پيام شادباش نوروزی شاھزاده رضا پھلوی
اول فروردين ماه ١٣٩۴
ھم ميھنانم،
نـوروز دل انگيــز ،جشن باستـانی ھزاران سالـه ايرانيــان و فـرا رسيدن بھاری ديگـر را بـه شما و ھمه ملت ھای جھان شادباش
می گويم .سال نو بر شما بانوان ،جوانان ،نوجوانان و کودکان آينده ساز ايران ،که با وجود تمامی کم و کاست ھا ،با نوآفرينی ھای
چشمگيرخود ،نام ايران و ايرانی را در جھان پرآوازه و سربلند کرده ايد ،خجسته باد.
نوروز کھن ترين جشن گيتی ،زبان مشترک مردمان ايرانشھر و ره آورد رشته پيوند ملت ھا برای دوستی و سازش جھانی است.
شادباشی ويژه می گويم ،به مادران و پدران سوگوار ،به جانبازان جنگی که جسم و روح خود را سخاوتمندانه برای حفظ تماميت
ميھن فدا کردند ،به پناھجويان ،به زندانيان سياسی ـ عقيدتی و بستگانشان و به آنھا که در بستر بيماری ھستند .عيدی کودکان
خيابانی و بی سرپرست و نيازمندان را فراموش نکنيم.
ھم ميھنانم ،تندرستی و شادی را برای ھمه شما در سراسر گيتی آرزومندم.

نوروز به َچم زندگی ،عشق وپيام اميد برای سالی دگر است .دم تحويل ،مرز بين پايان سالی که گذشت و شروع سالی دگر ،با
ھزاران آرزو و اميد ،برای آينده ای بھتر و روشن ،به پيشواز بھار می رويم و فرا رسيدن سال نو را خوش آمد می گوييم.
در اين دوران بحرانی که جايگـاه زيست بوم ايــران دستخوش خطری جـدی و اندوه بار است ،بسی جـای تاسف است که به سبب
بی درايتی و اعمال توسعه ناپايدار از سوی حکومت جمھوری اسالمی در مديريت آب ،بيشتر زيستگاه ھای آبی طبيعی و انسانی
ساخت ،رو به خشکی ھستند .جنگل ھا ،مراتع و حيات وحش در خطر نابودی است.
با ھجوم ريز َگردھا ،آلودگی روزافزون خاک و ھوا ،قطع بی رويه ی درختان ،شاھد شتاب بيابان زايی نفس گير و رکود در
کشاورزی ھستيم .نخلستان ھای دامان زاگرس تا کرانه ھای خليج فارس که شش ھزار سال با تاريخ کھن ما ھمراه بوده را امروز
نخلستان ھای سوخته می نامند.
گونه ھای بومی ھرمزگان ،و سيستان و بلوچستان که پاسدار خاک وطن بوده اند ،محکوم به نابودی ھستند .و ھجوم ريزگردھا،
نفس خوزستان را بند آورده است .خشکيدن درياچه اروميه ،زاينده رود ،گاوخونی ،نابودی درياچه پريشان ،و کم آبی کارون،
کابوسی برای زيست بوم ايرانمان است.
نگذاريم بام ايران ،چھارمحال بختياری ـ سرزمين آب ھا ـ به دليل برداشت ھای بی رويه از منابع آب ھای زيرزمينی ديگر نقاط
کشور ،بی آب شود .پوشش گياھی در آيين کھن ما ايرانيان ،سرچشمه برکت بوده است .نگذاريم سفره کرانه ھای گيالن ،مازنداران
و گلستان بی نان ،و مسير سبز ساحل دريای خزر بی رنگ شود.
شوربختانه ،منابع طبيعی کشورمان ،دراين سی و شش سال ،به سبب روحيه سوداگرايی ،و بی تفاوتی قدرت داران نظام جمھوری
اسالمی ،رو به تخريب و فنا رفته است .اين نابودکنندگان مرز و بوم کشورمان با ھزينه کردن سرمايه ھای مردم ايران در لبنان،
عراق ،سوريه و يمن ،سرمايه ھای آيندگان را بر باد می دھند.
ھم ميھنانم،
زيست بوم کشورمان رو به خاموشی است .بياييم امسال را سال پيکار ملی برای نجات زيست بوم ايران بناميم .چنانچه از ايران،
بام و بومی باقی نماند ،ديگر خانه ای نخواھيم داشت تا نوای ـ ای ايران ـ ای مرز پرگھر ـ را باھم بسراييم.
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در سال پيش روی ،با اراده ملی ،برای نجات زيست بوم ايران ،کوشا باشيم .يگانه راه ايجاد زمينه ھای رشد اقتصادی ،توسعه
پايدار و فراھم آوردن رفاه و امنيت برای ھر شھروند ايرانی ،با استفاده درست و کارساز از منابع طبيعی و انسانی است .نگھداری
و پاسداری از منابع طبيعی کشورمان ،نقش ملی يکايک شھروندان ايرانی در برابر نسل ھای آينده است.
باوجود نابسـامانی ھای بسيار که سھم ملت و کشورمان شده است ،بيش از ھرزمانی الزم است که ھمه ما ايرانيان ،به جنبش ھای
مدنی در پاسداری از زيست بوم و منابع طبيعی ايرانمان بپيونديم ،و با ھمه نيرو ،برای نجات ايران ،تالش کنيم.
زمان انتخاب فرا رسيده است :يا جدا از ھم بار خشکسالی ايران ،فقر و فالکت را به دوش خواھيم کشيد ،و يا ،دست در دست ھم،
کشوری سرشار از آرامش ،نشاط ،امنيت و رفاه برای ھر شھروند ايرانی خواھيم ساخت.
ھر روزتان نوروز ،نوروزتان پيروز
پاينده ايران
رضا پھلوی
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