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گزارشــی که بــرادران مــا در دولت بــه من دادنــد ،نشــان میدهد که
کارهای وســیعی کردهاند؛ منتها این کارها کارهای مقدماتی است...
اما آنچه الزم است ادامه پیدا کند ،عبارت است از اقدام کردن و عمل
کــردن و روی زمین ،محصــول کار را به مردم نشــان دادن ...بنابراین
آنچه من بهعنوان شــعار امســال انتخــاب میکنم ،عبارت اســت از
«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» .این ،راه و جاده مستقیم و روشنی
است به سمت آن چیزی که به آن احتیاج داریم...
[پیامنوروزیبهمناسبتآغازسال]1395/01/01-۱۳۹۵
با توجه به اشــتغاالت فراوان و گسترده رئیس جمهوری محترم،
معاوناولرئیسجمهوریکهدارایجایگاهممتازیاستمیتواند
نقش ویــژهای بــرای فرماندهی قــرارگاه اقتصاد مقاومتــی ایفا کند.
...مــن از هر اقدامــی که در دولــت ،مجلس و قوه قضائیــه ،در جهت
منافعمردموگشایشاموروحلمشکالتمردمباشد،جداًحمایت
خواهــم کــرد ،اما مهم این اســت که احســاس شــود کاری کــه انجام
میگیرد ،برای منافع ملی مفید و الزم است.
{بیاناتدردیدارجمعیازمسئوالنقوایسهگانه}1395/1/18
کســی بهدنبال بستن فضای مجازی نیســت ،زیرا این کار عاقالنه
نیســت ،اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ
خود ،در اســتفاده از فضای مجــازی چارچوبهایی قرار میدهند ما
فضای مجازی را رها کردهایم؟
[بیاناتدردیدارمعلمانوفرهنگیان]1395/02/13-
امــام بزرگــوار مــا مســیر را عوض کــرد و یــک تغییر بــزرگ انجام
گرفــت ...ریل را عوض کرد؛ ما را بهســمت هدفهــای بزرگ حرکت
داد ...این هدفها خالصه میشود در حاکمیت دین خدا .حاکمیت
دیــن خــدا بهمعنــی عدالــت اجتماعــی بهمعنــای واقعــی اســت،
بهمعنای ریشــهکنی فقر است ،بهمعنای ریشــهکنی جهل است ،به
معنای ریشــهکنی اســتضعاف اســت؛ حاکمیت دین خدا بهمعنای
برقراری منظومه ارزشهای اسالمی است ...اینها همه در حاکمیت
دین خدا مندرج است و امام ما را به این سمت حرکت داد...
[بیانات در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام
خمینی(ره)]1395/03/14-
باالخره مجلس تشــکیل میشود از تعدادی انســان؛ ما انسانها
همهمان در معرض خطا هســتیم ...مجلس اگر نظارت کرد ،جلوی
لغزش نماینده را گرفت و نماینده توانســت ایــن پاکیزگی و طهارت
خــودش را در طــول ایــن چند ســال حفظ کنــد ،آنوقــت زبانش باز
خواهد بود؛ آنوقت میتواند اگرچنانچه نقطه اشکالی در هرجا دید
آن را بیان کند؛ این را باید مجلس رعایت بکند .من خواهش میکنم
ننظارتیمجلسرادستکمنگیرید...
مسألهخودنظارتی،خویشت 
[بیاناتدردیداررئیسونمایندگانمجلسشورای
اسالمی]1395/03/16-
همافرادیکهازبرجامتمجیدمیکنندوهممخالفانومنتقدان
آن ،در بیــان نظرات خود گاهی مبالغه و اغراق میکنند ،در حالی که
برجــام هم «نقاط مثبــت و محســنات» دارد و هم «نقــاط ضعف و
معایب ».جمهوری اسالمی ابتدائاًبرجام را نقض نخواهد کرد ،زیرا
وفای به عهد ،دســتور قرآنی اســت اما اگر تهدید نامزدهای ریاســت
جمهــوری امریکا مبنی بــر پاره کردن برجام عملی شــود ،جمهوری

اســامی برجــام را آتــش خواهــد زد که ایــن کار هم دســتوری قرآنی
دربارهنقضعهدمتقابلاست.
