالت کشواورزی و دامپوروری و
صنایع دستی خود را برای فروش به عرضه گذاشتند .در شوهر ایگوالیکو نیوز همگوی  38نفور سوکنه بوا
خواندن ترانه ها و نواختن سازهای محلی از مهمانان جشن استقبال کردند.
 در کشور چین رقص اژدها و رقص یانگی توسط موردم محلوی هموراه بوا سواز و آواز سونتی چینوی در
خیابان ها انجام می شد؛ عالوه بر این ،انواع مراسم و مناسک مذهبی در منواطق توریسوتی-موذهبی
شهر بر پا بود.
 بخش مهم دیگر فرهنگ و تاریخ چین مربوط به طالعبینی و اعتقادات بر اساس علم نجوم میباشد؛ بر
طبق طالعبینی چینی سال  2000سال اژدهاست و این حیوان اساطیری و مقدس نماد امید ،آرزو ،رشد
و تعالی در جهت به دست آوردن دستاوردهای مهم تلقی میشود .در هموین راسوتا قسومتی از دیووار
چین در شرق پکن به عنوان کانون تاریخی مراسم انتخاب شود توا  2000دانشآمووز (نموادی از سوال
 ،)2000روی آن با شمعهای روشن در دست باسوتند و شوکلی از یوک اژدهوا کوه در دشوتها و تپوهها
خوابیدهاست را تداعی کنند.

تاریخ

 در کشور چین عالوه بر اجرای برنامههایی با نماد اژدها در دیوار چین ،مراسم سال  2000با
حضور هنرپیشگان و ورزشکاران با لباس هایی به شکل مرد پکنی همراه بود.
 در دیگر شهرهای بزگ مانند ژیان که در هزارۀ دوم از مهمترین مراکز تجاری جهان در
شرقیترین قسمت جادۀ ابریشم (جاده خراسان) بودند ،مراسم خوشآمدگویی به تاجران،
به سبک سنتی و به رسم پیشینیان برگزار شد .این مراسم نمادین نمایانگر اهمیت تجارت
در هزارۀ سوم برای کشور چین بود.
 در راستای برگزاری مراسم هزارۀ جدید در اتیوپی تصویر قدیمیترین فسیل پیدا شده از نوع
بشر به نام لوسی  ،که در سال  1970در این کشور کشف شده بود ،به عنوان نمادی از
کمپین هزاره جدید بر روی پوسترها و بیلبورها به کار رفت تا با یادآوری تمدن منحصر به
فرد و طوالنی منطقه ،ورود کشور به فصلی جدید از روزگار را به مردم یادآور شود.
 در سال  ،2006وزارت فرهنگ و گردشگری اتیوپی با همکاری موزۀ دانش طبیعی هیوستون
تگزاس قراردادی با عنوان «میراث لوسی :گنجینه پنهان از اتیوپی» تنظیم کرد که بر طبق
آن مصادف با جشن هزارۀ جدید اتیوپی ،در سپتامبر سال  ،2007استخوانهای لوسی از
موزه هیوستون تگزاس به شهرهای مختلف آمریکا سفر کند تا مردم آمریکا بتوانند از
اولین فسیل بشر در موزههای اصلی سراسر ایاالت متحدۀ آمریکا دیدن کنند.

 جشن هزارۀ جدید در ایسلند و گرینلند بیشتر بر روی موضوع تاریخ تمرکز داشت .کمیسیون هزارۀ لیفور
اریکسون با حمایت دولت قصد داشت تا برنامههایی در رابطه با کشف سرزمینهای جدید در قارۀ
آمریکای شمالی با کشتیهای وایکینگی ،اجرای کنسرتهای توسط ارکست سنفونیک ایسلند ،جشنوارۀ
فیلم و تأتر ،نمایشگاههای نقاشی و ادبیات ایسلند برگزار کند.

نوگرایی

 پارک های هزاره

 برج های هزاره

 پل های هزاره

 مراکز علمی-فرهنگی

 بناهای یادبود و نمادهای شهری

 ساختمان سنتنیال آلتار ،ساختمانی مدرن و نمایانگر تکنولوژی و مدرنیته که پروژۀ ساخت و برنامه
ریزی آن بر عهدۀ کمیتۀ سده جدید در چین بود ،در دسامبر سال  1999به اتمام رسید ،با اینکه این
برج نماد تجدد است اما طرح اصلی آن از ساعت خورشیدی گرفته شده که نشانگر زمان و اهمیت
آن در فرهنگ و تاریخ کشور چین است.

 در شب تحویل هزارۀ نو ،گنبد هزارۀ سوم در گرینویچ توسط ملکه انگلستان و در حضور مقامات
دولتی افتتاح شد و در شهر لندن بزرگترین چرخ و فلک جهان که به چشم لندن نیز معروف است،
توسط نخست وزیر تونی بلر برای عموم بازگشایی شد .در سال های نخست قرن جدید بسیاری دیگر
از پروژه های عمرانی همچون ساخت اسکله ها ،برج ها و مراکز تفریحی و علمی-فرهنگی به اجرا
درآمدند.

 پارک هزاره در شیکاگو با هدف برگزاری جشن سال  2000ساخته شد که امروزه با  25میلبون نفر بازدیدکننده در
سال جزو ده جاذبۀ برتر گردشگری آمریکا محسوب می شود و بسیاری دیگر از جاذبه های شهر شیگاکو را نیز در
برگرفته است .پروژه های نوسازی بناهایی همچون دانشگاه برکلی و ساخت بزرگترین زنگ صلح تا آن زمان ،که
با هدف بزرگداشت اعالمیه حقوق بشر و رخدادهای  1000سال گذشته در لحظه شروع سال نو به صدا درآمد ،از
دیگر پروژه های مهم عمرانی این کشور است.
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