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 وزیر دادگستری در خرم آباد:

منافقان با خفت و خواری   زندگی می کنند/افتخار می کنیم  دستور خدا را درباره  منافقین  اجرا
کرد�م

سرو�س: استانها شناسه خبر: 1170966 
 ۰۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۷

وزیر دادگستری با بیان ا�نکه امروز منافقان با خفت و خواری و لعن، نفرین و نفرت زندگی می کنند، گفت: افتخار می کنیم  دستور خدا را درباره  منافقین  اجرا کرد�م.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، حجت االسالم  والمسلمین مصطفی پورمحمدی عصر امروز در جلسه شورای اداری استان لرستان که در سالن اجتماعات استانداری

برگزار شد ضمن گرامیداشت �اد شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: خدمتی که برای خدا و خالصانه و صادقانه باشد، ماندگار است.

وی با تأکید بر لزوم تالش برای ماندگاری خدمت در زمان حیات افزود: اگر انسان تالش کند کارش الهی و به خاطر خدا شود این کار ماندنی و ماندگار است و رشد و حیات

پیدا می کند که مثال برجسته آن زندگی انسان های وارسته و شهداست که با اقدامات خود نامی ماندگار در طول تاریخ از خود بر جای گذاشته اند.

وزیر دادگستری با اشاره به نام و �اد ماندگار شهدا در طول تاریخ این امر را نشأت گرفته از راه و هدف الهی آن ها خواند و بیان کرد: شهدا در عین رفتن از دنیا زنده اند و به خدا

ملحق می شوند و پیوندی خدایی می گیرند همچون شهید رجایی که دوران خدمتشان از اول انقالب تا زمان شهادت طولی نکشید و آثار و نشان ماندگار ز�ادی از خود برجای

گذاشته و این همه خاطره تأثیرگذاری و الهام گیری خاصیت خدمت کردن برای خداست.

وی بابیان ا�نکه فرهنگ انقالب اسالمی فرهنگ خدمت، ا�ثار و شهادت است، تصریح کرد: با�د این فرهنگ را در حوزه اداری تبلیغ و ترویج کنیم و اخالق و منش شهیدان را

درراه خدمت رسانی به مردم در پیش گیر�م.

پورمحمدی با اشاره به زندگی خفت بار منافقان اظهار داشت: امروز منافقان با  خفت و خواری و لعن، نفرین و نفرت زندگی می کنند و درست است آمر�کا، اسرائیل و عربستان به

سراغ این افراد می آ�ند اما آن ها ارزشی ندارند که به ملت خود خیانت کنند و در نها�ت مورد اعتماد هیچ کس نخواهند بود و ارزشی ندارند.

وزیر دادگستری گفت: خداوند فرمودند بر کفار رحم نکنید چون آنها به شما رحم نمی کنند و به منافقان نبا�د رحم کرد چراکه اگر بتوانند شما را به خاک و خون می کشند که

کشیدند

وی عنوان کرد: ما افتخار می کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را  اجرا کرد�م و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ا�ستاد�م و مقابله کرد�م.

پور محمدی با اشاره به تالش دشمنان برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران بیان کرد: دشمنان دنبال حذف جمهوری اسالمی از منطقه بودند اما حاال می بینند بدون ایران 

نقشی در منطقه رقم نمی خورد و نمی توانند جا�گاه ما نفی کنند.

  اظهار داشت: بخشی عظیمی از تحرکات و دخالت بیگانگان در منطقه غرب آسیا برای وزیر دادگستری با اشاره به حضور و دخالت های بیگانگان در منطقه غرب آسیا

محدود سازی حوزه نفوذ انقالب اسالمی در این منطقه است.

وی بابیان ا�نکه وضعیت فرهنگ و انقالب ما از ابتدا روشن و شفاف بوده است، افزود: امام خمینی(ره) با مردم صمیمی، شفاف و صادق بود و چیزی را از آن ها �نهان نکرد و به

آرمان های مردم وفادار و استلزام عملی به اعتقادات مردم که اسالم بود داشت و هیچ گاه دشمنان ملت نمی توانند چهره امام راحل را مخدوش کنند چراکه جای امام(ره) در

قلب مردم ماست.

