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نوروز از دیرباز در جغرافیای ایران زمین به عنوان جشن رسمی برگزار می  شده  است. جغرافیای پهناور نوروز و همزمانی 
آن با بهار طبیعت در نیمکره شمالی و پیشینه باستانی آن و تأکید این جشن بر نوع دوستی و مهرورزی در میان جهانیان، 
باعث توجه سازمان ملل متحد و دیگر کشورها به نوروز شد. از این رو در ۱۰ مه سال ۲۰۱۰ میالدی، مجمع عمومی 

سازمان ملل با گذراندن قطعنامه ای نوروز را به خاطر بزرگداشت آن در بیش از ۱۱ کشور جهان به رسمیت شناخت.
ایران منتظر تقاضای رسمی کشورهای چین و مغولستان برای پیوستن به پرونده ثبت جهانی نوروز است که اکنون ۱۲ 
کشور عضو آن هستند. تا پایان سال ۲۰۱۷ میالدی )۱۳۹۶ خورشیدی(، ایران به همراه ۱۱ کشور عراق، افغانستان، هند، 
قزاقزستان، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان و ترکیه، نوروز را در پرونده مشترکی 
در یونسکو به ثبت جهانی رسانده اند. در واقع جشن ها ویژگی مشترک تمامی فرهنگ هاست. نوروز هم جشنی ملی 
است که به عنوان کهن ترین و برترین نماد فرهنگی ایران، مورد قبول تمام اقلیت های ایرانی و کشورهایی است که در 
ثبت آن شرکت داشته اند. همچنین نوروز در انسجام فرهنگی و اجتماعی میان ۱۲ کشور عضو در پرونده ثبت جهانی 

آن بسیار موثر بوده است.
از این رو کمیسیون ملی یونسکو- ایران بر اساس وظیفه ذاتِی فرهنگی و آموزشی خود بر آن شد تا در آستانه نوروز این 

آیین باستانی را جشن بگیرد.
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پیش از برگزاری این بزرگداشت بین المللی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران در جلسه 
هم اندیشی آیین بین المللی جهان نوروز تاکید کرد که بخش مهمی از هویت جهان، نوروز است؛ 
چراکه یکی از کهن ترین جشن های به جا مانده از دوران ایران باستان است که مقارن با حیات 
دوباره و نو شدن طبیعت است. همچنین جغرافیای پهناور نوروز و همزمانی آن با بهار طبیعت 
در نیمکره شمالی و پیشینه باستانی آن و تأکید این جشن بر نوع دوستی و مهرورزی در میان 

جهانیان منجر شد که نوروز در پرونده مشترکی در یونسکو به ثبت جهانی برسد.
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اجتماعات  در سالن  اسفند ۱۳۹۷  این جلسه که ۵  در 
حجت اهلل  شد،  تشکیل  ایران  یونسکو-  ملی  کمیسیون 
ضمن  ایران،  یونسکو-  ملی  کمیسیون  دبیرکل  ایوبی 
خوش آمدگویی به سفرا و نمایندگان کشورهای آذربایجان، 
تاجیکستان، قزاقزستان و افغانستان، نمایندگان سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین 
ایران،  یونسکو-  ملی  کمیسیون  مشاوران  و  مدیران 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه آوازه جشن نوروز در جهان 
پیچیده و کمتر کسی است که این آیین باستانی ایران زمین 
را نشناسد. وی افزود: در همین راستا و بر اساس اهداف 
تعریف شده سازمان جهانی یونسکو من و همکارانم در 
کمیسیون ملی یونسکو- ایران بر آن شدیم تا در آستانه این 
جشن بزرگ آیینی بین المللی با حضور کشورهایی که در 
ثبت پرونده جهانی نوروز سهم داشته اند، برگزار کنیم و این 
مراسم آغازی باشد بر جشن هایی که از این پس هر ساله به 

همین مناسبت برگزار خواهیم کرد.
ایوبی اضافه کرد امیدواریم بتوانیم در اردیبهشت سال آینده 
که مقارن با هفتادمین سالگرد تاسیس کمیسیون ملی 
یونسکو در ایران است یک جلسه ای با حضور دبیران کل ۱۱ 
کشور دیگر داشته باشیم که هم گزارشی از این برنامه ارائه 
دهیم و هم برای بزرگداشت نوروز در سال آینده هم اندیشی 

و برنامه ریزی کنیم.
پس از آن امیر روشن بخش مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
کمیسیون ملی یونسکو- ایران نیز گزارشی از روند اجرایی 
این برنامه که در تاریخ ۹ اسفند در سالن همایش های برج 

میالد تهران برگزار می شود، ارائه داد.
زنده  موسیقی  اجرای  برشمردن  ضمن  روشن بخش 
همچنین  و  افغانستان  و  آذربایجان  ایران،  کشورهای 
نمایشگاه عکس جهان نوروز به سفرا و نمایندگان حاضر در 
جلسه پیشنهاد داد که می توانند در روز برگزاری سفره ای 
جهت  را  هست  کشورشان  آیین های  نماد  که  نوروزی 
آشنایی میهمانان و کشورهای شرکت کننده در این آیین 
به نمایش بگذرانند. همچنین وی خاطرنشان کرد که در 
این روز ضمن رونمایی از تمبر جهان نوروز، نشان نوروز نیز 
به دکتر محمد میرشکرایی )نوروزشناس( اهدا خواهد شد.

