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نگاهی گذرا به سخنان رئیس جمهوری در سال 1396
حتــی تصور فاصلــه بین اقــوام ایرانی بی انصافی اســت؛
همه فرزندان ایران هستیم( .درنشستصمیمیباجمعی
ازجوانانونخبگاناستانکردستان)1396/1/5،
بایــدازاقــدامغیرقانونــینهادهایــیکــهحــقمداخلهدر
انتخاباتراندارند،بهطورجدیجلوگیریشــود(.درجلسه
هیأتوزیران)1396/1/6،
دولــتتابعودرکناررهبریاســت(.درنشستصمیمیبا
جمعیازجوانانونخبگاناستانگیالن)1396/1/11،
کلید حل مشــکالت کشــور ،عقل ،تدبیر ،تالش و کوشــش
همگانــیاســت/بایدبهجاییبرســیمکههیچکــسنیازبه
یارانه نقدی نداشته باشــد( .درنشستخبریباخبرنگاران
داخلیوبینالمللی)1396/1/21،
عشــق ،اعتماد و احساس تکلیف شرعی نیروهای مسلح
دربرابــرفرماندهــیکلقــواازویژگیهــایممتــازنیروهای
مسلحمااست(.درمراسمگرامیداشتروزارتشجمهوری
اسالمی)1396/1/29،
حضورهمگانپایصندوقومشــارکتحداکثریتوصیه
رهبــرمعظمانقالباســت/.برخیشــعارمیدهند،بدون
اینکه محاسبه پس بدهند( .درنشستباجوانانونخبگان
استانفارس)1396/1/31،
ســپاهپاســداران،هموارهرســالتیملیوجایگاهیفراتراز
وابســتگیهای جناحی داشته و متعلق به همه ملت است.
(درپیامــیباتبریــکوالدتامامحســین(ع)وروزپاســدار،
)1396/2/10
دولــتمنادیکاریکســانوحقوقیکســانبــرایمردانو
زنــانکارگربود(.درمراســمبزرگداشــتروزجهانــیکارگر،
)1396/2/11
پیروز انتخابات ،آزادی ،اســتقالل و حاکمیت ملی اســت.
(درپیــامزنــدهتلویزیونــیخطــاببــهملــتبــزرگایران،
)1396/2/30
ی بداننــد هر موقع از لحاظ فنــی ،نیاز به
مقامــات امریکای 
تســتموشــکداشــتهباشــیم،منتظراجازهآنهانخواهیم
مانــد( .در نشســت مطبوعاتــی داخلــی و بینالمللــی،
)1396/3/1
نمیپذیریــمهــرکســیدرهــرشــهریبخواهدبــاقانونو
ســلیقه خود با زندگی مردم بازی کند( .درمراســمضیافت
افطارباوزیران،معاونان،اســتاندارانورؤسایسازمانهای
دولتی)1396/3/13،
اگــر همه در کنار هم پشــت ســر رهبر معظم انقــاب قرار
گیریم،میتوانیمبرمشکالتفائقآییم(.دردیدارمسئوالن
وکارگزاراننظامبارهبرمعظمانقالب)1396/3/23،
زنــان بایــد در صحنههــای ورزشــی حضــور فعال داشــته
باشند(.درضیافتافطارباورزشکاران)1396/3/28،
پرتــابموشــکازســویســپاهبــهمحــلاســتقرارداعش

کامالًدرســت،بجاوضروریبود(.درضیافتافطارباعلماو
روحانیون)1396/3/30،
ایــندولتبهواگذاریواقعیاقتصادبهبخشخصوصی