وی بیان کرد: ما با تمام وجود از تاریخ، فرهنگ، تمدن و منافع ملی خود دفاع کرده ا�م  و شهیدان ز�ادی آماده دار�م تا جان خود را درراه ارزش های الهی نثار کنند همچنان که

همین روزها فرزندان ما درصحنه های سخت آماده جان فشانی و دفاع از حرم هستند.

پورمحمدی تصریح کرد: امروز ملت ایران در عرصه بین المللی مقتدر و سرافراز است و این ملت هوشمند، زنده، مقتدر و با اطمینان نسبت به آ�نده حرکت می کند که همین امر

دشمنان ما را به ضعف و انتقام گیری و ابراز خشونت وا داشته تا به دروغ می گو�ند که ایرانی ها در امور داخلی کشورها دخالت می کنند اما ما از حر�م و مظلومیت ملت ها دفاع

می کنیم و در امور داخلی آن ها دخالت نمی کنیم.

وی بابیان ا�نکه قدرت جمهوری اسالمی مانع تاخت وتاز دشمنان است، خاطرنشان کرد: آن ها خواستند که ایران در جوامع بین المللی منفور و تحر�م شده باشد که باهمت و

مقاومت مردم این دسیسه نیز به جایی نرسید.
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وزیر  دادگستری در ادامه با اشاره به دستاوردهای برجام عنوان کرد: برجام به لطف خدا با هدا�ت های رهبر فرزانه انقالب و  تالش دولت و هوشمندی کارگزاران دیپلماسی

دستاوردهای قابل توجهی برای کشور داشت و هرچند همه حقوق ازدست رفته ملت ایران را نداند اما بخش ز�ادی از حقوق ملت ایران را گرفته ا�م که این موضوع بسیار ارزنده و

قابل توجهی است.

وی با اشاره به  نرخ رشد اقتصادی 4.4 درصدی کشور در سه ماهه نخست امسال گفت: میانگین نرخ رشد تمام کشورهای صادر و تولیدکننده نفت در طول سال گذشته منفی

2.7 بوده در حالیکه نرخ رشد اقتصادی ایران  از 1.1 به 4.4 در سه ماهه اول امسال رسیده است.

پورمحمدی با اشاره به نقش فرهنگ ا�ثار و شهادت در برجام گفت: کسی فکر نکند چانه زنی سیاسی برجام را به امضا رسانده بلکه این فرهنگ ا�ثار و شهادت است که  تولید

قدرت می کند؛ وقتی فرزندان امروز ملت ایران همچون 20 سال گذشته جانفشانی می کنند �عنی ا�نکه محکم ا�ستاده ا�م.

وی عنوان کرد: ما در جر�ان برجام و تحر�م ها مقاومت اقتصادی کرده ا�م و با قدرت اقتصادی خود تحر�م ها را ذلیل کرد�م البته مقام معظم رهبری فرمود اگر ا�ستادگی و صبر

می کرد�م شا�د امتیازات بیشتری می گرفتیم.

وزیر دادگستری بیان کرد: مقاومت اقتصادی تحر�م را از �ای درآورد تا جایی که دشمن احساس کرد سالح تحر�م کند است و کارایی ندارد.

پورمحمدی افزود: اگر در مذاکرات جهانی توفیق داشتیم به این دلیل بود که میهمانان خارجی با ورود به ایران و د�دار با مقام معظم رهبری، می د�دند که با جامعه مطمئن و

امن روبرو هستند.

وی با اشاره به امنیت موجود در کشور اظهار داشت: االن منطقه کانون آتش است اما کشور ایران در بستری امن حرکت می کند، در سرتاسر کشور ایران از شمال تا جنوب و از

شرق تا غرب تا دورافتاده ترین منطقه، مرزهای این کشور امن است و می توان تا منطقه صفر مرزی با امنیت رفت.

