
 : جوانان عزیزامام خامنه ای )مدظله العالی(خطاب به 

 

 انقالب ترین مردمی و ترین بزرگ که ایران ملت پرشکوه انقالب 

 بدون را پرافتخار چله یک که است انقالبی تنها است، جدید عصر

 مرحله دومین وارد اینک و نهاده سر پشت آرمانهایش به خیانت

 .است شده سازی تمدن و پردازی جامعه و خودسازی

 

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب

                                                                 میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 : جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 

 کسی و بود شده تقسیم مادی غرب و شرق میان جهان که روز آن

 با ایران، اسالمی انقالب برد، نمی را دینی بزرگ نهضت یک گمان

 و کرد مطرح هم کنار در را دنیا و دین نهاد، میدان به پا شکوه و قدرت

 .نمود اعالم را جدیدی عصر آغاز

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 

 انقالبکارگروه تبیین بیانیه گام دوم 
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 : جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 

 نخواهد فایده بی و مصرف بی هرگز دینی انقالب این جهانی شعارهای

 اخالق آزادی،. است سرشته آن با عصرها همه در بشر فطرت زیرا شد

 یک و نسل یک به برادری و عقالنیت عزت، استقالل، عدالت، معنویت،

 . نیست مربوط جامعه

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 : جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 دچار خموشی و رکود به سازی، نظام از پس اسالمی انقالب

 و سیاسی نظم و انقالبی جوشش میان و شود نمی و نشده

 نظام  نظریه از بلکه بیند نمی ناسازگاری و تضاد اجتماعی

 .کند می دفاع ابد تا انقالبی
 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 : جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 فاقد نو، به نو موقعیتهای و ها پدیده برابر در و متحجر اسالمی، جمهوری

 های مرزبندی به و پایبند شدت به خود اصول به اما نیست ادراک و احساس

    هرگز خود اصلی خطوط با است، حساس شدت به دشمنان و رقیبان با خود

 .بماند چگونه و بماند چرا که است مهم برایش و کند نمی مباالتی بی

 

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 : جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام 

 

 گلوله صدام، و آمریکا با حتی ای معرکه هیچ در ایران ملت اسالمی انقالب

 و کرده دفاع خود از دشمن  حمله از پس موارد همه در و نکرده شلیک را اول

 برابر در شجاعت و صراحت با و آورده فرود محکم را متقابل ضربت البته

 این و کرده دفاع مستضعفان و مظلومان از و ایستاده گردنکشان و زورگویان

 .باد چنین همواره و است ایرانی و ایران سربلندی مایه

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 



 : جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام 

 

 پرانگیزه و کارآزموده باید که شمایید و شماست های دهه آینده، های دهه عزیزان

 تمدن ایجاد که بزرگش آرمان به بیشتر چه هر را آن و کنید حراست خود انقالب از

 است( فداه ارواحنا) عظمى والیت خورشید طلوع برای آمادگی و اسالمی نوین

 درست را گذشته باید آینده، در استوار گامهای برداشتن برای. کنید نزدیک

 . گرفت درس ها تجربه از و شناخت

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 : جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 بود ما علیه چیز همه اوال شد، آغاز صفر نقطه از آن، از برخاسته نظام و اسالمی انقالب

 هیچ ثانیا غربی، دولتهای از دیگر برخی و آمریکا دولت چه و طاغوت فاسد رژیم چه

 اسالمیت و جمهوریت ترکیب. نداشت وجود ما برابر در ای شده طی راه و پیشینی تجربه

 بزرگ اندیشه و نورانی قلب و الهی هدایت با جز آن، پیشرفت و تشکیل ابزارهای و

 .بود انقالب درخشش نخستین این و نیامد دست به خمینی، امام

 

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 : جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام 

 

 " میتوانیم ما " اصل به اعتقاد و اسالمی ایمان از گرفته الهام جهادی مدیریتهای

 ها عرصه همه در پیشرفت و عزت به را ایران آموخت، ما همه به بزرگوار امام که

 و کرد مدیریت عرصه وارد و حوادث داراصلی میدان را جوانان عزیز و رسانید

 منشا این و آموخت همه به را داخلی توانایی به اتکاء دشمنان، تحریم برکت به

 .شد بزرگ برکات

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 : جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 ضروری و زیرساختی طرح هزاران بنیان، دانش شرکت هزاران تاسیس