سپس هر یک از اعضای حاضر در جلسه پیشنهادات خود 
را مطرح کرده و موارد به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. در 
پایان ایوبی برپایی این آیین را فرصت مغتنمی برای تبادل 
فرهنگی هر چه بیشتر میان کشورهای همسایه دانست و 
عنوان کرد: امیدواریم برپایی این آیین بین المللی پیوند 
محکم تری بین کشورهای منطقه و حتی در سطح بین 

المللی و جهانی برای رسیدن به صلح ایجاد کند.
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آیین بین المللی جهان نوروز به همت کمیسیون ملی یونسکو-ایران و با همراهی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برج میالد تهران، وزارت امور خارجه و 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز پنجشنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۷ در محل سالن همایش 
های بین المللی برج میالد تهران برگزار شد. در این مراسم عالوه بر ۷۰ نفر از سفرا و 
نمایندگان، ۳۵ کشور و سازمان های بین المللی، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه 
جمهوری اسالمی ایران، منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، علی اصغر مونسان 
معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و حجت اهلل ایوبی دبیر کمیسیون ملی یونسکو-ایران، محمدجواد حق شناس رئیس 
کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، شهیندخت موالوردی معاون اسبق رئیس 
جمهور در امور حقوق شهروندی و اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی و جمعی از اتباع و هنرمندان کشورهای خارجی و مسئوالن و دیگر هنرمندان و 

عالقمندان آیین نوروزی حضور داشتند.
پیش از آغاز بخش اصلی این مراسم، در سالن انتظار اصلی برج میالد تهران، ضمن 
برگزاری آیین های نوروزی، نمایشگاه عکس جهان نوروز شامل عکس هایی از کشورهای 

مختلف سرزمین نوروز و آیین های آن ها افتتاح شد.
پس از ساعتی، پس از پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران و قرائت آیاتی از کالم 
اهلل مجید، برنامه اصلی به طور رسمی آغاز شد و با اجرای زنده موسیقی نوروز توسط 

گروهی از عاشیق  ها ادامه یافت.
در ادامه کلیپ برج میالد با صدای رضا یزدانی پخش شد و با اعالم مجری برنامه 
محمد سلوکی، دکتر علی درویش پور مدیرعامل برج میالد تهران برای دقایقی به ایراد 
سخنرانی پرداخت و گفت: با تواضع و ادب به شما مهمانان ارجمند و سروران گرامی 
ادای احترام می کنم؛ از سرزمین زیبایی های بی بدیل، از مهد هنرمندان نام آشنا، از 
خاستگاه گفتگو و صلح،  از خاستگاه نوروز، به شما مهمانان عزیز، با مشترکات بسیار در 

تاریخ و فرهنگ و تمدن، سالم می کنم. 
وی افزود: در میزبانان شما معاون محترم رییس جمهور آقای دکتر مونسان با رویی 
گشاده و تواضع همیشگی به سان همه مردم ایران، آقای دکتر ظریف، مرد روزهای 
سخت سرزمین من با همان لبخند دلگرم کننده، همچنین فرهیختگانی چون دکتر 
ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دکتر غالمی وزیر فرهیخته علوم و دکتر 

حق شناس هم حضور دارند که به همه ادای احترام می کنم.
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درویش پور ادامه داد: آیینی که با گذشت سه هزار سال در میان قرن ها و اعصار نه از میان رفته و نه حتی کمرنگ 
 شده، بلکه آنقدر غنا و ریشه و درون مایه دارد که ما آن را به عنوان قدیمی ترین و شاید محبوب ترین آیین

 بین المللی می شناسیم.
وی افزود: نوروز از هر کجا به آیین ما آمده، قدمش آنقدر مبارک بوده که پس از سال  ها نمایندگانی 
از کشورهای مختلف، با تاریخ کهن و پیشینه پر افتخار فرهنگی را در آیین ملی ایرانیان کنار هم 
نشانده است. هر کدام از کشورهای جهان نوروز آمدن بهار را به شیوه ای به شادمانی می نشینند.

در ادامه مدیر عامل برج میالد تشریح کرد: همسایگان شمالی ما در آذربایجان نوروزشان، فستیوال 
صلح و دوستی و وحدت و یکپارچگی است. در تاجیکستان خدیر ایام است . جشنی که مناسب 
از زنده شدن زمین است زیبایی نوروز را کودکان تاجیک با مراسم گل گردانی و آواز های شیرین 
فارسی بیشتر از دیگران درک می کنند. بشارت دهندگان بهار در قرقیزستان جوانان رشیدی 
هستند که عروسک های دست ساز را با زنگوله ای بر گردن سوار اسب می کنند تا در کوچه پس 

کوچه های شهر در ساعات نخست بامداد آمدن بهار را مژده دهند و جار زنند.
وی افـزود:  ترکمـن هـا در ترکمنسـتان با غذاهـای نوروزی هـزار  رنگ و ورزش های باسـتانی 

ام بر می یر ور م روی 

ل و  ا   ست نوروز ار مانی
ت ی ا س هم
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بـه اسـتقبال نـوروز می روند. در پاکسـتان نـوروز عالم افروز اسـت یعنی 
مـی آیـد تـا با نور خود جهان را روشـن کند. پاکسـتانی  ها باور قشـنگی 
دارنـد و نـوروز را مقصد صلح و امنیـت و می دانند و ماموریتش را تثبیت 
آزادگـی، خوشـبختی، کامیابـی، محبت و برادری. در افغانسـتان دشـت 
های پر از گل سـرخ و الله های رنگارنگ و کشـاورزانی که روزی مردم را 
از دل خـاک در می آورند، در برگزاری جشـن نوروز نقش اساسـی دارند.

درویـش پـور ادامـه داد: در ازبکسـتان مـردم خونگـرم و مهمـان نـواز با 
کاشـتن گل و نمایـش هـای خیابانی روزهـای نو طبیعت را به جشـن و 
شـادمانی می نشـینند. در عراق جشـن باسـتانی نـوروز در میـان کردها 
رونـق بیشـتری دارد. لبـاس های محلی، موسـیقی سـنتی و رقص های 
آیینـی نقـش تفکیـک ناپذیر نوروز اسـت. در هندوسـتان نمـاد اهریمن 
را بـه آتـش می سـپارند تـا شـادی و خیر زندگـی را فراگیـرد. در ترکیه 
نـوروز، آغـاز بهـار طبیعت اسـت و عامـل همدلـی و همراهـی و اتحاد و 

همبسـتگی است.
ــته ای  ــت نانوش ــا، مانیفس ــن ه ــن آیی ــه ای ــن هم ــزود: و از بی وی اف
اســتخراج مــی شــود کــه حاصلــش ارتقــاء ســطح صلــح و همبســتگی 
در میــان نســل هــا اســت کــه هــم در ســطح ملــی و هــم در میــان 
ــده و  ــا را درنوردی ــه مرزه ــت ک ــی اس ــنت و آیین ــوروز س ــا، ن ملت ه

