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ســال ،95سال «امید و تالش» اســت تا ایرانی شایسته این ملت
بزرگبسازیم...
[پیامنوروزیبهمناسبتحلولسال]۱۳۹۵
دولت الکترونیک یکی از راههای مبارزه با فســاد در کشور است...
بایــد از هوشــمندانهترین و کمهزینهتریــن راههــا بــرای پاالیشهــا
اســتفاده کنیــم و با تعامل ســازنده بــا کشــورهایی که ایــن امکانات
(فضــای مجــازی) را در اختیار دارنــد در جهت ســهولت کار مردم و
صیانــت از فرهنگ مردم با رعایت حفظ اســرار کشــور در این راســتا
برنامهریزیکنیم.
[دردیداروزیر،مدیرانوکارکنانوزارتارتباطاتوفناوری
اطالعات]1395/1/16،
اعتدال ،بنای اندیشــه اســامی و اساس پیشــرفت کشور است...
رهبــری مقتدر و فرهیخته ما کــه همه جا راهنمای ما بــود در خرداد
 92مــا را راهنمایی کرد؛ ایشــان مســیر را برای آراء مــردم هموار کرد.
در مذاکرات هســتهای هم ایشــان هدایت ،حمایت و تدبیر کرد و اگر
دولــت ما ،دولــت تدبیر و امید بود ،هم تدبیر را از ایشــان آموختیم و
هم امید را از ایشان گرفتیم.
[مراسمبزرگداشتروزملیفناوریهستهای]1395/1/19،
هــدف از تشــکیل شــورا این اســت کــه بعــد از انتخاب شــدن،
ذهــن را از منافــع شــخصی ،حزبــی و قومــی خالــی کــرده و بــا
همــه تــوان ،برای خدمــت به مــردم و کشــور بیندیشــیم و تالش
کنیم...
[همایشبزرگشوراها]1395/2/10،
...اهتمامدولتتدبیروامیددرزمینهرونقاقتصادیوتولیداین
اســت که کارگران جایگاه مناســب خود را به دست آورند ...دولت در
اینزمینهپشتیبانوحامیکارگرانخواهدبود...
[روزجهانیکارگر]1395/2/12،
مجلــس خبرگان؛ مجلســی اطمینــان بخش برای مــردم ایران
اسالمی است ...مجلس خبرگان در آزمون گذشته خود بسیار موفق
بوده اســت و در  14خرداد بعد از رحلت حضرت امام(ره) توانســت
هــم با ســرعت و هــم با دقــت ،رهبــر شایســتهای را انتخــاب کند به
گونهای که دنیا از ســرعت عمل مجلس خبرگان رهبری کشــورمان
دچارشگفتیشد...
[پنجمیندورهمجلسخبرگانرهبری]1395/3/4،
وجــود اختــاف در میــان قــوا و ارکان کشــور توهم اســت؛ رهبری
محــور وحــدت هســتند ...والیــت فقیــه ،خیمــه اتحــاد و هدایت در
سختترینشرایطبودهوهست...
[دردیدارعلما،ایثارگرانوبرگزیدگاناستانآذربایجانغربی،
]1395/3/10
س جمهوری اســامی
بــه صراحت اعالم میکنــم بهعنوان رئی 
ایران و رئیس شورای عالی امنیت ملی ،در ایران اسالمی هیچ کسی
حق ندارد ،بین مسلمان و پیرو یک مذهب با مذهبی دیگر امتیازی
قائلشود.
{درجمعمردمصمیمیوسربلندمهاباد}1395/3/11،
انقــاب اســامی ،جمهــوری اســامی و والیت فقیه ،ســه یادگار
بزرگ حضرت امام خمینی(ره) اســت ...دشــمنان آرزوی اختالف

میان قوا و رهبری را به گور میبرند...
[آیینسالگردارتحالحضرتامام(ره)]1395/3/13،
رسالت بزرگ زنان جامعه ایران ،ارائه الگو از زن مسلمان فعال
اجتماعی در ســطح جهان اســت ...زنان ،راهگشای توسعه بیش از
پیشجامعههستند...
[ضیافتافطاربافعاالنحوزهزنانوخانواده]1395/3/24،
پهلوانــی باالتــر از قهرمانی اســت و چقــدر نیک که افــرادی هم
قهرمانوهمپهلوانباشندو البتهمتأسفانه شمارپهلوانانسیاسی
ماکمترازقهرمانانسیاسیاست.
رقابتهای سیاسی را برای رفع مشکالت کشور به رفاقت تبدیل
کنیم...اگردرانتخاباتیپیروزوقهرماننشدیم،پهلوانباشیم...
[ضیافتافطاربافعاالنسیاسیکشور]1395/3/31،
مــا باید قدردان قوه قضائیه ،مســئوالن قضایی و قضات محترم
برایایجادامنیتدرکشورباشیم....امادرهیچکشوریامنیتکشور
حفظ نخواهد شد مگر آنکه مردم در پناه یک قوه قضائیه بیطرف،
عالــم و کارا در زمینــه رفع مخاصمــات و مبارزه بــا مجرمین و ایجاد
عدل و داد در جامعه باشند.
{همایشقوهقضائیه}1395/4/8،
انگیزهواال،محبوبیتمردمی،فرماندهیمعنویوکارآزمودگی،
چهار ویژگی نیروهای مســلح ایران اســامی اســت ...بــه فکر تجاوز
نیستیمامادردفاعمقتدرانهمصممهستیم.