[دردیدارکارگزاراننظام]1395/03/25-
 ...ملــت ایــران چــه بخواهــد چــه نخواهــد درگیــر یــک مبــارزه
سرنوشتســاز اســت و طبعاًمجموعه دانشــجویی جزو این مبارزه و
جزو پیشــروان و پیشرانهای این مبارزه است .این مبارزه هم از اینجا
آغازمیشــود کهملت ایرانمایل است کهمستقل باشد،عزیز باشد،
پیشرفته باشد ...و اگر این کارها اتفاق بیفتد ،یک قدرت نوظهوری در
دنیاخواهدشد...لذانمیخواهندبگذارندایناتفاقبیفتد...
[بیاناتدردیدارجمعىازدانشجویان]1395/04/12-
یکــی از کارهــای مهم ائمه محتــرم جماعات در مســاجد ،تبیین
مســأله نمــاز برای مردم اســت که قــدر نمــاز را بدانیم؛ اگر این شــد،
نمازهاکیفیتپیداخواهدکرد...
[بیاناتدردیدارائمهجماعاتمساجداستان
تهران]1395/05/31-
...خواهشمایناستکهازاینفرصتهااستفادهبشودوتاآخرین
روز دولــت ،آقایــان کار کننــد ...درگیــر حواشــی هم نشــوید؛ چون این
ماههایی که در پیش داریم ،ماههایی اســت که بتدریج با چالشهای
انتخاباتــی همراه میشــود؛ یعنی همینطــور تبلیغــات انتخاباتی،
حرفهای انتخاباتی ،مســائل سیاسی [پیش میآید]؛ مخالفین یک
چیزمیگویند،موافقینیکچیزمیگویند؛اینهانبایدشمارامشغول
کند...ماازکسانیکهدرزمینهبرجام،شبانهروزواقعاًزحمتکشیدند
و تالش کردند ،از آنهــا قدردانی میکنیم .بنده به برجام انتقاد دارم،
ایــراد دارم ،ایــن را هــم گفتهام؛ هــم به شــماها گفتهام ،هــم در َعَلن
گفتهام؛منتهااینایرادبهطرفمقابلاست،ایرادبهخودینیست...
طرف مقابل ،طرف خبیثی است ،طرف نامردی است.
[بیاناتدردیداررئیسجمهوریواعضایهیأتدولت-
]1395/06/03
نخبــگان ،موتور محرک رســیدن به ایــن اهداف بزرگ هســتند و
مســئوالن باید به موضوع نخبگان نگاه جدی ،عملیاتی ،دلسوزانه و
پیگیرانهداشتهباشند.
{بیاناتدردیداربانخبگانعلمی}1395/7/28
 ...ایــن مناظــره دو نامــزد [ریاســت جمهــوری] امریــکا را دیدیــد؟
حقایقــیکه اینهــابرزبانراندند دیدید؟شــنیدید؟ اینها امریکارا افشــا
کردند ...گفته میشود اگر ما با امریکا سازش کنیم همه مشکالت کشور
حل خواهد شــد! ...یک نمونه بارز برای اثبات نادرست بودن این تفکر،
موضوع برجام و عملکرد امریکاییها پس از آن اســت .اکنون دیگر این
مننیستمکهمیگویمآنهابدعهدهستند،بلکهمسئوالنمحترمکشور
و حتی خود مذاکرهکنندگان که زحمت بســیاری را نیز متحمل شــدند،
سخنازبدعهدیامریکامیگویند…مذاکرهباامریکاییهامشکالتما
راحلنخواهدکردزیرااوالًآنهادروغگو،بدعهد،فریبکاروازپشتخنجر
زن هســتند و ثانیاًامریکا خودش دچار بحران اســت و کشــور بحران زده
چگونه میتواند مشکالت یک کشور دیگر را حل کند؟ ...عالج مشکالت
اینکشورچهمشکالتیکهامروزداریم،چهمشکالتیکهبعدهاخواهیم
داشت ...در گرو جوشیدن اراده و استقامت از درون ملّت است...