ــت.  ــی اس ــادابی و زندگ ــراوت و ش ــگام ط پیش
جهان نوروز معنای قشنگی را با خودش جابه جا می کند و آن اینکه تفاوت 
های تصنعی و مرزهای ملی، در مواجهه با اشتراکات بشری و سنت های 
ریشه  دار و فرهنگ  های غنی چندهزارساله، رنگ می بازند. همه ما، فراتر 
از جغرافیای محدود کشورهایمان، این آیین زیبا و باشکوه را جشن می 

گیریم.
ما در محدوده پر التهابی از زمین زندگی می کنیم؛ نوروز اگر می تواند 
بهانه ای باشد برای همدلی چرا بر چشم نگذاریمش؟ نوروز اگر می تواند 
زمینه ساز صلح و امنیت باشد چرا قدردانش نباشیم؟ نوروز با خودش رنگ 
می آورد و بر سیاهی و تیرگی غلبه می کند؛ چرا منتظرش نباشیم؟ وقتی 
زمین و زمان را شهر به شهر و کو به کو و کشور به کشور، بیدار می کند؛ 
چرا برای دیدنش لحظه شماری نکنیم؟ وقتی نوروز، بستر گردهمایی اقوام 

و ملت هاست چرا تکریمش نکنیم؟
 نوروز را، زیبایی هایش را، شما را، آداب و سنت و فرهنگتان را بزرگ می 
دانیم و برای داشتن دنیایی عاری از خشم و خشونت و فردایی پر از همدلی 
و صلح تکریم اش می کنیم و قدردان حضور شما هستیم نوروزتان پیروز 

و روزهایتان نوروز.



ونسک ون مل ک ک ب ت اله ا  

ن  مر ج ور مس ا آی به   از 
ی ار می ک نوروز را بر

ونسونسونسکک ون ملون مل ک کک ک     کک ب ک  ک  ک  ک کککک ب   ب   تتتتتت اله ا اله ا اله ا اله ا اله ا اله ا اله ا  

ن  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به  ن  از  مر ج ور مس ا آی به   از 
ی یک یک یک یک یک یک یک یک یک ار میک ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر ار مینوروز را بر نوروز را بر
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حجت اهلل ایوبی سخنانش را با شعری از موالنا آغز کرد 
و گفت: نوروز بمانید که ایّام شمایید! / آغاز شمایید و 
سرانجام شمایید! / آن صبح نخستین بهاری که ز شادی 
/ می آورد از چلچله پیغام، شمایید! / آن دشت طراوت 
زده آن جنگل هشیار / آن گنبد گردنده ی آرام شمایید! 
/ خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، / خورشید شما، 
عشق شما، بام شمایید! / نوروز کهنسال کجا غیر شما 
بود؟ / اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید! / عشق 
از نفس گرم شما تازه کند جان / افسانه ی بهرام و گل 
اندام شمایید! / هم آینه ی مهر و هم آتشکده ی عشق 
/  هم صاعقه ی خشم ِ بهنگام شمایید! / امروز اگر می 
چمد ابلیس، غمی نیست / در فّن کمین حوصله ی دام 
شمایید! / ایّام ز دیدار شمایند مبارک / نوروز بمانید که 

ایّام شمایید! 
وی پس از آن گفت: می خواهم دعایتان کنم و باز هم 
با استعانت از اشعار موالنا که گفته است: اندرآ ای اصل 
اصل شادمانی شاد باش )این شاد باش دعا است( / اندرآ 
ای آب آب زندگانی شاد باش / گرت بیند زندگانی تا ابد 
باقی شود / ورت بیند مرده هم داند که جانی شاد باش 
/ همچنین تو دم به دم آن جام باقی می رسان / تا شویم 
از دست و آن باقی تو دانی شاد باش / بر نشانه خاک ما 
اینک نشان زخم تو / ای نشانه شاد زی و ای نشانی شاد 
باش / ای هما کز سایه ات پر یافت کوه قاف نیز / ای 
همای خوش لقای آن جهانی شاد باش / هم ظریفی هم 
حریفی هم چراغی هم شراب / هم جهانی هم نهانی هم 
عیانی شاد باش / تحفه های آن جهانی می رسانی دم به 
دم / می رسان و می رسان خوش می رسانی شاد باش / 
رخت ها را می کشاند جان مستان سوی تو / می چشان و 
می کشان خوش می کشانی شاد باش / ای جهان را شاد 
کرده وی زمین را جمله گنج / تا زمین گوید تو را کای 
آسمانی شاد باش / گر سر خوبی بخارد دلبری در عهد تو 

/ پرچمش آرند پیشت ارمغانی شاد باش 
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در این لحظه وی تاکید کرد که همه این عبارات در شعر موالنا بوده و 
کوچک ترین تغییری داده نشده است و افزود: از اینکه مهمان ویژه این 
برنامه آمدند سپاسگزار و شادمانم. به ویژه وزیر امورخارجه جمهوری 
اسالمی ایران که با حضور خود همه را شاد کردند. در جهانی که پر از 
اخم بوده و غضب و خشم از لبخند بیشتر دیده می شود، حضور مردی 
بهاری و نوروزی و پر از لبخند  واقعاً غنیمت است. همینطور از آقای 
دکتر غالمی وزیر فرهیخته و نازنین بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودند 
و از برگزارکنندگان اصلی این آیین بین المللی نوروز بودند، گرچه ایشان 
فرمودند که به نفع هنرمندی هنرمندان سخنرانی نخواهند کرد. از آقای 
دکتر طالبیان که چهره دوست داشتنی و حافظ میراث فرهنگی ایران و 
همینطور خانم دکتر بروجردی که همیشه یار و یاور ما هستند تشکر 

