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 بیانیه شورای ملی اریان

 « رد روز جهای ریشه کنی فقر »

های مختلف اجتماعی در کشور کهن ما ایران، مردم هر روز با ناامیدی در روزگاری که با تثبیت فقر در الیه

جامعه  ها در قشر مستضعفبیشتر سعی در ادامه دادن به زندگی خود دارند، در روزگاری که تعداد خودسوزی

رزمین گذار ویرانی این سایهپپنجاه و هفت های قشری بود که در سال ه حمایت از آنان هدف و مبنای شعارک-

ه زندان سرزمین کهن، یا بیابد، در روزگاری که معلمین عزیز و آموزگاران گرامی این هر روز فزونی می -شد

 برند، در روزگاری که کارگران شریف و زحمتکشاند و یا در اعتراض به وضعیت معیشت خود بسر میرفته

و در  ؛ن دارند و یا عدم امنیت شغلی و تامین اصولی و صحیح اجتماعیزمین، یا غم ناپهنه گسترده ملک ایران

ان آن را شود توروزگاری که اکثریت مردم ساکن در چارچوب مرزهای سرزمینی که بنام ایران شناخته می

اشند ریزی اقتصادی و مالی داشته بماه آینده خود برنامهبرای  ؛ حتی ندارند که برای سال آینده خود که نه

 ود.  ابر می شکنی فقر چند بر اهمیت روز هفدهم اکتبر، روز جهانی ریشه ان نان شب خود هستند،و نگر

 سوی سازمان ملل متحد به شکل زیر تعریف شده است:  این روز از

 ای پایدار: همه با هم برای پایان دادن به تمامی اشکال فقر و تبعیضساختن آینده -

 از سوی سازمان ملل متحد شاخته شده است.« روز جهانی ریشه کنی فقر»تحت نام  -

هفدهم تصویب کرد که  74/691میالدی طی قطعنامه در سال نود و سه  ملل متحد  مجمع عمومی سازمان 

انی گذاری شود و برای هر سال نیز عنوکنی فقر شناخته و نامماه اکتبر هر سال به عنوان روز جهانی ریشه

ن ای پایدار: همه با هم برای پایان دادساختن آینده» جداگانه در نظر گرفته شده است که سال جاری بنام

 نامیده شده است.  «ه تمامی اشکال فقر و تبعیضب

 



 

 

 

 است:  م پرداخته شدههبه این م «شورای ملی ایران»منشور  بند هفتم در 

می های علریزی یک بازار آزاد با هدف افزایش تواناییفراهم آوردن فضای آزاد و امن برای شالوده»

ظور استقرار منو تکنولوژی کشور و ارتقای جایگاه اقتصادی ایران بر اساس توزیع عادالنه ثروت به 

مت های اقتصادی ایران و جهان در خدعدالت اجتماعی و باالبردن سطح رفاه عمومی بکارگیری تجربه

 «تامین توسعه پایدار

 ترین حقوق مردم ایران، برخورداری از امنیت شغلی و رفاه اقتصادی اساسیشورای ملی ایران باور دارد که 

با توجه به منابع غنی موجود در ایران شامل معادن، توانایی گسترش صنعت توریسم، امکان است، و این مهم 

گسترش کشاورزی بر پایه اصول صحیح آبرسانی، هوش و استعداد ذاتی ایرانیان در امور علمی و دانش بنیان، 

طبیعی انرژی از  لیدهای وسیع و کویر در کشور برای توهای فسیلی و حتی وجود بیابانمنابع مختلف سوخت

 .قابل دست یابی استهای دیگر انرژی و غیره، طریق تبدیل انرژی خورشیدی به صورت

بینی شتوان هیچگونه پیکنونی حاکم در ایران، نمی باور دارد، با وجود سیستم فاسد « شورای ملی ایران»

صادی های اقتموعهای از آینده اقتصادی این سرزمین در نظر آورد، چه آنکه با وجود مجمثبت و امیدوارانه

ی در باشند تمامی مجاری کسب درآمد و نقدینگهای طبقه حاکم میو صنعتی که در دست نظامیان و امنیتی

 ادی وجود ندارد.و زمینه برای رشد و توسعه اقتص بوده وابستگان به قدرت اختیار

تنها روش برون رفت از بحران اقتصادی، برگزاری انتخابات آزاد در ایران و واگذاری قدرت به نمایندگان 

 و دلسوز، کشور را از این وضع پریشان نجات دهند.  واقعی مردم است، تا با انتخاب مدیران شایسته

 

 پاینده ایران آزاد و برابر برای همه ایرانیان

 

 

 

 

 