[بیاناتدردیداردانشآموزانودانشجویان]1395/08/12-

افتخــار جمهــوری اســامی ،امــروز این اســت که مــا در مجاورت
مرزهــای رژیــم صهیونیســتی و باالســر آنهــا نیروهــای حــزباهلل یا
نیروهــای مقاومــت یــا نیروهــایاََمــل را داریــم .اینکه اینهــا اینقدر
ناراضی هستند و میگویند جمهوری اســامی چرا دخالت میکند،
به این خاطر اســت .این خیلی افتخار بزرگی برای اسالم و جمهوری
اســامی اســت .جوانهایــی که رفتنــد به ســوریه و عــراق و عمدتاًبه
ســوریه ،این بصیرت را داشتند .یک عدهای امروز اینجا نشستهاند در
خانهونمیفهمندکهقضیهچیست...
[بیاناتدردیدارجمعیازخانوادههایشهدایمدافعحرم-
]1395/09/01
کشــور ما از مرزهای وســیع دریایی و همچنین ســابقه طوالنی در
دریانوردی برخوردار اســت ،بنابراین قدرت و توانایی نیروی دریایی
جمهــوری اســامی باید در «شــأن و تراز نظــام اســامی و تاریخ این
کشــور» باشــد... .حضــور قدرتمند نیــروی دریایــی در آبهــای آزاد
موجب افزایش قدرت و توانایی کشور است.
{بیاناتدردیداربافرماندهانوجمعیازمسئوالننیرویدریایی
ارتشجمهوریاسالمی}1395/9/7
 ...شیعه انگلیسی و سنی امریکایی مثل هم هستند؛ همه ،دولبه
یک قیچی هستند؛ سعیشان این است که مسلمانها را به جان هم
بیندازند؛ این پیام اراده تفرقه اســت که اراده شیطانی است؛ اما پیام
وحدتایناستکهاینهاازایناختالفاتعبوربکنند،درکنارهمقرار
بگیرند،باهمکارکنند...
[بیاناتدردیدارمسئوالننظامومیهمانانکنفرانسوحدت
اسالمی]1395/09/27-
من همواره از دولتها ،از مجلس شورای اسالمی و از قوه قضائیه
حمایت کرده و میکنم اما باید دید دشمن به دنبال چیست و او را در
رسیدنبه اهدافشناکامگذاشت.
{بیاناتدردیداربااقشارمردمقم–}1395/10/19
امروز مهمترین اهداف کشــور ،داشتن «دستگاه امنیتی قوی»،
«دســتگاه نظامی مقتــدر و مردمــی»« ،حرکت عظیــم مردمی به
نــام بســیج»« ،روحانیــت آگاه به زمــان و حاضر در صحنــه»« ،قوه
قضائیــه مقتدر کامل» و «دولت برنامه ریز دقیق و شــجاع» اســت
زیرا با تأمین این اهداف ،حرکت ملت ایران موفق خواهد شد و باید
هر کــدام از این عناصر که موجود نیســتند ،تأمین و عناصر موجود،
حفظشوند.
{بیاناتدردیداربااقشارمردمقم–}1395/10/19
این حوادث {ســیل و گرد و غبار در مناطق جنوب کشور} حقیقتاً
دل انسان را میخراشــد و مسئوالن موظفند که با فکر و کار و تالش
و همدلی با مردم ،به این مشــکالت رســیدگی و برای عالج قطعی
آنها چارهاندیشــی و اقدام کنند...درســت اســت که برخی مســائل
بــه چارهاندیشــیهای بلندمــدت احتیــاج دارد امــا ایــن حرف که
وضعیت فعلی نتیجه به فکر نبودن گذشتگان است ،کافی نیست
و مشــکلی را حل نمیکنــد و چند صبــاح دیگر نیز دیگــران همین
قضــاوت را درباره ما خواهند کرد که چرا برای عالج مشــکل مردم
کاریانجامنشد.
{بیاناتدرابتدایجلسهدرسخارجفقه95/12/2

