
  برگزاری آيين باستانی مهرگان با همکاری چندين گروه فرهنگی منطقۀ واشنگتن

  در اين جشن ملّی ايرانیگسترده و دعوت از هم ميهنان گرامی به حضور و مشارکت 

: کانون دوستداران فرهنگ ايران، بنياد فرهنگی   گروه فرهنگی ايرانی در منطقۀ واشنگتن بزرگ چندين
  مهرگان باستانی آيين برپاداشتن  به منظور امسال  تا بر آن شده اند  و کارگاه هنر،  دماوند،جامعۀ مندايان

هماهنگ   کنند.  ه تمام تر برگزار چ ايرانی را با شکوه هراصيل اين جشن  دست به دست يکديگر دهند و 
  کننده اين برنامه : هما ( همکاری ما ايرانيان) می باشد. 

شامل سخنرانی در بارۀ خاستگاه اين جشن ديرسال و اهميت فرهنگی و   برای جشن برنامۀ تدارک شده
، عرضۀ سروده هايی از شاعران گذشته ومعاصر در ارتباط  تاريخی آن برای ما ايرانيان و ايرانی تباران

  رقص محلّی خواهد بود. و  ، اجرای موسيقی اصيل ايرانی توسط هنرمندان منطقه  آيين مهرگانبا 

يداری در  ر برای خنيز از حاضران با چای و شيرينی و قهوه پذيرايی خواهد شد. ساندويچ های سرد 
     د داشت.نقرار خواهدسترس 
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گروههای سازمان دهنده با توجه به اين که جشن  برای حضور در اين جشن وروديه منظور نشده است و  
تأمين   ظور به من ، مهرگان از دل فرهنگ ما برخاسته و  متعلق به همۀ ايرانيان و ايرانی تباران است

  هزينه های آن بر روی مشارکت داوطلبانه و هّمت عالی هم ميهنان حساب می کنند. 

هم ميهنان گرامی منطقه با حضور هرچه گسترده ترشان  که  انتظار دارند    سازمان دهندگان جشن همچنين
دلبستگی خود را به زنده نگهداشتن جشن ها و آيين های ملّی که   ،در  بزرگداشت آيين باستانی مهرگان

تقويت  را  پيوند معنوی ميان ما به شمار می روند و همبستگی و اشتراک منافع بين ما  نيرومند  رشته های  
  به معرض نمايش بگذارند.     ،می کنند

 

 