فراوان دارم. 
در ادامه ایوبی اظهار داشت: من هم دوست داشتم که به نفع هنرمندان 

سخن نگویم اما از سوی دکتر غالمی برای تشکر از همه مامور شدم.
سپس ادامه داد: خانم ها آقایان عالیجنابان، سفیران سرزمین خورشید 
و آفتاب، وزیران ارجمند، معاونین محترم رییس جمهور، انیس و مونس 
اهالی فرهنگ، جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف، اسطوره سخن و 
نماد حکمت و اعتدال ایرانی، جناب آقای دکتر درویش پور مرد خستگی 
ناپذیر و پرتالش مدیرعامل برج میالد؛ ما با شما و در کنار سفیران جهان 

نوروز آمده ایم به پیشواز بهار، به پیشواز سبزه و طراوت و شادی.
وی افزود: جشن امروز جشن نیکی هاست و جشنواره رنگ، ما از دیار 
رنگیم و گرمی و آفتاب، چه زیبا گفت مختومقلی شاعر ترکمن که نوروز 
سفره رنگین الهی بر زمین است و رنگ کجا و دشنه و جنگ کجا؟ 
پس نشست شکوهمند امروزمان، هم نشینی است برای صلح، دیداری 
است برای دوستی بیشتر، ما نوروزیانیم وافتخار می کنیم از اینکه از 
سرزمین نوروز هستیم. سرزمین فرخندگی و کمال، روشنایی آفتاب. 

اهالی سرزمین نوروز، مردمان رنگ و شادی هستند.
ایوبی افزود: جهان نوروز، جهانی است که عاشق گرما و خورشید است 
و این عناصر در ادبیات ما موج می زند و بر همین اساس خراسان، 
خوراسان است و پیر هرات می فرماید: »روز روشن است اگر چه خور 

ناپیدا است / این سخن با بیگانه بیگانه با آشنا آشناست«.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران افزود: نوروز یعنی با هم نشستن، 
گفتن و شنیدن، یعنی مشق ادب و احترام، نوروز یعنی نو شدن، یعنی 
فردا، خواستن و برخاستن، شرافت و شکفتن، نوروز به بیان شورانگیز 
اقبال الهوری یعنی گشودن در دل به عالم معنا: »دیده معنا گشا ای ز 
عیان بی خبر / الله کمر در کمر/ نیمه ی آتش به بر/ می چکد بر جگر/ 
شبنم اشک سحر / در شفق انجم نگر / دیده معنا گشا ای ز عیان بی 

خبر« و چه نیکو آیینی است نوروز. 
وی افزود: مردمان سرزمین نوروز چراغ درونشان روشن است. مردمانی 
هستیم که می بخشیم اگرچه فراموش نمی کنیم. این دیار، دیار گذشت 
است نوروزستان، سرزمین نوروز، دیار گذشت است. به قول خیام که در 
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این رباعی می گوید: » بر چهره گل نسیم نوروز خوش است / در صحن چمن روی دل افروز خوش است /  از دی که 
گذشت هر چه گویی خوش نیست / خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است« به ما یاد می دهد که بگذرید و  

مردمان نازنین دیار نوروز هم گذشتند. 
ایوبی ادامه داد: هر سال مردمان این دیار در آستانه بهار، نخست خانه های دل را می تکاند از غبار. غبار تاریکی و کینه و 
جهل و می نشینند در انتظار نور و سبزه و باران. اینجا دیار انتظار است. انتظار نسیم و بهار، و شرط نخست بر منتظران 

نسیم و عاشقان پرواز، سبکبالی است. »کس منتظر نسیم باشد/ آن کس که سبک تر از نسیم است« 
وی افزود: پس ما در دیار و سرزمینی هستیم که مختصاتی دارد و هر گوشه این دیار هم مرزداران بزرگی ایستاده اند. 
رودکی، مختومقلی فراغی، اقبال الهوری، کمال خجندی، حافظ شیرازی،  فردوسی بزرگ، فارابی باشکوه، ماناس قرقیز، 
موالنا و شمس تبریزی، هر کدام در گوشه ای از این سرزمین ایستاده اند و از مرزهای فرهنگی این سرزمین حمایت و 

دفاع می کنند.
دبیر کمیسیون ملی یونسکو-ایران در ادامه گفت: در جهان امروز سخن سیاستمداران، سخن عقل است و سبب شد 
تا به یکباره نوروز برای ۵ سال تعطیل شود. اما سخن اهل فرهنگ و هنر سخن دل است و معتقدیم که جهان را فقط 
نمی توان با عقل دریافت: »عقل تا درگاه می برد، اندرون منزل آن را راه نیست« باید درِ دل را به روی حقایق باز کنیم. 
مردان اهل فرهنگ با زبان دل کار می کنند و چون دستی بر شعر و ادبیات هم دارند این زبان عقالنی را تعدیل کرده و 
سعی می کنند کارها را پیش ببرند. از این رو کمیسیون های ملی مختلف یونسکو برآن شدند تا با همکاری یکدیگر از سال 

آینده، هر سال جشن جهان نوروز را برگزار کنند. 
وی در پایان گفت: اگر امسال برخی از کشورهای مختلف سرزمین نوروزی در این جشن حضور دارند و برخی دیگر 
نیستند، سال آینده شرایطی را فراهم خواهیم کرد که همه حضور داشته باشند. امروز ۷۰ سفیر و نماینده در این مراسم 
گرد هم آمده اند که از همه ایشان بسیار متشکرم به ویژه از سفرا و سفارت خانه های آذربایجان، افغانستان وتاجیکستان 

که بسیار کمک کردند.



