
 ونیم گذشته سال در یک« های درونی و نیروی مردم توجه به ظرفیت»مصادیق تذکر رهبری به مسئولین دولتی مبنی بر 

 تاریخ  متن بیانات ردیف

1.  
مواجه شوند، خلع سالح خواهند  ]میفشار و تحر[ یمشكالت نیچن کیبا  یوقت بندند،یم رانیملت ا تیظرف رونیکه دل به ب یآنهائ
 شد.

 مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری 

11/19/2911 

1.  
 نهایاز ا مییگویداشت. نم تیّمیو محبّت و صم یاز دشمن انتظار دوست شودیما است نم ی هیتوص ن،ینباشد. ا رونینگاهمان به ب

در درون  یعنیاست؛  نجایحلّ مشكالت ا دکلی. دیچشم به داخل بدوز د،یچشم به آنجا ندوز د،یاعتماد نكن مییگویامّا م د،یاستفاده نكن
 کشور. یلکشور و امكانات داخ

 11/19/19/1دیدار اعضای هیأت دولت

1.  
 خواهندیهم نه، م ها یحل کنند؛ بعض گرانیبا رشوه دادن و تذلّل در مقابل د گران،یبه د ی هیمشكالت را با تك خواهندیم یبعض

 اساس کار است. نی. امیکن تیاز درون، خودمان را تقو دیاست که با نیخودشان حل کنند، اعتقادمان ا یمشكالت را با توان داخل
دیدار اعضای مجلس خبرگان  

 11/19/1911رهبری

1.  
و راسخ و با اتّحاد آحاد مردم و با عمل درست  حیصح مانیاوّل با ا ی ملّت که در درجه ی: ساخت اقتدار درونمیا مكرّر عرض کرده

 متعال انجام خواهد گرفت. یمسئوالن و آحاد مردم و با توکّل به خدا یکشور و با همراه نیمسئول
 /11/19/191دیدار کارگزاران حج 

2.  
 یکار است. وقت یاصل یها هیپا نهایکند؛ ا دایباشد، استعدادها پرورش پ یجدّ یستیبا« کشور یبه استعداد بوم نانهیخوشبنگاه »

 كند،یخود و با اتّحاد حرکت م مانیبه ا ی هیتك باخود،  یانسان یرویبه ابتكار ن ی هیبا تك ،یدرون یبه استعدادها ی هیبا تك یکشور
 .دیمطلوب خواهد رس جیقطعاً به نتا

 11/19/1911دیدار فرماندهان سپاه  

1.  
ملّت  یاست، استحكام درون یاسالم ینظام جمهور یِاست، استحكام ساخت درون تیّحائز اهمّ یاسالم ینظام جمهور یآنچه برا

 .است رانیا
های  مراسم تحلیف دانشجویان دانشگاه 

 11/19/2911 افسری ارتش 

2.  
همیناستكهبایدبرایگشایش-چهمسئولینگذشته،چهمسئولینامروز-یحرفمابامسئولینهمه

 قتصادی،نگاهبهدرونباشد.مسائلكشورومشكالتكشور،ازجملهمشكالتا

آموزان و  بیانات در دیدار دانش

 11/19/2911دانشجویان

2.  
است.  نیما به مسئول ی شهیهم ی هیتوص نیخود را حفظ کند؛ ا یکشور اقتدار درون کی دیکه با نندیملّت توجّه داشته باشد. بب

 یدرون یتهایّآن هم عبارت است از نگاه به ظرف كند،یحل م زیچ کیمشكالت کشور را تنها 
نیروی هوایی  بیانات در دیدار فرماندهان

 /11/191191ارتش

/.  
آنچه را قرار گذاشته است و عهد کرده است نقض نخواهد کرد.  رانیخواهد کرد؛ ا دایما شروع کردند، ادامه پ ی که وزارتخارجه یکار

 ]است[. یبه توان داخل ی هیاست و آن، تك زیچ کی] هم فقط كای[آمریدشمن نیبا ا ی [اما] عالج مقابله
 11/1911912ایجانبیانات در دیدار مردم آذرب

1/.  
در  دیفشارها وجود خواهد داشت، با نیهم دید دیبرسد، باز خواه یحل ی شاءاهلل به نقطه مذاکرات اگر ان نیو ا یا هسته ی مسئله نیا

از  یرگذاریتا دشمن از تأث میکن یقو دیکرد. اقتصاد را با یبخش استحكام یداخل یبه بنا دیکرد، با یساز تیفشارها مصون نیمقابل ا
 بشود. وسیأم هیناح نیا

های اقتصاد  جلسه تبیین سیاست

 /11/191191مقاومتی

11.  
اقتصاد  یاز بخشها یكینتراشند؛  یخارج بیها رق مجموعه نیمحصول ا یخودشان را موظّف کنند که برا یدولت یها دستگاه

 د،یبا ناًیقیبكند  دایاگر بخواهد رونق پ یداخل دیاست. تول یداخل دیتول یاست. ستون فقرات اقتصاد مقاومت نیا م،یکه ما گفت یمقاومت
 بشود. یریکه مانع رشد آن است جلوگ ییزهایهم از چ ود،بش قیهم به آن کمک تزر

