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در امر انتخاباتمّر قانونبایدعمل شــود؛ نتیج هانتخابات
ملــتهرچــهکــهشــد،ایــنمعتبــروقانــوناســت.بنــدهدر
ت دخالــت نمیکنــم ،یــک جا فقــط بنــده دخالت
انتخابــا 
میکنم و آن ،جایی اســت که کســانی بخواهند در مقابل رأی
وانتخابمردمبایستند.خدماتجمهوریاسالمیبهایران
وملتایران،برجستهوفوقالعادهاست(.بیاناتدراجتماع
زائرانومجاورانحرممطهررضوی)1396/1/1،
اگر مسئوالن یک کشور از اخم و تهدید دشمن بترسند ،در را
برای تجاوز او باز کردهاند .ملت ایستادند؛ اگر ایستاده نبودند
اثریازایرانوایرانیباقینمیماند.امروزتقویتاقتصادی،
نقط ه کلیدی و دارای اولویت کشــور اســت( .بیانــاتدردیدار
فرماندهانوکارکنانارتش)1396/1/30،
امروزدشــمنانباجمهوریاســامیبیــشازجاهایدیگر
مبــارزه میکننــد چون اســام در ایــران بارزتر اســت و جلوی
مطامع آنهــا را میگیرد( .بیانــاتدردیدارمســئوالننظامو
سفرایکشورهایاسالمی)1396/2/5،
آنچــهبرایمنافــعملتبهصورتفوریالزماســت،حضور
مــردماســت.حضــورمــردمدشــمنانراازهیبــتجمهوری
اســامی میترساند .دشــمن دشــمن اســت .این دولت و آن
دولت ندارد .آنچه مانع دشمنی میشود حضور مردم است.
سند ۲۰۳۰یونسکوچیزینیستکهجمهوریاسالمیتسلیم
آنشود(.بیاناتدردیدارمعلمانوفرهنگیان)1396/2/17،
امنیت کشــور باید محفوظ بماند .هرکسی از این راه تخطی
کند،قطعاًبداندســیلیخواهدخورد.مادرانتخاباتتازهکار
نیســتیم ۳۸،ســال اســت کــه بــا انتخابــات ســر و کار داریم.
نامزدهای انتخابات [ریاست جمهوری] بهخاطر خطای در
تشخیص ،گسلهای اعتقادی ،جغرافیایی ،زبانی و قومی را
به نفع دشــمن تحریک نکنند( .بیاناتدردانشــگاهافسریو
تربیتپاسداریامامحسین(ع))1396/2/20،
ملتهایی کــه در منطق ه ما دولتهایشــان تحتالحمایه
رژیــم امریــکا هســتند ،حســرت انتخابــات را میخورنــد .در
بحثهــایانتخاباتــیگاهــییــکحرفهایــیزدهشــدکــه
شایســت هملتایراننبــود،لکنحضورملتایــرانهم هاین
مســائلراحــلخواهــدکــرد.جمهــوریاســامیبــاتجدید
انتخاباتهــا در ســالها و دورههــای معین حقیقتــاًطراوت
تــازهای پیدا میکند( .بیانــاتدردیداراقشــارمختلفمردم،
)1396/2/27
علــوم انســانی ،دو ســه قرن اســت کــه در دنیا ابداع شــده و
سرفصلهایی تولید و نقد شــده؛ ما میخواهیم اینها را از آن
ریشــه غیردینی جدا کنیم و به یک منشــأ دینــی وصل کنیم.
(بیانات در دیدار دســتاندرکاران اولیــن کنگره بینالمللی
قرآنوعلومانسانی)1396/3/1،
نگذارید حادثه دفاع مقدس فراموش شــود؛ کســانی برای
ضعیف کــردن این حقیقــت در واقعیــت زندگــی و ذهن ما

انگیزهدارند(.بیاناتدرمراســمشــبخاطرهدفاعمقدس،
)1396/3/3
امروز یکعده انســانهای ناالیق سرنوشت برخی جوامع
اســامیرادردســتگرفتنــدمثلدولتســعودی؛بهظاهر
معتقد بــه قرآنند اما به محتوای آن اعتقــادی ندارند .اگر در
قرآنتدبرکردیم،پاسخدرستبهسؤاالتزندگیبهماداده
خواهدشد(.بیاناتدرمحفلانسباقرآنکریم)1396/3/6،
بنــده باید از صمیم قلب از یکایک آن کســانی کــه آمدند و
بیشاز۴۱میلیونرأیرادرصندوقهاریختندتشکرکنم.این
انتخاباتبراینظامجمهوریاســامیمای هاعتبارونشــانه
اعتماد عمومی مردم شــد .عقالنیت واقعی در انقالبیگری
اســت .دهه ۶۰دهه خشــنترین تروریســم درکشــور است/.