 معدن نیرو، صنعت، نقل، و حمل عمران، های حوزه در کشور برای

 در یا دانشگاهی کرده تحصیل ها میلیون و...  و آب کشاورزی، سالمت، 

 بزرگ برکات از کشور سراسر در دانشگاهی واحد هزاران و تحصیل حال

 . است اسالمی انقالب

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 : جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 بنیادی، های سلول ای، هسته سوخت چرخه قبیل از بزرگ طرح ها ده ایجاد

 شصت جهان، درکل نخستین های رتبه با غیره و فناوری زیست نانو، فناوری

 از صنعتی واحدهای شدن برابر ده به نزدیک غیرنفتی، صادرات شدن برابر

 . است اسالمی انقالب بزرگ برکات

 

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب

                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 فناوری به مونتاژ صنعت تبدیل کیفی، نظر از صنایع شدن برابر ها ده

 در جمله از مهندسی گوناگون های رشته در محسوس برجستگی بومی،

 جایگاه و پزشکی حساس و مهم های رشته در درخشش دفاعی، صنایع

 . است اسالمی انقالب بزرگ برکات از آن در مرجعیت

 

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 به را المللی بین مسائل به آنان نگاه و مردم آحاد سیاسی بینش ایران اسالمی انقالب

 موضوعاتی در المللی بین مسائل وفهم سیاسی تحلیل. داد ارتقاء آوری شگفت گونه

 همه و کشور همه در...  و فلسطین مسئله آمریکا، بخصوص غرب جنایات همچون

 و جوانان عزیزنو برای حتی دست این از مسائلی و شد جاری زندگی ساحتهای

 .گشت فهم قابل و روشن نونهاالن،

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته                                                                                                                                     
 

 

 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 

 ارزش این آنکه دلیل به کشور در عدالت کارکرد از حقیر این نارضایتی

 هنوز و باشد اسالمی جمهوری نظام تارک بر همتا بی گوهر باید واال

 انجام کار عدالت استقرار برای که شود گرفته معنی این به نباید نیست،

 .است نگرفته

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 با دهه، چهار این در عدالتی بی با مبارزه دستاوردهای که است آن واقعیت

 سازی خانه سازی، راه بزرگ آمار.نیست مقایسه قابل دیگرگذشته دوره هیچ

 مراکز آب، و برق رساندن کشاورزی، امور اصالح صنعتی، مراکز ایجاد

 مناطق دورترین به آن امثال و نیروگاه و سد دانشگاهی، واحدهای درمانی،

 .است افتخارآفرین حقیقتا کشور،

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 دعا ذکر، با مقدس، دفاع جمله از سخت میدانهای در جوانان عزیز مجاهدتهای

 برابر در نمایان و زنده را اسالم صدر ماجراهای و شد همراه ایثار و برادری روحیه

 خود عزیزان از دینی وظیفه احساس با همسران و مادران و پدران. نهاد همه چشم

 دینی فضاهای و مساجد کندند، دل شتافتند می جهاد گوناگون های جبههبه  که

 ... و گرفت سابقه بی رونقی

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 و انقالب از پاسداری و صیانت و ناپذیری تسلیم سال، چهل این تمام در

 متکبر دولتهای مقابل در آن برافراشته گردن و آن الهی هیبت و عظمت

 جوانان عزیز بویژه ایرانی و ایران شده شناخته خصوصیت مستکبر، و

 .است رفته می شمار به بوم و مرز این

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 

 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 در انقالبی جریان از وغفلت انقالب شعارهای به توجهی بی اگر که بدانید

 هم بار خسارت و بود متأسفانه که بود نمی ساله چهل تاریخ از هایی برهه

 رسیدن مسیر وکشوردر بیشتر بسی این از انقالب دستاوردهای شک بی بود،

    وجود کنونی مشکالت از بسیاری و بود جلوتر بسی بزرگ آرمانهای به

 .داشت نمی

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب

                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 با اما روست به رو مستکبران چالشهای با انقالب آغاز مانند هم امروز مقتدر، ایران

 عمال دست کردن کوتاه سر بر آمریکا با روزچالش آن اگر دار؛ معنی کامال تفاوتی

 بود جاسوسی النه کردن رسوا یا تهران در صهیونیستی رژیم سفارت تعطیلی با بیگانه

 بساط برچیدن و صهیونیستی رژیم مرزهای در مقتدر ایران حضور برسر چالش امروز

 . است...  و آسیا غرب منطقه از آمریکا نامشروع نفوذ

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 روست به رو مستکبران چالشهای با انقالب آغاز مانند هم امروز مقتدر، ایران