کسو ی ا  کسولی از ی نوروز  ی ا  لی از ی نوروز 
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در ادامه با حضور مدیران و وزیران حاضر در این مراسم از محمد میرشکرایی، نوروز شناس، تجلیل شد. 
میرشکرایی در این بخش از مراسم پشت تریبون قرار گرفت و با شادباش نوروز در سخنان کوتاهی گفت: افتخار می کنم 
که پژوهشگر نوروز هستم و تالش کردیم و نوروز را به ثبت جهانی رساندیم. امروز نوروز جشنی است که همه به آن 
افتخار می کنند و فکر می کنند که بخشی از جهان نوروز هستند. من این جشن زیبا را به همه مردمان تبریک و شاد 

باش می گویم.
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از با برا بازیابی وان آ نوروز می 
ه ا مر م ی و ا و ی  یا  هویت 

در ادامه مراسم علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: تا آنجا که در تواریخ امم و اقوام مختلف آمده، جوامع انسانی به  تفاوت 
آداب و رسوم و اعتقادات خود هر یک، روز خاصی در سال را جهت  یادآوری و تجدید خاطره نسبت  به موضوعات 
ویژه  ای که در تاریخ و فرهنگ آن قوم اهمیت زیادی  داشته، مشخص کرده و هر سال مراسم ویژه  ای به آن 

مناسبت  برگزار می کرده و آداب و رسوم خاصی را انجام می  داده اند.
وی افزود: در قرآن کریم وقتی یاران حضرت عیسی )ع( سفره ای آسمانی را آرزوکرده و به  عنوان آیه و نشانه الهی 
می طلبند حضرت عیسی)ع( از خداوند می خواهد که منتی برآنها نهاده و روزی آسمانی به آنان عنایت کند تا آن 

روز را عید امت قرار دهند و همواره سالروز آن را پاس دارند.
همچنین مونسان گفت: عالمه طباطبایی)ره( در ذیل آن می فرماید: خصوصیت عید این است که زمینه وحدت 
کلمه و تجدید حیات اجتماعی و نشاط و سرزندگی می آفریند و هر بار که فرا می  رسد عظمت دین را تجدید 
می  کند. سخن مرحوم  عالمه در اینجا شبیه سخن دیگر ایشان در ذیل آیه ۵ از سوره ابراهیم است که درتفسیر 
آیه و ذکرهم بایام اهلل می گوید: گرچه همه روزها به خدا منسوب است اما این آیه  اشاره به روزهای ویژه  ای دارد 
که در آن روزها آیات و عالئم سلطنت و قدرت الهی  ظهور یافته و حادثه خاصی در تاریخ آن امت اتفاق افتاده و 

یا نعمت         های ویژه الهی  تجلی یافته است.

علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی
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او ادامه داد: اگر بتوان  قواعد نجومی را نشانه های دقیقی برای حوادث طبیعی 
شمرد و سرآغاز فصل بهار را همان روزی شمرد که سیر اعتباری آفتاب در 
برج اعتباری حمل قرار می گیرد آن گاه  می توان گفت که عید نوروز نیز جزو 
اعیادی است که سالیانه تجدید می شود و سنتی  تاریخی برای یک حادثه 

متجدد و متناسب با تجدید حیات طبیعت است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: در تاریخ 
بشریت و از جمله در تاریخ پر فراز و فرود کشور ما آیین ها و رسوم های 

زیادی بودند که نتوانستند از آزمون  های زمان زنده بمانند.
وی افزود: نوروز یکی از کهن ترین آیین های بشری است که هیچ آیینی و 
هیچ اهریمنی نتوانسته آن را نابود یا کم رنگ سازد. آیینی که دین مبین 
اسالم هم از در همزیستی و همدلی با آن برآمد و گره ای مبنایی و مستحکم 

میان آن ها زده شد.
مونسان در ادامه گفت: نوروز نه نماد ناسیونالیسم است که همدلی و هم 
گرایی نوع بشر را می طلبد و آرزو می دارد و نه رنگی از تعصب و خشونت 
دارد که بانگ صلح برمی دارد و آواز دوستی سر می دهد. نوروز نه صرفا تعلق 
به قومیتی خاص دارد که کدام قومیتی را در جهان نشان دارید که دل به 

مفاهیم و ارزش های انسانی آن نباخته است.
او افزود: از خاور اروپا تا مدیترانه، از آسیای میانه تا خاور دور، از کردها و ازبک 
ها تا عراق و شام، از غرب چین تا آناتولی ، از شبه قاره هند و افغانستان در 
شرق تا بین النهرین در غرب و از سین کیانگ و آسیای مرکزی در شمال 
شرق تا دامنه های شمالی قفقاز بزرگ در شمال و آسیای صغیر در شمال 
غربی تاریخ بلند خود را در نوروز زنده نگه داشته اند. جشن بزرگ سرسبزی 
طبیعت که تا طبیعت هست نوروز هم ماندگار است. آیینی که مفتخر است 
به پایگاه نیرومند تمدنی خود در تاریخ بشریت. یکی از کهن ترین میراث 
های بشری که در سازمان علمی و فرهنگی یونسکو به ثبت رسید. آیین 
ثبتش هم، چون فلسفه نوروز بنایش در همدلی و همبستگی بود. ثمره 
همگرایی ایران، هند، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، پاکستان و 

ترکیه است.
مونسان در ادامه اظهار داشت: نوروز آغاز آفرینش انسان است و آغاز اندیشه 
و حرکت به سوی تعالی. نوروز همچون هنر این سرزمین های به هم پیوسته 
فرهنگی شب چراغی است که بر تربت مجنون سوزد و همه این مردمان را به 
هم می خواند و نوید نور می دهد و روشنایی. معاون رئیس جمهوری گفت: 
عطار نیشابوری، نوروز را اینچنین به تماشا نشسته است: جهان از باد نوروزی 

جوان شد، زهی زیبا که این ساعت جهان شد. 
و ختم تغرل حافظ شیرازی که رندانه و حمکیمانه می سراید: ز کوی یار می 

آید نسیم باد نوروزی / از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی.
رییس سازمان میراث فرهنگی گفت: این ها همه توصیف آیینی بود که به 
میمنتش ما را اینجا گرد هم آورده و دل های ما را به هم نزدیک کرده، حادثه 
ای که هویت مشترک ماست. نوروز که نشانه ای از عقل و خیر و زیبایی است 
که خداوند هدایایش را در اوراقی از شکوفه های نسترن و سوسن و سنوبر 
تقدیم همه می کند. نوروزی که در آن پیشینیان ما به جنگ دیوان می 
رفتند و آنان را فرمانبردار خویش می ساختند تا مسیر رشد و توسعه را برای 