متعهد بوده اســت( .درضیافتافطاربــافعاالناقتصادی،
)1396/4/1
پیــروزی مــردم عراق و آزادســازی شــهر موصــل ،یکبار
دیگــر جایــگاه مرجعیــت و فتوا را بــرای جهانیان روشــن
ســاخت( .پیام به حضرت آیتاهلل العظمی سیســتانی،
)1396/4/9
ارتباطــات و فضــای مجــازی را نمیتــوان از زندگــی مردم
حــذف کــرد( .در جلســه شــورای عالــی فضــای مجــازی،
)1396/4/10
شــهیدبهشتیمعماربزرگقوهقضائیهوچهرهاستثنایی
حــوزه و مدیریت بود /.فداکاریها و خدمات بزرگ دســتگاه
قضایینبایدبااشــکاالتکوچکآســیبببیند( .درهمایش
سراسریقوهقضائیه)1396/4/11،
اگــربرنامهاحیایدریاچــهارومیهنبود،عالوهبرگردوغبار،
بــا ریزگردهــای نمکی هــم مواجــه میشــدیم(.درهمایش
بینالمللیمقابلهباگردوغبار)1396/4/12،
امریــکاازتجربــه 40ســالهدرسبگیــرد؛تنهــاراه،احتــرام
بــه حقــوق ملــت ایــران اســت( .درجلســههیــأتدولــت،
)1396/5/4
صدای مردم را بار دیگر شــنیدهایم؛ دوبــاره آمدهایم برای
اعتالی اســام ،ســربلندی ایــران ،اقتدار نظــام و خدمت به
همــه ایرانیــان( .درمراســمتنفیذحکمریاســتجمهوری،
)1396/5/12
حــل مشــکل بیــکاری هــدف اول دولت دوازدهــم؛ تالش
میکنیم ساالنه بیش از ۹۰۰هزار شغل ایجاد شود( .دردیدار
اعضای دولــت دوازدهــم با رهبــر معظم انقالب اســامی،
)1396/6/4
امام صندوق رأی را مسیر تداوم و استحکام نظام قرار داد.
(درمراســمتجدیدمیثاقدولتدوازدهمباآرمانهایامام
راحل)1396/6/5،
نگاه مقتدرانه شــهید حججی ،بهترین جلــوه اقتدار نظام
اسالمیاست(.درجلسههیأتدولت)1396/06/08،
اهلمذاکرهایماماازموضعبرابرواحتراممتقابل(.درجمع
سرانکشورهایعضوسازمانمللمتحد)1396/6/29،
برایدفاعازســرزمینوملتخودازکســیاجازهنخواهیم
گرفت( .درمراسمرژهنیروهایمسلحبهمناسبتآغازهفته
دفاعمقدس)1396/6/31،
فرهنــگ عاشــورا و زندگی امام حســین (ع) بــرای جامعه
انســانی نجاتبخــش اســت( .در جلســه هیــأت دولــت،
)1396/7/5
حرمــتافرادمثلحرمتکعبهاســت،اماتوســطعدهای

براحتیشکستهمیشود(.درآیینآغازرسمیسالتحصیلی
دانشگاههاومراکزپژوهشیوفناوریکشور)1396/7/15،
در مورد هموطن زرتشــتی عضو شــورای شــهر یزد ،باید بر
مبنــایقانــوناساســیوحقوقشــهروندیعملشــود(.در
دیداراعضایشورایاسالمیشهرتهران)1396/8/15،
کندهشدنبنیانداعشدرسوریهرابهرهبرمعظمانقالب
و نیروهای مســلح و بویژه سردار سلیمانی تبریک میگویم.