 /11/19/191گروه صنعتى مپنا بازدید از

11.  
از فخر  م،یو اعتماد کن میکن هیذهنها و بازوها در داخل، تك تیّداخلى، به ابتكار جوانها، به فعّال روىیما اگر به ن عنىیاقتصاد مقاومتى 

 م،یکرد هیکه ما به ابتكار و استعداد جوانانمان تك ىیاست. هرجا نیکرد؛ راه درست ا میو منّت دشمنان خارجى، خودمان را رها خواه
 شكوفا شد. د،یاى جوش ناگهان مثل چشمه اآنج

 11/19/1911دیدار مردم استان ایالم  

11.  
دارند. عالج مشكالت کشور، اقتصاد مقاومتى  یاقتصاد مقاومت ی نهیدر زم فىیکشور وظا تیّریهاى مد هاى دولتى و دستگاه دستگاه

که عالج مشكالت کشور است،  زىیچ آن میکرد. کار بكنند ... معتقد دایپ شودیمرزها نم نیاز ا رونیاست. عالج مشكالت کشور را ب
 وجود من و شما است. ندر درون کشور است، در درو

دیدار نمایندگان مجلس شوراى  

 11/19/19/1 اسالمى

11.  
 شیوب هم کم گرید نیجمهور محترم گفتند، مسئول سی. خب، رئدیریبگ یرا جدّ ی: اقتصاد مقاومتكنمیدولت عرض م نیبه مسئول

 اقتصاد است. یِدرون ی هیاست، بر استحكام بن یداخل دیبر تول هیتك یعمل کرد... در اقتصاد مقاومت دیاند، منتها با اند، گفته اظهار کرده
 11/19/1911بیانات در دیدار مسئوالن نظام

12.  
 ،یفراوان داخل یها تیبا استفاده از ظرف دیاست. با دیتول ی است، مسأله زیمحترم ن جمهور سیرئ دیکه مورد تأک یرونق اقتصاد دیکل

 را به حرکت درآورد. دیتول
 دیدار اعضای هیأت دولت با رهبر انقالب

11/19/19/2 

11.  
اداره بشود؛ اگر  دیبا نهایانسانى ما، هوش جوانان ما، با ا روىیبا استعدادهاى درونى ما، ن عنىیدرونى اداره بشود؛  روىیبا ن دیکشور با

 ى خودش قرار بدهد. و ملعبه ردیقادر نخواهد بود که سرنوشت اقتصادى کشور را در دست بگ ایقدرتى در دن چیشد، ه نیا
 /11/19/291نخبگان جوان بادر دیدار 

12.  
 رونیکه ما در داخل کشور و در ب ىیها ىیو توانا تهایى ظرف ى از همه کشور متوقف است بر استفاده تی. تقومیقوى کن دیکشور را با

 .میکشور دار
 خبرگان مجلس اعضاى دیدار 

  11/19/1911رهبرى

12.  
که  می. همانطور که قبالً گفترندیهم کمک بگ جیمسائل اقتصادى توجّه کنند و از بس نیدستگاههاى دولتى در بخشهاى مختلف به ا

 مشابه داخلى دارد. ایاست  رضرورىیغ ایداخلى و کاهش وارداتى که  دیتول تیاقتصاد مقاومتى عبارت است از تقو ى هیپا
 9/1//11/19دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج  

1/.  
را بردارد، به رونق  میاست که کارى کنند اگر دشمن دلش نخواست تحر نیکشور هم نیمسئول تهاىیّمسئول نیى بزرگتر ازجمله
 روهاىیبه درون کشور، از ن میاست که مراجعه کن نی. راه آن استیکشور و رفاه مردم ضربهاى وارد نشود؛ راه آن چ شرفتیکشور و پ

 میدرونى کشور استفاده کن

 11/191/912 بیانات در دیدار مردم قم

1/.  
. البتّه اگر توانستند چه بهتر ]امّا [اگر اورندیب رونیرا از دست دشمن غدّار ب میتحر ی است که حربه نیا یبرا نیتالش مسئول

خودمان درست  یها . ما اگر به داشتهكندیدشمن را کند م ی وجود دارد که حربه یفراوان ینتوانستند همه بدانند، در داخل راهكارها
 را کند کرد. میتحر ی حربه توانیم میتوجّه کن

 هوایى نیروى فرماندهان از جمعى دیدار

11/191191/ 

11.  
 یوارد کند. اقتصاد مقاومت بیمردم آس یبه زندگ تواندینم یالملل نیب یها تكانه نیاز ا کدام چیباشد، ه یاگر در کشور اقتصاد مقاومت

 یمردم استفاده بشود، کمک واقع یروهایباشد که از ن یجور یاقتصاد یو بنا یدر داخل کشور، ساختِ اقتصاد یعنی ن؛یا یعنی
 .کند دایاستحكام پ یاقتصاد یبشود، بنا یزیر گرفته بشود، برنامه

 /11/191191 بیانات در دیدار مردم آذربایجان
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