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خالصه مدیریتی

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در مناطق زلزله زده ی کرمانشاه 

حضور یافته و با مردم این مناطق ابراز همدردی کردند. 

ایشان بیان داشتند: »به مسئوالن برای رسیدگی به حال مردم سفارش های الزم را 

کردم تا بخشی از مشکالت شما عزیزان حل شود و خوشبختانه نیروهای مسلح و غیرمسلح، 

کارها و تالش های خوبی تاکنون انجام داده اند که الزم است این فعالیت ها با قوت ادامه 

یابد. «

رهبر انقالب فرمودند: »بسیاری از مردم به قدر وسع و توان خودشان به وظیفه ی 

خودشان عمل کرده اند. مسئولین هم -بخصوص در بعضی از بخشها- در این حادثه خوش 

درخشیدند؛ کار کردند، تالش کردند.« 

ایشان در  ادامه گفتند: »البّته بنده قانع نیستم؛ بنده معتقدم مسئولین بخشهای مختلف 

بایستی مجاهدت خودشان را و تالش خودشان را مضاعف کنند.«

خبرگزاری ها و سایت های انگلیسی زبان »آسوشیتد پرس« و »بی بی سی« و 

»رادیو آزاد اروپا« این دیدار را پوشش داده و رسانه هایی همچون »دیلی میل«، »ای بی 

سی نیوز« و »واشنگتن پست« گزارِش »آسوشیتد پرس« را باز نشر داده اند. 
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رادیو آزاد اروپا

رهبر ایران خواستار کمک های بیشتر به بازماندگان زلزله شد.

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران، از مقامات خواست تا کمک های بیشتری را 

برای بازماندگان زلزله ویرانگر که در غرب کشور رخ داد، فراهم کنند.

)آیت اهلل( خامنه ای، خطاب به ساکنان شهر سرپل ذهاب، عملیات امداد و نجات را 

ستود، اما همچنین ابراز کرد که به آن قانع نیست.
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)آیت اهلل( خامنه ای در سفر به کرمانشاه گفت: »مسئولین بایستی تالش خودشان 

را مضاعف کنند«.

https://www.rferl.org/a/iran-supreme-leader-earthquake-aid-

survivors/28864550.html
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بی بی سی

)آیت اهلل( خامنه ای از اقدام دولت درمورد زلزله انتقاد کرد

رهبر ایران، در دیدار از مناطق زلزله زده، از واکنش دولت به این زلزله انتقاد کرده 

است. 

آیت اهلل علی خامنه ای گفت: »بسیاری از مردم به قدر وسع و توان خودشان به 

وظیفه ی خودشان عمل کرده اند البّته بنده قانع نیستم.«
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را  های خودشان  بایستی تالش  ها  بخش  برخی  مقامات  »معتقدم که  وی گفت 

مضاعف کنند.«

او عملیات امداد و نجات را تحسین کرد، اما معتقد بود که بیشتر می توانست انجام 

پذیرد.

رهبر ایران گفت: »بسیاری از مردم به قدر وسع و توان خودشان به وظیفه ی خودشان 

عمل کرده اند. مسئولین هم -بخصوص در بعضی از بخشها- در این حادثه خوش درخشیدند؛ 

کار کردند، تالش کردند«. » البّته بنده قانع نیستم؛ بنده معتقدم مسئولین بخشهای مختلف 

بایستی تالش خودشان را مضاعف کنند.

»همچنین ارتش در شهرها و سپاه در روستاها، به کمک در زیر آوار ماندگان 

شتافتند و حضور آنها مؤثّر بود و اگر نمی آمدند غّصه ی ما و داغ ما خیلی بیش از این میشد 

و تلفات ما خیلی بیش از این میشد«.

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-42054480
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ِای بی سی نیوز

رهبر ایران در بازدید از مناطق زلزله زده، خواستار افزایش کمک به ساکنان شده 
است.

به نقل از آسوشیتد پرس- رهبر ایران در منطقه آسیب دیده مرزی با عراق به سفر 

کرده و خواستار افزایش کمک به ساکنان شده است.

آیت اهلل علی خامنه ای خطاب به مردم سر گل ذهاب، آسیب دیده ترین شهر این 

منطقه، گفت هنوز به این مقدار از کمک ها قانع نیست.

)آیت اهلل( خامنه ای عملیات امداد و نجات پس از این زلزله ی 7.3 ریشتری تحسین 

کرد، اما گفت: »مسئولین باید تالش های خود را مضاعف کنند«.

http://abcnews.go.com/International/wireStory/irans-supreme-

leader-visits-quake-hit-area-urges-51270933
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دیلی میل

رهبر ایران در بازدید از مناطق زلزله زده، خواستار افزایش کمک به ساکنان شده 
است.

دیلی میل گزارش آسوشیتد پرس را باز نشر کرده است.

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5099747/Irans-

supreme-leader-visits-quake-hit-area-urges-aid.html
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دیلی استار

رهبر ایران در بازدید از مناطق زلزله زده، خواستار افزایش کمک به ساکنان شده 
است.

دیلی استار گزارش آسوشیتد پرس را باز نشر کرده است.

http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2017/Nov-  

20/427136-irans-supreme-leader-visits-quake-hit-area-urges-more-

aid.ashx
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واشنگتن پست

رهبر ایران در بازدید از مناطق زلزله زده، خواستار افزایش کمک به ساکنان شده 
است.