وزیر دادگستری با اشاره به ناکام ماندن توطئه های دشمنان بیان کرد: این امنیت است که دشمن را به �ای میز مذاکره آورده و اکنون می بینند که تمام توطئه ها دشمن نافرجام

مانده و تمام طراحی های ضد امنیتی آنها ناکام مانده است.

پورمحمدی گفت: دشمن می بیند که نیروهای نظامی سپاه، ارتش، بسیج، دستگاه قضایی و امنیتی همراه با ملتی هوشیار، آماده هستند و امنیت کشور برقرار است.

وی با اشاره به اقتدار ایران تصریح کرد: دنیا با حرف و شعار در مقابل �ک کشور تمکین نمی کند، بلکه این ابهت نظام به خاطر این است که دشمن از ما در حوزه های مختلف

اقتدار د�ده است.

وزیر دادگستری با اشاره به انتخابات سال 94 اظهار داشت: سال گذشته 2 انتخاباتی بزرگ با کمترین حاشیه و با بیشترین جابه جایی رأی آورندگان را داشتیم، �عنی از جهت

جابجایی منتخبان، بیشترین جابه جایی را در مجلس داشتیم با کمترین عارضه و حاشیه که به این اقتدار سیاسی می گو�ند.

پورمحمدی افزود: ملت ما مقتدر است، ملتی که در شعاع معارف و ادبیات فرهنگ امام حرکت می کند، ملتی که در شعاع رهبری مقام معظم رهبری حرکت و تالش می کند و

جد�ت دارد، با�د با عزت و افتخار زندگی کند.

وی عنوان کرد: کسی که در چنین جامعه ای مدیر است، خیلی وظیفه سنگین تری برعهده دارد، وقتی در قله زندگی می کنید رفتارتان در جامعه بین الملل و فضای منطقه ای

تأثیرگذار است، �س با�د حواسمان را جمع کنیم و دقت بیشتری داشته باشیم.

وزیر دادگستری با اشاره به نقش وحدت در کشور گفت: مقام معظم رهبری فرمودند سرما�ه اجتماعی مهمترین سرما�ه ماست و در سرما�ه اجتماعی مهمترین عنصر اتحاد و

امید است که با�د حفظ شود و رسانه ملی در این جهت تالش خوبی کرده است.

پورمحمدی با اشاره به لزوم جهش علمی در کشور عنوان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند رشد علمی خوب است اما فاصله ما با دنیا ز�اد است و دنیا سرعت علم ز�ادی دارد

�س اگر بخواهید به آن برسید با�د با جهشی حرکت کنید.

وی گفت: از آنچه در اقتصاد ما اتفاق می افتد حس مثبت و امیدواری دار�م، آهنگ رشد آهنگ خوبی است اما با کمبودها و مشکالتی روبه رو هستیم و در حوزه های اشتغال،

درآمد سرانه ملی و سطح رفاه، نیازمندی بیشتری احساس می شود.

وزیر دادگستری افزود: استان لرستان مانند استان های د�گر جوانان تحصیلکرده و جو�ای کار فراوانی دارد ما با�د برای این جوانان کار تولید کنیم و سطح رفاه جامعه را باال ببر�م

که این در گرو حما�ت مسئوالن است.

پورمحمدی با اشاره به افزا�ش راندمان کار عنوان کرد: بودجه های استان نسبت به گذشته کاهش �افته اما راندمان کاری خیلی باالتر رفته و این نشان می دهد که صرفاً راندمان

رابطه مستقیمی با بودجه دولتی ندارد.

وی اظهار داشت: میزان بهره وری رابطه مستقیمی با عزم و اراده، �شتکار، هوش، ابتکار و خالقیت دارد و ا�نکه استاندار لرستان �نجره واحد سرما�ه گذاری ا�جاد می کند، عین

خالقیت برای گشاده رویی نسبت به سرما�ه گزاران است.

انتهای پیام/  
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