 خرید از جلوگیری غرب مشکل روز، آن اگر دار؛ معنی کامال تفاوتی با اما

 انتقال از جلوگیری او مشکل امروز بود، ایران برای ابتدایی تسلیحات

 .است مقاومت نیروهای به ایرانی پیشرفته سالحهای

 

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب

                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام 

 

 کامال تفاوتی با اما روست به رو مستکبران چالشهای با انقالب آغاز مانند هم امروز مقتدر، ایران

 و هواپیما چند با یا فروخته خود ایرانی چند با که بود آن آمریکا روزگمان آن اگر دار؛ معنی

 امنیتی و سیاسی مقابله برای امروز آید، فائق ایران ملت و اسالمی نظام بر توانست خواهد بالگرد

 بیند می مرعوب یا معاند دولت ها ده از بزرگ ائتالف یک به محتاج را خود اسالمی، جمهوری با

 . خورد می شکست رویارویی در هم باز البته و

 

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 

 ملت شایسته و متعالی جایگاهی در اکنون انقالب، برکت به ایران

 دشوار های گردنه بسی از کرده عبور و جهانیان چشم در ایران

 .است خویش اساسی مسائل در
 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهواحد دانشگاه آزاد اسالمی 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 سوی به آمیز افتخار مسیر از ای قطعه فقط شده طی راه

 که مسیر این دنباله. است اسالمی جمهوری نظام بلند آرمانهای

 هشیاری و همت با باید نیست، ها گذشته دشواری به زیاد، گمان به

 .شود طی جوانان عزیز شما ابتکار و عمل سرعت و
 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 

 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 میدانهای همه در جوان، فعاالن جوان، اندیشمندان جوان، کارگزاران ، جوان مدیران

 معنویت و اخالق و دین های عرصه در نیز و المللی بین و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی

 عبرتهای و ها تجربه از و دهند مسئولیت بار زیر به را خود های شانه باید عدالت، و

 ایران و بندند کار به را جهادی عمل و انقالبی روحیه و انقالبی نگاه گیرند، بهره گذشته

 .بسازند اسالمی پیشرفته نظام کامل الگوی را عزیز

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 و مستعد انسانی نیروی کشور، امیدبخش ظرفیت ترین مهم

 .است دینی و ایمانی اصیل و عمیق زیربنای با کارآمد

 
 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 

 
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 در جهان دوم رتبه عالی، تحصیالت دارای نفر میلیون 14 به نزدیک سال، 40 زیر جوان جمعیت

 آماده و کرده رشد انقالبی روحیه با که یجوانان عزیز انبوه مهندسی، و علوم آموختگان دانش

 آفرینشهای به که اندیشمندی و محقق جوانان عزیز چشمگیر جمع و کشورند برای جهادی تالش

 هیچ که است کشور برای عظیمی ثروت اینها دارند؛ اشتغال غیره و صنعتی و فرهنگی و علمی

 .شد تواند نمی مقایسه آن با مادی اندوخته

 

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب

                                                                        میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام 

 

 منابع است جهان معدنی ذخایر درصد ۷ دارای جهان، جمعیت درصد یک بودن دارا با ایران

 بازار جنوب، و شمال و غرب و شرق میان جغرافیایی استثنائی موقعیت زیرزمینی، عظیم

 سواحل جمعیت، میلیون 100 با همسایه 1۵ داشتن با ای منطقه بزرگ بازار ملی، بزرگ

 و بزرگ اقتصاد باغی، و کشاورزی متنوع محصوالت با زمین خیزی حاصل طوالنی، دریایی

 .است مانده نخورده دست ظرفیتها از بسیاری که متنوع،

 

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب

 میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 

 انسانی و طبیعی نشده استفاده ظرفیتهای نظر از ایران که است شده گفته

 خواهید پرتالش و مؤمن جوانان عزیز شما شک بی است، جهان اول رتبه در

 .کنید برطرف را بزرگ عیب این توانست

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 

 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
 میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 

 به خوشبینانه نگاه و امید من توصیه نخستین چیز، همه از پیش

  گامی هیچ ها، قفل همه اساسی کلید این بدون. است آینده

 .برداشت توان نمی
 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب

 میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 ای رسانه و تبلیغی سیاست - همیشه مانند واکنون - سال چهل این طول در