واشنگتن پست گزارش آسوشیتد پرس را باز نشر کرده است.

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/

irans-supreme- leader-visits-quake-hit-area-urges-more-

aid/2017/11/20/3ef0b40c-cdd6-11e7-a87b-47f14b73162a_story.

html?utm_term=.1f6f3651ebba
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یاهو

رهبر ایران در بازدید از مناطق زلزله زده، خواستار افزایش کمک به ساکنان شده 
است.

وبسایت یاهو پست گزارش آسوشیتد پرس را باز نشر کرده است.

https://www.yahoo.com/news/irans-supreme-leader-visits-

quake-hit-area-urges-093437838.html
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بی بی سی فارسی

به گزارش رسانه های ایران، آقای خامنه ای در اظهاراتی در سرپل ذهاب با آنها 

اظهار »همدردی« کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر آقای خامنه  ای در اظهارات خود به اقدامات اشاره شده 

در خصوص کمک به مناطق زلزله زده گفته است: »مسئولین هم هر کدام در بخشهای 

مختلف تالش کردند و اگر نبودند قطعا مشکالت بیشتری وجود داشت اما من قانع نیستم.«

او افزوده است: »مسئولین بخش های مختلف بایستی بایستی مجاهدت و تالش 

خودشان را مضاعف کنند.«

http://www.bbc.com/persian/iran-42049442
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رادیو فردا

آیت اهلل خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی ایران، از مناطق زلزله زده در شهر سرپل 

ذهاب دیدن کرد.

او در سخنانی، از کمک های اولیه ارتش در شهرها و سپاه در روستاها، تجلیل کرد 

و با آنکه گفت: مسئوالن در بعضی بخش ها خوش درخشیدند اما در عین حال اضافه کرد 

که او قانع نیست و به گفته او »باید تالش ها برای کمک به زلزله زدگان مضاعف شود«.

https://www.radiofarda.com/a/28864112.html
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رادیو فرانسه

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، هشت روز پس از زمین لرزۀ استان 

کرمانشاه از مناطق زلزله زدۀ این استان بازدید کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی 

ایران، ایرنا، نوشت که رهبر جمهوری اسالمی به طور سرزده به این استان سفر کرد و در 

سرپل ذهاب برای عده ای که عمدتًا مرکب از روحانیان و نظامیان بودند سخنرانی نمود.

رهبر جمهوری اسالمی ایران مردم استان کرمانشاه را به ایستادگی در مقابل مصیبت 

و مشکالت به وجود آمده پس از زمین لرزه فراخواند و گفت که فقط »چشم امید را به 

نیرو، تالش و قدرت خود معطوف« کنند و بکوشند با آباد کردن منطقه روزگار بهتری 

برای خود رقم بزنند.
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آیت اهلل خامنه ای تلویحًا به کمک های مردمی به زلزله زدگان اعتراف کرد و 

افزود : این حادثه ملت را به حرکت در آورد و مردم در همۀ نقاط کشور به وظیفۀ کمک 

رسانی عمل کردند. وی در عین حال مدعی شد که به غیر از ارتش، سپاه پاسداران نیز در 

روستاها به یاری افراد زیرآور مانده شتافت. با این حال، ]آیت اهلل[ علی خامنه ای تصریح 

نمود که او به این حد از تالش ها قانع نیست و مسئوالن بخش های مختلف را به تالش 

مضاعف فراخواند.

وی گفت که از اولین ساعات پس از وقوع زلزله به مسئوالن سفارش کرده که به 

مشکالت زلزله زدگان سریعًا رسیدگی کنند.

http://yon.ir/Xz241
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صدای آمریکا

رهبر جمهوری اسالمی ایران حضور در مناطق زلزله زده، از دولت ضمنی انتقاد کرد 

و گفت »روند بازسازی شدت بیابد«.

آیت اهلل خامنه ای از حضور نیروهای سپاه، ارتش و نیروی انتظامی در مناطق زلزله 

زده تقدیر کرده است اما در ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی، مردم از نبود 

امکانات کافی در اختیار این نیروها برای کمک رسانی و به زلزله زدگان سخن گفته اند.

آیت اهلل خامنه ای در سخنان خود بدون اشاره به کیفیت مسکن مهر، گفته است 

خانه های زلزله زدگان باید به سرعت بازسازی شود.

https://ir.voanews.com/a/iran-kermanshah/4126558.html
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رادیو زمانه

رهبر جمهوری اسالمی گفت: »مسئوالن به ویژه در برخی بخش ها در این حادثه 
خوش درخشیدند.« 

]آیت اهلل[ علی خامنه ای، هنگام بازدید از سرپل ذهاب در سخنانی زلزله را بال و 

مصیبتی دانست که به گفته او می تواند با تالش مردم برای تجدید حیات و آبادانی »به یک 

نعمت تبدیل شود«.

رهبر جمهوری اسالمی خطاب به مردم گفت: »چشم امید را به نیرو، تالش و قدرت 

خود معطوف کنید.«
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]آیت اهلل[ خامنه ای از »حضور مؤثر« ارتش و سپاه پاسداران در زلزله اخیر حرف 

زد و با بیان اینکه »مسئوالن به ویژه در برخی بخش ها در این حادثه خوش درخشیدند«، 

گفت: »اما من به این حد از تالش ها قانع نیستم.«

https://www.radiozamaneh.com/368341