ما نشانه گذاری کنند.
این مقام مسئول در ادامه گفت: به قول فردوسی بزرگ، برآسوده از رنج تن، 
دل زکین. حاال بر ماست که در راهی به قدمت نوروز، مرزهای تاریخ و جغرافیا 
را درنوردیم و آیین نوروزی پیشه کنیم و به برادری بازگردیم. او در ادامه 
افزود: نوروز در جنبه های اقتصادی و تجاری اش هم رونق دارد و تحرک؛ 
سفره ای رنگارنگ که به روی همه ما که دل در گرو آن داریم باز شده است. 
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در بازاری که دست کم جمعیتی چهارصد میلیون نفری از آن ارتزاق می کند؛ از حمل و نقل و جوانب آن 
گرفته تا نساجی و پوشاک. از صنایع دستی و مایحتاج زندگی تا صنایع شیرنی سازی و تنقالت. از صنعت 
هتلداری و رستوران تا تجارت و کشت گل. همه این ها یعنی رونق گردشگری میان کشورهایی که نوروز 
را می ستایند. علقه ای مشترک که به همگرایی ملت ها منجر می شود. وجه مشترکی که می توان از آن 
به عنوان یک عامل فرهنگی- سیاسی برای برقراری گفتمان بین فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی در راستای 

همگرایی های منطقه ای بهره گرفت.
مونسان افزود: نوروز می تواند آغازی باشد برای بازیابی هویت سیاسی مردم و اندیشه سیاسی دولت های 
منطقه در جهت همسانی، دوستی و اتحاد. آیینی که ملل و اقوام گوناگون را که بدان باور دارند و همه ساله 

آن را پاس می دارند، بهم نزدیک می سازد.
وی ادامه داد: می توان  بندی بست، اما زمین و زمان بندها را می درد، می توان حصاری کشید اما اسب سفید 
بهاران از راه می رسد. مگر می توان مرغ اندیشه را از پرواز در آسمان آبی آزادی بازداشت؟ آزادی از زنجیر 
خودکامگی قدرت های بزرگ که نوروزیان را کنار هم تاب نمی آورند. بهار را تعادل ربیعی می خواندند و 
نوروز نماد و نمود دادگری است، هنگام برابری روز و شب است و در آن دم است که ترازوی زمان در مکان 
به نمایش می آید و بوی شادی در جهان پراکنده می شود. بوی نو شدن، جان را و جهان را فرا می گیرد. اگر 
همه ما دست در دست هم دهیم به مهر خواهید دید که از آن پس سحر سالم می کند، سپیده می دمد، 
خورشید می درخشد. مونسان افزود: همان گونه که نوروز را با همراهی و همدلی ۱۲ کشور به ثبت جهانی 
رساندیم، آیین های دیگری همچون یلدا، عود، عروسک های بدون صورت، نقره  کاری و سوزن  دوزی را 
نیز به اشتراک و فراخوان گذاشته  ایم تا سایر کشورها به ما بپیوندند، چراکه باور ما این است که هیچ  چیز 
همچون آیین های مشترک و امید آفرین نمی تواند ضامن صلح و دوستی میان ملل و دعوت به گفتمان میان 

جهانیان باشد.
معاون رئیس جمهوری در ادامه اظهار داشت: از کشورهای عضو پرونده نوروز دعوت می کنم با برنامه ریزی 
برای همکاری  های مشترک و تعریف رویدادهای بین  المللی همچون نمایشگاه ها و هفته های فرهنگی با 
محوریت نوروز، حق جهانی بودن این میراث ارزشمند و آیین های جذاب آن را به جا آورند و نشان نوروز 
را در عرصه صنعت گردشگری شکوفا کنند، چرا که این جشن بزرگ باستانی ظرفیت بالقوه عظیمی برای 

جلب و جذب گردشگران سراسر جهان و رونق این صنعت در کشورهای عضو پرونده نوروز دارد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پایان بیتی خواند و گفت: و دست آخر این 

شعار فلسفی نوروز گوارای شما باد که هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
در ادامه گروه هنری از کشور آذربایجان با خوانندگی منسوم ابراهیم او برنامه جذابی را اجرا کردند. پس از 
این اجرا، چند گروه محلی ایرانی هم نوروزخوانی کوتاهی را به عنوان میان برنامه اجرا کردند. سپس نوبت 

به علیرضا قربانی رسید تا با موسیقی ایرانی دقایقی مخاطبان را مجذوب خود کند.
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پس از آن در میان تشویق مردم، نوبت به سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
ایران، محمدجواد ظریف رسید.

وی با عرض خیر مقدم به حضار و تشکر از کسانی که این مراسم باشکوه را بعد 
از ۵ سال وقفه در ایام والدت با سعادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا و 
روز زن روز مادر و در آستانه نوروز برگزار کردند، تشکر و قدردانی کرد و گفت: 
بسیار خوشحالیم که در خدمت نمایندگان سرزمین نوروز و نمایندگان جهانی 
نوروز، نمایندگان محترم آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان،.. .ترکیه، پاکستان، عراق، 
هندوستان افغانستان و ایران هستیم. دوستان عزیزم شما نوروز را جهانی کردید. 

بیایید امروز پیمان ببندیم که سرزمینمان را نوروزی کنیم. 
وی افزود: نوروز یک رویداد طبیعی نیست، یک تحول انسانی است، آن چیزی است 
که یونسکو در صدر برنامه  های خود قرار داده است. یعنی تغییر نگرش ها و دیدگاه 
ها و اگر اساسنامه یونسکو را خوانده باشید با این شروع می  شود که چون جنگ در 

اذهان مردم شکل می گیرد، باید صلح را هم در اذهان مردم شکل داد.
ظریف ادامه داد: ما امروز در دنیا با مشکل فهم و شناخت مواجه هستیم و باید 
از حافظ بپذیریم که می گوید: ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی / از این باد ار 
مدد خواهی چراغ دل برافروزی و اگر ما به کمک باد نوروزی این همه خشونت 
ها، رنج ها و نامردمی ها، سلطه گری ها، سلطه طلبی ها و سلطه پذیری ها را به 
دور بیندازیم، فرهنگ نوروز را جهانی کرده  ایم و این وظیفه ما است به عنوان 

کشورهایی که میراث  دار نوروز هستیم.