مــن توصیه میکنم به کســانی که راج ع به دهــه ۶۰قضاوت
میکنند ،جای شهید و جالد عوض نشود( .بیاناتدرمراسم
بیستوهشتمینسالروزرحلتحضرتامامخمینی(ره)،
)1396/3/14
همــ ه هســتههای فکــری و فرهنگــی و عملــی و جهــادی
هرکدام کار کنند؛ مســتقل؛ آتش به اختیار باشند( .بیاناتدر
دیدارجمعیازدانشجویان)1396/3/17،
«تأثیرتعیینکنند هانسجامووحدتملی»درموفقیتهای
چهار ده ه اخیر از تجربههای جمهوری اســامی است؛ باید از
این تجرب ه موفق در ادار ه کشور استفاده کرد .وزیر امور خارجه،
انسان «متدین ،باوجدان و دارای احساس مسئولیت» است.
(بیاناتدردیدارمسئوالننظام)1396/3/22،
اســاتیدبایــدجــوانرابــاهویتملیواســتقاللآشــناکنند
تــا بــه آن مباهات کننــد .امــروز دفــاع از فلســطین ،دفــاع از
حقیقت است( .بیاناتدردیدارجمعیازاستادان،نخبگان
وپژوهشگراندانشگاهها)1396/3/31،
آتــش به اختیار بــهمعنای کار فرهنگــی خودجوشو تمیز
اســت .تهاجم قدرتمندان ه سپاه به دشــمنان کار بزرگی بود.
(خطبههاینمازعیدفطر)1396/4/5،
فلســطین مســأل ه اول دنیای اسالم اســت /.امروز مبارزه با
رژیم صهیونیســتی برای دنیای اســام واجب و الزم اســت.
(بیاناتدردیدارمسئوالننظاموسفرایکشورهایاسالمی،
)1396/4/5
حــج بهتریــن جــا بــرای اظهــار موضــع دربــار ه حضــور
شــرارتآمیز امریــکا در منطقــه اســت( .بیانــات در دیــدار
کارگزارانحج)1396/5/8،
ایــن جلســه [تنفیــذ حکــم ریاســت جمهــوری] نمــاد
مردمساالری است .چهار دهه ،تجرب ه فعالیت بینالمللی
بــهمانشــانمیدهدکــههزین هتســلیمدربرابــرقدرتهای
زورگــو به مراتــب بیشــتر از هزینــ ه ایســتادگی در مقابل آنها
اســت( .بیانــاتدرمراســمتنفیــذحکــمدوازدهمیــندوره
ریاستجمهوریاسالمیایران)1396/5/12،

شهید حججی نمونهای درخشــان از رویشهای اسالمی و
انقالبیاست(.گزیدهایازبیاناتدردیدارجمعیازمسئوالن
وفعاالنفرهنگیاستانهاییزدوهمدان)1396/5/30،
مجلــسخبــرگانبایدباتشــکیلیــکهیأتاندیشــهورز،
میزانپیشــرفتهایاپسرفتهارادرمسیرحرکتبهسمت
اهدافانقالب،ارزیابیوبراساسآنازدستگاههایمسئول
مطالبهکند.علتنطقابلهانه،زشــت،ســخیفوباادبیات
گانگســتری و سراســر دروغ محــض رئی 
س جمهــور امریکا،
عصبانیت و درماندگی و ســبکمغزی آنهاست( .بیاناتدر
دیداررئیسواعضایمجلسخبرگانرهبری)1396/6/30،
تاطرفمقابلبرجامراپارهنکند،ماآنراپارهنمیکنیماما
اگــراوبرجامراپــارهکردماآنراریزریــزمیکنیم.بایددریک
بازه۱۰ساله ،رویکرد صنعتی کشور از مونتاژ به نوآوری تغییر
یابد(.بیاناتدردیدارنخبگانجوانعلمی)1396/7/26،
مرحومحاجآقامصطفیازلحاظاستعدادوجرأتعلمی،
تهذیب نفس ،شــجاعت و منــش مبارزاتی ،انســانی ممتاز
بود( .بیانــاتدردیداردســتاندرکارانکنگرهبزرگداشــت
آیتاهللسیدمصطفیخمینی)1396/7/30،
درراهحرکتبهسمتآرمانهادشمناصلیامریکاست.