 و مسئوالن حتی و مردم سازی مایوس آن، های برنامه ترین فعال و دشمن

 نشان وارونه مغرضانه، های تحلیل دروغ، خبرهای است، آینده از ما مدیران

 کوچک عیوب کردن بزرگ امیدبخش، های جلوه کردن پنهان واقعیتها، دادن

 .باشید تبلیغاتی محاصره این شکست در پیشگام باید جوانان عزیز شما...  و

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
 میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 و امین دلهای و دست و هاست ریزش از فراتر بسی انقالب های رویش

 دنیا. است دوختگان کیسه و خائنان و مفسدان از بیشتر مراتب به خدمتگزار،

 ها عرصه از بسیاری در ایرانی ابتکارهای و ایرانی پایداری و ایرانی جوان به

 به خداداد، باقوت و بدانید را خود قدر.  نگرد می    احترام و تکریم چشم با

 .بیافرینید حماسه و خیزبردارید آینده سوی

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
 میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 توانست که بود خود دانش برکت به غرب دنیای. است توانایی دانایی، دیگر روی

 از استفاده سوء به ما. کند فراهم ساله دویست قدرت و نفوذ و ثروت خود برای

 جوشاندن به کشور نیاز به موکدا اما کنیم، نمی توصیه کرد، غرب آنچه مانند دانش

 .ورزیم می اصرار خود میان در دانش چشمه

 

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
 میمهاسالمی واحد دانشگاه آزاد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 از باید. یابیم دست ها قله به باید عقبیم، بسیار جهان دانش های قله از هنوز ما

 هنوز مرحله این از ما. کنیم عبور ها رشته ترین مهم در دانش کنونی مرزهای

 شتاب این ولی رویم می پیش شتاب با و ایم کرده شروع صفر از ما عقبیم، بسیار

 .شود جبران افتادگی عقب آن تا یابد ادامه باال شدت با سالها باید

 

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
 میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 احساس با را راه این که است آن جوانان عزیز شما از من عمومی مطالبه اینک

 علمی انقالب یک بنای سنگ. گیرید پیش در جهاد یک همچون و بیشتر مسئولیت

 نیز ای هسته شهدای قبیل از شهیدانی انقالب، این و شده گذاشته کشور در

 به شما علمی جهاد از که را توز کینه و بدخواه دشمن و پاخیزید به. است داده

 .سازید ناکام است بیمناک شدت

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
 میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 

 و اجتماعی و فردی فعالیتهای و حرکتها همه دهنده جهت اخالق، و معنویت

مادی  کمبودهای با حتی را زندگی محیط آنها، بودن. است جامعه اصلی نیاز

 .آفریند می جهنم مادی، برخورداری با حتی آن نبودن و سازد می بهشت

 

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 

 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
 میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 

 اختیار در خطرناکی بسیار امکان فراگیر، و پیشرفته ای رسانه ابزارهای

 کامال و هوشمندانه باید.  است نهاده ضداخالق و معنویت ضد های کانون

 و مدت کوتاه های برنامه ها باره این در رو، پیش های دوره در مسئوالنه

 .اجراشود و تنظیم جامعی مدت میان

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
 میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 

 مردمی آن، شدن بنیان دانش و شدن مولد کشور، اقتصاد زایی درون

 از استفاده با گرایی برون دولت، نکردن گری تصدی و اقتصاد کردن

 وابستگی از رهایی مهم های حل راه جمله از...  و کشور موجود ظرفیتهای

 .است اقتصادی

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
 میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 است تحریم از ناشی صرفا اقتصادی مشکالت " که کند گمان کسی اینکه

 دشمن برابر در نشدن تسلیم و استکباری ضد مقاومت هم تحریم علت و

 گرگ پنجه بر زدن بوسه و دشمن برابر در زدن زانو حل، راه پس است؛

 .است نابخشودنی خطایی " است

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
 میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 حکومت مقامات همه مشروعیت شرط اقتصادی طهارت که بدانند باید همه

 حرام لقمه از و باشند برحذر حرص شیطان از باید همه است، اسالمی جمهوری

 و نظارتی های دستگاه و بخواهند کمک باره این در خداوند از و بگریزند

 آن رشد با و پیشگیری فساد نطفه تشکیل از حساسیت و قاطعیت با باید دولتی

 .کنند مبارزه

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
  میمهاسالمی واحد دانشگاه آزاد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 شده تاکنون آنچه میگویم صریحا است آنها انتظار چشم کشور آینده که عزیزی جوانان به اینجانب

 مسئوالن دلهای اسالمی، جمهوری در. است ژرف ای فاصله دارای بشود، و شده می باید آنچه با