محمدجواد ظریف؛ وزیر امور خارجه:

ر و ه  ل ن  ا ور ان با 
ی یر نوروز را جهانی ک ه  ل  
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وی ادامه داد: ما نیاز داریم که تفکر مبتنی بر قدرت، سلطه و مبتنی 
بر استفاده از سالح های مخرب را به تفکر گفتگو، همراهی و همدلی و 
همزیستی در خانه ها، شهرها، کشورها، منطقه مان و در جهان تبدیل 
کنیم. ما باید بپذیریم که در جهان، در ایران و در منطقه در یک کشتی 
نشسته ایم و خشونت در خانه، جامعه، شهر، کشور و در جهان برای 

هیچکس امنیت نمی آورد. 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران افزود: ما میراث داران فرهنگ 
نوروز نباید بین خود جنگ و دعوا داشته باشیم. نباید بین هند و پاکستان 
درگیری درگیرد. باید بدانیم که امنیت به قیمت ناامنی دیگران، پیشرفت 
به قیمت فقر دیگران، توسعه به قیمت عقب ماندگی دیگران، نه تنها 

نامطلوب است، بلکه ممکن نیست.
وی افزود: بپذیریم در این جهان کنونِی به هم پیوسته، یا با هم به ساحل 
نجات می رسیم  یا همه غرق می شویم؛ چه در بحران فقر، چه بحران  

ناامنی و یا بحران محیط زیست.
وی اظهار داشت: پیام نوروز این است: از بهاران کی شود سرسبز سنگ / 
خاک شو دمی تا گل نمایی رنگ رنگ / سال ها تو سنگ بودی، دل خراش 
/ آزمون دار یک صباحی خاک باش. بیایید به همه دنیا از زبان ایران و 

سرزمین و فرهنگ نوروز بگوییم با سلطه گری صلح فراهم نمی شود.
ظریف افزود: بیاییم با رفتارمان و با اندیشه نوروزیمان، به دنیا نشان دهیم 
دوران هژمونی و سلطه گری سرآمده است. باید آنهایی که ۷ تریلیون دالر 
هزینه کردند و شرایطشان از روز اول بدتر است، بدانند اگر ده ها و صدها 
برابر آن هم هزینه کنند، تا زمانی که نپذیرند بشریت یک آینده و مشکالت 
مشترک دارد و راه حل های مشترک باید داشته باشد، نمی توانند روی 

صلح و آرامش را ببینید.
وی تاکید کرد: باید همه در صلح باشند تا همه در صلح باشند، ما می توانیم 
با همه اختالفات، تفاوت ها، مشکالت و چالش ها، با فرهنگ نوروز که زمان 
همدلی، دید و بازدید، زمان کنار همنشینی ها و  کنار گذاشتن قهرها و دل 
چرکینی هاست گردهم آییم. ما امروز بیش از هرزمان دیگری در داخل 

کشور و منطقه، به انسجام، هم افزایی، همدلی و همبستگی نیاز داریم.
او ادامه داد: باز هم سراغ موالنا می روم که می گوید: ای بسا هندو و ترک 
همزبان / ای بسا دو ترک چون بیگانگان / پس زبان محرمی خود دیگر 
است / همدلی از همزبانی خوشتر است. ما وارثان این فرهنگیم و از همین 
فرهنگ نوشیده ایم و تغذیه شده ایم که امامش ۱۴۰۰ سال قبل می فرماید: 
با مردم مهربان باش چون یا برادر تو در دین است یا هم نوع تو در آفرینش.

وی در آخرین بخش سخنانش گفت: این است که زبان همدلی می آفریند؛ 
زبان محرمی خود دیگرست / زبان همدلی از همزبانی خوشتر است.  ما هم 
در آغاز نوروز چه می گوییم، ما از خداوند می خواهیم همان طور که موالنا 
فرمود غیر بهار جهان هست بهاری نهان /  ماهرخ و خوش دهان باده بده 
ساقیا؛ ما از ساقی خلقت می خواهیم حول حالنا الی احسن الحال؛ حال 
ما، فکر، اندیشه و تفکر، روش همکاری  و همزیستی ما را، در این نوروز به 
بهترین شکل تغییر دهد. آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود / آمد 

ندای آسمان تا مرغ جان پران شود.
 نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز...



آیین بین المللی جهان نوروز به همت کمیسیون ملی یونسکو-ایران20

ر جهان نوروز  م رونمایی از 
و ربا کما المل

در ادامه مراسم، نوبت به رونمایی از ربات نقاش کمال الملک که توسط دانشجویان خواجه نصیر طراحی و 
ساخته شده بود، با حضور محمدجواد ظریف، مونسان، ایوبی و غالمی رسید.

سپس به دعوت مجری مراسم، بروجردی، حق شناس و همه سفرای سرزمین نوروزی حاضر به همراه 
محمد میرشکرایی برای رونمایی از تمبر جهان نوروز به روی سن آمدند.

پایان بخش این مراسم اجرای زنده گروه موسیقی افغانستانی با خوانندگی عارف جعفری بود که با استقبال 
خوب حاضرین در این برنامه مواجه شد.
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ی نوروز ی اجرا مو

  موسیقی نوروز کشور ایران به سرپرستی علیرضا قربانی
  موسیقی نوروز کشور آذربایجان به سرپرستی منسوم ابراهیم او 

  موسیقی نوروز کشور افغانستان به سرپرستی عارف جعفری 



اودری ازوله
 مدیر کل یونسکو
اودری ازوله
 مدیر کل یونسکو
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عالی جنابان، خانم ها و آقایان
بسیار خوشوقتم که به مناسبت مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد ثبت نوروز در فهرست میراث فرهنگی معنوی 

یونسکو پیامی برایتان داشته باشم. 
نوروز آغاز سالی نو و طلیعه بهار است. در حالی که همه ما مشتاقانه روزهای گرمتر و بیداری دوباره طبیعت را انتظار 
می کشیم، خوشحالم که شما در شهر جذاب تهران، این رویداد را با اجرای موسیقی و نمایش های دیگر جشن می 
گیرید که در واقع پرتوی است از غنای تجلیات فرهنگی که به زندگی میلیون ها نفر در ایران می تابد، میراث مشترکی 

که در گستره آسیای مرکزی، و جنوب و غرب آسیا نیز جشن گرفته می شود.
نوروز نماد برجسته ای است از اهمیت میراث فرهنگی معنوی که نسل به نسل منتقل می شود و به برگزارکنندگان 
آن هویت و پیوستگی می دهد. ترانه ها، رقصها، افسانه سرایی ها، آیین ها و بازی های سنتی و جمع شدن بر سفره 
خوردنی های جشن های نوروزی شاهد زنده ای است از تنوع خالق که ارزش های صلح، همبستگی میان نسل ها و 

درون خانواده ها، درک متقابل و روابط خوب بین همسایگان را ترویج می کند.