اینکه من تکیه میکنم روی دشــمن از روی تعصب نیست،
ناشــی از یک تجربه اســت(.بیاناتدردیــداردانشآموزانو
دانشجویان)1396/8/11،
شهادتجزولوازممجاهدتاست.هرگاهروحانیتدرمیدان
مبارزهواردشــدودرمقابلدشمناندینواسالممجاهدتکرد
ســربلند بوده اســت( .بیاناتدردیــداردســتاندرکارانکنگره
شهداوایثارگرانروحانیاستانقم)1396/8/22،
بسیج،پدید هکمنظیرانقالباسالمیاستکهمیتوانددر
بخشهای مورد نیاز ،حضور داشــته باشد و گ رههای مشکل
را باز کند .مســأله داعش و این چند توطئــه پیدرپی امریکا و
صهیونیسموارتجاععرب،همهبااقتدارجمهوریاسالمی
نابودشــد.اینکهبعداز۳۸ســالجوانانیکهنهامامرازیارت
کردند و نه دفاع مقدس و انقالب را دیدند ،اینجور درصحنه
حاضرباشندواثرگذاریکنند،اینازمعجزاتانقالباست.
(بیاناتدردیداربسیجیان)1396/9/1،
دشــمن با جنــگ و اختــاف ،دنیای اســام را فشــل کرده و
درغــربآســیارژیمصهیونیســتیدرامنیتبهســرمیبرد.
(بیانــات در دیــدار شــرکتکنندگان در اجــاس «محبــان
اهلبیت(ع)ومسألهتکفیریها»)1396/9/2،
نقــد منصفانــه؛ نقــد و نقدپذیــری واجب اســت ،تهمت و
لجن پراکنی حرام اســت .انقالبینمایی غیــر از انقالبیگری
اســت؛ انقالبیگری پایبنــدی و تدین الزم دارد .نمیشــود که
انســانیکدهههمهکارهکشــورباشــد،یکدههبعدتبدیل
شود به مخالفخوان کشور( .بیاناتدردیداراعضایشورای
هماهنگیتبلیغاتاسالمی)1396/10/6،
نکتهدرستدرتحلیلها،تفکیکبین«مطالباتصادقانه
وبحقمردم»و«حرکاتوحشــیانهوتخریبگرانهیکگروه»
است .این [اغتشاشات دیماه] نبرد ملت با ضدملت ،نبرد
ایران با ضد ایران و نبرد اسالم با ضد اسالم است(.بیاناتدر
دیدارمردمقم)1396/10/19،
وقتــی یک بچه ســنی 11-12ســاله در شــلمچه بــرای دفاع
از جمهوری اســامی به شــهادت میرســد ،این بزرگترین
خبر از وحدت و همدلی شیعه و سنّی است( .بیاناتدردیدار
اعضایســتادبرگزاریکنگرهملیشــهدایاستانسیستانو
بلوچستان)1396/11/16،
ضــدانقــابازاولچشــمشبــهکارگرهابودتــاجامعه
کارگــری را علیــه جمهــوری اســامی تحریــک کنــد ...اما
کارگــران دســت دشــمن را رد کردهانــد( .بیانــاتدردیدار
دستاندرکارانکنگره۱۴هزارشهیدجامعهکارگریکشور،
)1396/11/16
مــردمخیلــیازمشــکالتراتحمــلمیکننداماازفســادو
تبعیض شکایت دارند .در بحث عدالت اجتماعی کمکاری
وعقبماندگیداریم(.بیاناتدردیدارفرماندهانوکارکنان
نیرویهواییارتش)1396/11/19،
نتیجهاتکایبهخارجیهارادربرجامدیدیم.بایدازوزیر
خارجهمــان به خاطر برخــوردش با خباثــت امریکاییها
و یکــی به نعل و یکی بــه میخ زدن اروپاییها ،تشــکر کنم.
بعداز  ۳۹سال این حرکت عظیم مردمی [راهپیمایی 22
بهمن]شبیهمعجزهاست.مهمترینکاراصولیانقالب،
تبدیل نظام طاغوتســاالر بــه نظام مردمســاالر ،آن هم
با الهام از تعالیم اســامی و قرآن اســت( .بیاناتدردیدار
مردمآذربایجانشرقی)1396/11/29،