. باشد بیمناک شدت به طبقاتی عمیق شکافهای از و بتپد ها محرومیت رفع برای باید دائم طور به

 توزیع در تبعیض اما هست، نیز تشویق مورد که نیست جرم تنها نه ثروت کسب اسالمی جمهوری در

 عدالتی بی به همه که اقتصادی فریبگران با مدارا و خواری ویژه به دادن میدان و عمومی منابع

 .است ممنوع شدت به انجامد می

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب

  میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 

 صدها آورد خون بلکه دستاورد، اسالمی، ایران کنونی آزادی و استقالل

 های رتبه در همه ولی جوان، غالبا است، فداکار و شجاع و واال انسان هزار

 ساده های توجیه و تأویل با را انقالب طیبه شجره ثمره این. انسانیت رفیع

 .داد قرار خطر در نمیتوان مغرضانه، بعضا و لوحانه

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
  میمهاسالمی واحد دانشگاه آزاد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 

 و سیاست کردن زندانی معنی به نباید «استقالل» با که است بدیهی

 با تقابل در نباید «آزادی» و خود، مرزهای میان در کشور اقتصاد

 .شود تعریف عمومی حقوق و الهی ارزشهای و قانون و اخالق

 

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
 میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 گر خدعه نیز را اروپایی دولتهای از تعدادی کار، جنایت آمریکای بر عالوه ایران ملت امروز

 کند، حفظ دقت با آنها با را خود مرزبندی باید اسالمی جمهوری دولت. داند می اعتماد وغیرقابل

 و نهراسد آنان پوچ تهدیدهای از نکند، نشینی عقب هم گام یک خود، ملی و انقالبی ارزشهای از

 از البته و جویانه مصلحت و حکیمانه و باشد داشته نظر در را خود ملت و کشور عزت حال، همه در

 .کند حل آنان با را خود حل قابل مشکالت انقالبی، موضع

 

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب

  میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 

 مذاکره و نیست متصور مشکلی هیچ حل آمریکا مورد در

 . داشت نخواهد محصولی معنوی و مادی زیان جز آن با
 

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
  میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 

 جبران بی زیانهای ایران، در غربی زندگی سبک ترویج در غرب تالش

 با مقابله است، زده ما ملت و کشور به سیاسی و دینی و اقتصادی و اخالقی

 به آن در امید چشم باز که طلبد می هوشمندانه و جانبه همه جهادی آن،

 .جوانهاست شما

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
 همیمدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 شانزدهم رتبه به را ما که مدت این در ما فناوری و دانش دستاوردهای

 ناظران شگفتی مایه و رسانید جهان کشور دویست از بیش میان در

 مالی تحریم دچار کشور که افتاده اتفاق حالی در همه و همه شد جهانی

 .است بوده علمی تحریم و

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
 میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 مقابله انتخابات، مانند سیاسی مسائل در مردمی مشارکت رسانیدن اوج به

 در و استکبارستیزی و ملی های صحنه در حضور داخلی، های فتنه با

 پیش از که نیکوکاری فعالیتهای و ها رسانی کمک مانند اجتماعی موضوعات

 . است اسالمی انقالب بزرگ برکات از بود شده آغاز انقالب از

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
 میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

 زندگی کشوری در که است این باشند داشته نظر در سازان آینده باید که مهمی نکته

 ظرفیتها این از بسیاری و است نظیر کم ، انسانی و طبیعی ظرفیتهای نظر از که کنند می

 و بلند همتهای. است مانده استفاده کم یا استفاده بی تاکنون اندرکاران دست غفلت با

 معنوی و مادی پیشرفت در و فعال را آنها توانست خواهند انقالبی، و جوان های انگیزه

 .کنند ایجاد جهش واقعی معنی به کشور

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
 میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 



 :  جوانان عزیز به خطاب(العالی مدظله) ای خامنه امام

 

. ظهورند آستانه در یا یافته تحقق که است هایی پدیده شاهد امروز جهانی، صحنه

 و آمریکا سلطه برابر در مقاومت الگوی براساس اسالمی بیداری نهضت جدید تحرک

 همکاران شدن گیر زمین و آسیا غرب منطقه در آمریکا های سیاست شکست صهیونیسم،

 بازتاب و اسالمی جمهوری سیاسی قدرتمندانه حضور گسترش منطقه، در آنها خائن

 ... و  سلطه جهان سراسر در آن وسیع

 انقالب دوم گام بیانیه از برگرفته

 
 

 کارگروه تبیین بیانیه گام دوم انقالب
  میمهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 