ت  ا یر ک یونسکو به م ر ازوله م ان او یا 
ر  ت نوروز  ر  ال همین  ت  ا ر مرا ب

و یونسکو ی م ره ت میرا  هر
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دوستی همجوارانه میان کشورهایی که در آن نوروز جشن گرفته می شود، این امکان را فراهم ساخت تا نوروز در سال 
۲۰۰۹ بطور مشترک توسط آذربایجان، هند، ایران، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان در لیست میراث فرهنگی 
ناملموس بشریت تحت کنوانسیون ۲۰۰۳ برای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس ثبت گردد و در ادامه به افغانستان، 

عراق، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان در سال ۲۰۱۶گسترش یابد .
این ثبت نتیجه تالش ها و همکاری های طوالنی میان این کشورها بوده و نشان دهنده تمایل مشترک برای به رسمیت 

شناخته شدن نوروز توسط جامعه بین المللی است.
این امر همچنین راه را برای تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در به رسمیت شناختن ۲۱ مارس به 
عنوان روز بین المللی نوروز هموار نمود. مطمئنم که رونمائی از »تمبر جهان نوروز« نقش مهمی در تعمیق بزرگداشت 

جشن های نوروز خواهد داشت و شما امروز از آن لذت خواهید برد.
نوروز، با تنوع، عمق و غنایش، در واقع فرصتی است که می باید همه ما را به هم نزدیک تر کند. جشن های مشترک 
نوروزی، مردمانی را با فرهنگ ها، ملیت ها، ادیان، مناطق و زبان های گوناگون با هم متحد می کند که از این راه به 

پیوستگی های مشترک خود پی می برند. 
مراسم شما از نظر روحی باز و دربرگیرنده همه است و یک نقطه ورود برای همه افراد از سنین مختلف برای برقراری 
تماس و ارتباط با دست اندرکاران و جوامع در چارچوب یک جشن فراهم می سازد. پیغام نورز این است: گذر زمان 

فرصتی برای ساختن پل میان انسانهاست.
برایتان جشن نوروز شادی آرزومندم.
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ی  برنامه ها ج
همزمان با برگزاری آیین بین المللی نوروز به منظور آشنایی هرچه بیشتر با مراسم و سنت های کشورهای 
نوروزی نمایشگاه عکس، آیین نوروز خوانی، تکلم خوانی، آیین آذری و عاشیق لر نوروز بصورت برنامه های 

جنبی در کنار این مراسم به معرض نمایش عموم گزارده شد.
همچنین از کشورهای تاجیکستان، افغانستان و قومیت های ایرانی نیز سفره های هفت سین در سالن های 

جنبی این آیین بین المللی به نمایش گذاشته شد.



ها  اور
  گردهم آیی گسترده سفرای کشورهای صاحب نوروز و سفرا و نمایندگان کشورهایی همچون انگلیس، آلمان، سوییس، 

فرانسه، هلند، سوئد، دانمارک، مالزی و بلغارستان جهت پیشبرد دیپلماسی فرهنگی و تعامالت گسترده بین المللی با توجه 
به اسناد باالدستی و ارزش ها و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران

  بازتاب جنبه های اقتصادی و تجاری نوروز و همچنین صنعت گردشگری آن با برپایی سفره های نوروزی و نمایش 
آیین های نوروزی

  بازتاب گسترده رسانه ای در راستای معرفی این آیین کهن باستانی

از و برنامه ها  آی  ان
تشکیل کارگروه نوروز با حضور دبیران کل کشورهای صاحب نوروز و دبیران کل کمیسیون های ملی یونسکوی منطقه برای 

ارائه گزارش کاملی از این مراسم و در راستای هم اندیشی و برنامه ریزی برای برگزاری بزرگداشت سالیانه نوروز

ها  اور
گردهم  گردهم  گردهمآیی گسترده سفرای کشورهای صاحب نوروز و سفرا و نمایندگان کشورهایی همچون انگلیس، آلمان، سوییس، 
فرانسه، هلند، سوئد، دانمارک، مالزی و بلغارستان جهت پیشبرد دیپلماسی فرهنگی و تعامالت گسترده بینالمللی با توجه 

تی و ارزشبه اسناد باالدستی و ارزشبه اسناد باالدستی و ارزشها و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران
ی سفرههای اقتصادی و تجاری نوروز و همچنین صنعت گردشگری آن با برپایی سفرههای اقتصادی و تجاری نوروز و همچنین صنعت گردشگری آن با برپایی سفرههای نوروزی و نمایش    بازتاب جنبه

آیینهای نوروزی
رده رسانهبازتاب گسترده رسانهبازتاب گسترده رسانهای در راستای معرفی این آیین کهن باستانی بازتاب گست  بازتاب گست  

از و برنامهها  آی ان
یسیونتشکیل کارگروه نوروز با حضور دبیران کل کشورهای صاحب نوروز و دبیران کل کمیسیونتشکیل کارگروه نوروز با حضور دبیران کل کشورهای صاحب نوروز و دبیران کل کمیسیونهای ملی یونسکوی منطقه برای 

برنامهاندیشی و برنامهاندیشی و برنامهریزی برای برگزاری بزرگداشت سالیانه نوروز تای همارائه گزارش کاملی از این مراسم و در راستای همارائه گزارش کاملی از این مراسم و در راستای هم
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ی ا ا 
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Poster     پوسرت
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Invitation Card     کارت دعوت
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Stamp     مترب
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Ticket     بلیط
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انه ها کا ر ان
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اویر و  آل
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