(درکنگرهسراسریخانهکشاورز)1396/8/30،
یکقبله،کتابوپیامبرداریم؛راهنجاتماوحدتوپیروی
ازاخالقمحمدی(ص)است(.دراجتماعبزرگمردمزابل،
)1396/9/11
ســتارهمربــوطبهآســماناســتنهدانشــگاه( .درمراســم
بزرگداشــتروزدانشجودردانشــگاهسیستانوبلوچستان،
)1396/9/11
چارچوبهای اصلی وعدههــای انتخاباتی در الیحه بودجه
تبلــوردارد(.هنگامتقدیمالیحهبودجهسال1397کلکشور
بهمجلسشورایاسالمی)1396/9/19،
بزرگترین دشــمن یهودیان ،نه مسلمانان و اعراب بلکه
پروژه خطرناک صهیونیسم اســت( .دراجالسفوقالعاده
سرانکشورهایعضوسازمانهمکاریاسالمیدراستانبول،
)1396/9/22
مردمبایددرزندگیروزمرهخودرعایتحقوقشهروندی
رااحساسکنند(.درجلسههیأتدولت)1396/9/26،
هر کــه از جیب مردم پول میگیرد باید به مردم بگوید کجا
وچگونهخرجشــده اســت( .دراجالسملیگــزارشاجرای
حقوقشهروندی)1396/9/28،
انقالبیگــری؛ کاســتن از فاصلهها ،امیدآفرینــی و کمک به
توسعه مادی و معنوی کشور اســت( .بااشارهبهبیاناتاخیر
رهبرمعظمانقالب)1396/10/7،
نقــدواعتراضمردمفرصتاســتنــهتهدید؛ملتخود
پاسخقانونشــکنانوآشوبگرانرامیدهند(.درجلسهایبا
رؤسایکمیســیونهایتخصصیمجلسشــورایاسالمی،
)1396/10/11
همــه باید مالیات بدهند ،اســتثناء معنی نــدارد( .دردیدار
وزیرومعاونانوزارتاموراقتصادیودارایی)1396/10/18،
نشــر شــایعه ،تخریب و ســیاه نمایی خواســت بدخواهان
اســت؛رســانههاهوشــیارباشــند(.درجلســههیأتدولتبا
استقبالازفرمایشاترهبرمعظمانقالب)1396/10/20،
بــهتنــوعو اختالفنظــر احتــرامبگذاریم؛ فشــارووحدت
ماشــینی برای انســجام جامعه خطرناک است( .درنهمین
جشنوارهبینالمللیفارابی)1396/10/24،
تظاهــرات در چارچوب قانون مقبــول ،اما تنش های بیجا
و نا آرامی ،مردم را نگــران می کند( .دریکگفتوگویزنده
تلویزیونیبامردمایراناسالمی)1396/11/02،
مردم جمهوری اســامی را برای همیشــه پاس میدارند/
حکومتهابایدصداینصیحت،خواســت،مطالبه،انتقاد
واعتــراضمــردمرابخوبــیبشــنوند(.درحــرممطهــرامام
خمینی(ره))1396/11/11،
بدونحضور،رأیوانتقادمردمنمیتوانیممسیرپیشرفت
وســعادتراطــیکنیــم( .دراجتماعبزرگمردمســیرجان،
)1396/11/12
بخشهایدولتی،نهادهایغیردولتیونیروهایمسلح،
بنگاههای اقتصادی خــود را واگذار کنند؛ ایــن تنها راه نجات
اقتصــاداســت( .درنشســتخبریبــاخبرنــگارانداخلیو
نالمللی)1396/11/17،
بی 
مهمــیازراهحلهایمســائلومشــکالت
ســینمابخــش ّ
امــروز و فــردای ایــران و جوانان عزیزمــان اســت( .درپیامی
بهمراســماختتامیهســیوششــمینجشــنوارهفیلــمفجر،
)1396/11/22
هرکــسقانــوناساســیراقبــولداردانقالبیاســت/برای
توســعه و آبادانــی ایــران اســامی بــه همــه اصولگرایــان،
اصالحطلبان،اعتدالگرایانومعتقدانبهقانوناساسینیاز
داریم/بگذاریدهمهسلیقههادرانتخاباتحضورپیداکنند/
حریم خصوصی مردم از آن مردم اســت( .دراجتماعبزرگ
مردمتهراندرمراسمراهپیمایی22بهمن)1396/11/22،
اهانت و تضعیــف حافظان نظم و امنیت جامعه به هیچ
وجــه نباید تحمل شــود( .درتماستلفنیبــافرماندهنیروی
انتظامی)1396/12/2،
ماهیــتعلــم،بهایدئولوژیوتحزبوابســتهنیســت(.در
اختتامیه ســی و یکمیــن جشــنواره بینالمللــی خوارزمی،
)1396/12/5
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