[ضیافتافطاربافرماندهانومسئوالنارشدنیروهایمسلح،
]1395/4/9
با کســی عقد اخوت نبســته ایم؛ مبارزه با فســاد و رانــت در نظام
اداری و اقتصادی را تا ریشــه کن شــدن ادامه میدهیم ...دستگاهها
موظفبه انتشار حداقلو حداکثرحقوقمدیرانمیشوند...
[بیانیهرئیسجمهوریدرپیگزارشحقوقهاینامتعارف
برخیمدیران]1395/4/14،
اسالم دین انزوا نیســت؛ دین ارتباط است ...نسل جوان نیازمند
هدایتوآموزشدرحوزهارتباطاتاست؛باممنوعیتوفیلترینگ
مشکالتحلنمیشود..
[اجالسمدیرانورؤسایآموزشوپرورشکشور،
]1395/5/20
دولــت یازدهم گامهای خوبی در راســتای تحول نظام ســامت
در شــهرها و روستاهای کشور ،بویژه در نقاط محروم برداشته و برای
نخســتین بار بیمه سالمت برای سراسر مردم توسعه یافته است در
حالــی که بیمــه کردن حدود یازده میلیون نفر در شــرایط نامســاعد
اقتصادی کار بسیار دشواری بود که دولت آن را به انجام رساند.
{درجمعپرشورعشایروروستاییاناستانکهگیلویهوبویراحمد،
}1395/5/24
هــر جا همــه نیروهای انقالب دســت در دســت یکدیگــر دادند،
پیروزیهــای بــزرگ برای ایران اســامی رقــم خورد و بایــد با حفظ
اتحــاد و تحــت هدایــت رهبــری در مســیر پیروزیهــای بــزرگ گام
برداریم.
[نشستبادولتمرداندفاعمقدس]1395/6/6،
جمهوری اســامی ایران همواره حمایت از مردم و آرمانهای

فلســطین را براســاس اعتقــادات دینــی و ارزشهــای واالی ملــی
و انســانی در صــدر اصــول سیاســت خارجی خــود قرار داده اســت
و بــه اعتقاد ما دفاع از مردم فلســطین ب ه نژاد یــا محدوده خاصی
محدود نیست ،بلکه یک موضوع انسانی است که وظیفه همگان
است.
[سخنرانیافتتاحیهاجالسسرانجنبشعدمتعهد،
]1395/6/27
برجام یک ســند پذیرفته شــده چند جانبه است ،اهمال نسبت
بــه اجرای آن از ســوی امریکا ،تخلفی بینالمللی تلقی خواهد شــد
و تعلل ایــاالت متحده در اجــرای تعهدات قانونــیاش در ماههای
گذشته اشتباهی راهبردی است که باید فوراًجبران شود.
{هفتادمیننشستمجمععمومیسازمانمللمتحد،
}1395/7/1
آیــا آزادی تجــارت و قطع دســت دالالن و ســودجویان از خزائن
بیت المال ،افتخار ملی نیســت؟ قبل از برجام تــورم 40درصد را به
 15درصد رساندیم؛ آیا ما چشم به کشورهای غربی داریم؟
[دراجتماعبزرگوپرشورمردمخمین]1395/8/3،
احتــرام به اقوام و اقلیتها و تعادل توســعهای ،مهمترین ســد
ایران اسالمی در برابر تروریسم است...
[بیستودومیننمایشگاهمطبوعات]1395/8/15،
هم هالل شــیعی و هم مثلث ســنی غلط اســت؛ شــیعه و ســنی
بــرادر و پیــرو اســام و ســیره پیامبرنــد ...جوانــان را بیدار کنیــد و بذر
وحدتبنشانید...
[همایشبینالمللیوحدتاسالمی]1395/9/25،
ط مشی دولت
«منشــور حقوق شــهروندی» ب ه مثابه برنامه و خ 
بــرای رعایــت و پیشــبرد حقــوق اساســی ملت ایــران اســت ...دوام
مشــروعیت و قــدرت حکومت در پنــاه رضایت شــهروندان و ایفای
حقوق آنان به دست میآید...
[رونماییازمنشورحقوقشهروندیوامضایسندمنشور،
]1395/9/29
آیتاهللهاشمیرفسنجانیبحقبازویتوانایرهبریبود...
[جلسههیأتدولت]1395/10/26،
حماسه آتشنشــانان فداکار در این صحنه خدمت ،ملت ایران
را به ســوگ و ســتایش روح فداکاری و از خودگذشــتگی این فرزندان
رشیدملتواداشت...
[پیامبهمناسبتسانحهناگوارآتشسوزیدرساختمان
پالسکویتهران]1395/10/30،
توگو کوتاهترین و کم هزینهترین راه برای حل اختالف میان
گف 
دولتهااست...ایرانبهجهانیاننشاندادکهکشورصلحودوستی
است...دیگرنمیتوانبینملتهادیوارکشید؛امروزروزهمسایگی
در جهان است...
[هفدهمینکنوانسیونجهانیراهنمایانگردشگری،
]1395/11/9
امامخمینی(ره)مظهرعزتوعزمملیهمه ایرانیان است...با
رهبریرهبرمعظمانقالبازمشکالتبخوبیعبورخواهیمکرد...
[حرممطهرامامخمینی(ره)]1395/11/11،
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