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باشگاه خبرنگاران  -استاندارکرمانشاه با بیان این که حضور رهبر انقالب قوت قلبی برای زلزله زدگان بود ،گفت :رهبر انقالب نگران اسکان زلزلهزدگان
بودند ،همین نگرانی ایشان شــرایطی را فراهم میکند که مســئوالن فعالیت خود را جدیتر دنبال کنند.هوشــنگ بازوند افزود :ایشان از روستاهای
آسیب دیده در زلزله بازدید کردند ،دست محبت پدرانه خود را بر سر زلزلهزدگان کشیدند و به مسئوالن هم رهنمودهای ارزشمند خود را ارائه کردند.
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استاندار کرمانشاه :رهبر انقالب نگران
اسکان مردم زلزله زده هستند

رهبر انقالب در بازدید سرزده در جمع مردم مناطق زلزله زده:

دل مردم ایراندرکرمانشاه است
مسئوالن به ویژه در برخی بخش ها در این حادثه خوش درخشیدند اما من به این حد از تالش ها قانع نیستم

رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین ساعات صبح دیروز (دوشنبه)
برای بازدیــد از مناطق زلزلهزده بهصورت ســرزده وارد کرمانشــاه
شدند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آیتا ...خامنهای ( ،)Khamenei.irایشــان ابتدا در شــهر ســرپل
ذهاب حضور یافتند و از مناطق خسارتدیده بازدید کردند ،سپس
در جمــع مردم داغــدار و مصیبتزد ه ســرپل ذهاب حاضر شــدند و
دقایقی در جمع آنان سخنرانی کردند.

امروز ما در
یها
اینتلخ 
و غمها با شما
شریکهستیم
و امیدواریم
بتوانید زندگی
را از نو بسازید تا
در شادیها نیز
با شما شریک
باشیم

▪مایل بودم که در زمان شادی دلها به شهر شما مردم مهربان و
باوفا بیایم نه در شرایطی که دچار غم و بال هستید

حضرت آیتا ...خامنهای خطاب به مردم گفتند :بســیار مایل بودم
که در زمان شادی دلها و خرمی زندگی به شهر شما مردم مهربان و
باوفا بیایم نه در شرایطی که دچار غم و بال و چنین مصیبت شدیدی
هستید .رهبر انقالب اســامی با ابراز همدردی با یکایک دلهای
داغدار در شــهرها و روســتاهای آســیبدیده ،افزودند :با غم شما،
دلهای ما پر از غم و افکار ما نیز گرفتار شد.
▪شما در دوران جنگ تحمیلی نیز محکم و استوار ،مردانگی و
استقامت و پهلوانی خود را در مقابل درد و رنجها نشان دادید

ایشان با اشاره به مقاومت و ایثار و ایستادگی مردم استان کرمانشاه
در دوران دفاع مقدس ،خاطرنشان کردند :این اولین باری نیست
که شهر شما مردم صبور و مهربان و شهرهای اطراف آن ،دچار چنین
مشکالتی شده است بلکه شما در دوران جنگ تحمیلی نیز محکم و
استوار ،مردانگی و استقامت و پهلوانی خود را در مقابل درد و رنجها
نشان دادید و امروز نیز نشان خواهید داد.
حضرت آیتا ...خامنهای گفتند :انسانهای بزرگ و دالور در مقابل
حوادث میایســتند و آن حــوادث را مغلــوب اراده خــود میکنند،
بنابراین اگرچه زلزله ،بال و مصیبت بزرگی است که با ویرانی ،همه
را داغدار و مصیبــتزده میکند اما همین زلزله در اثر ایســتادگی
مردم و تالش آنان برای تجدید حیــات و آبادانی و عمران ،میتواند
به یک نعمت تبدیل شود.
رهبر انقالب اســامی با تأکید بر ایــن که میتوان با ایســتادگی در
مقابل مشــکالت و بهرهگیری از ظرفیتهای عظیــم ملت در مقابل
بالیای طبیعی و تحمیلی ایستادگی کرد ،افزودند :این حادثه ،ملت
ایران را به حرکت درآورد و مردم در هم ه نقاط کشور ،با احساس این
که دلشان در کرمانشاه است و به کرمانشاه مدیون اند ،بهقدر وسع و
توان خود به وظیف ه کمکرسانی عمل کردند.

▪مسئوالن بـهویــژه در برخی بخشها در ایــن حادثه خوش
درخشیدند اما من به این حد از تالشها قانع نیستم

ایشــان افزودند :مســئوالن بهویژه در برخی بخشها در این حادثه
خوش درخشــیدند و کار و تــاش کردنــد و در همان ســاعات اول
حادثه ،ارتش در شهرها و سپاه در روســتاها با حضور مؤثر ،به یاری
افراد زی ِر آوارمانده شتافتند ،اما من به این حد از تالشها قانع نیستم
بنابراین مسئوالن بخشهای مختلف باید تالش و مجاهدت خود را
مضاعف کنند.
▪با تکیه به غیرت خدادادی ،زندگی شاد و باطراوتی بسازید

حضرت آیتا ...خامنهای مردم را به تالش برای آباد ساختن منطقه
و رقم زدن روزگاری بهتر فرا خواندند و خطاب به آنان گفتند :چشم

امید را به نیرو ،تالش و قدرت خود معطــوف کنید و با تکیه به غیرت
خدادادی ،زندگی شاد و باطراوتی بسازید.
▪حضور رهبر انقالب در روستاهای زلزلهزده استان کرمانشاه

براساس این گزارش حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در ادام ه حضور در مناطق زلزلهزد ه کرمانشاه ،از روستاهای
کوئیک مجیــد ،کوئیک عزیز ،کوئیک حســن ،ســراب ذهاب و قلعه
بهادری بازدیــد کردند.حضرت آیــتا ...خامنــهای در جمع مردم
این روستاها ضمن ابراز همدردی با مصیبتزدگان ،گفتند :من از
ساعات اول حادثه دائم ًا به مسئوالن برای رســیدگی به حال مردم
ســفارشهای الزم را کردم تا بخشی از مشکالت شــما عزیزان حل
شود و خوشبختانه نیروهای مسلح و غیرمسلح ،کارها و تالشهای

خوبی تاکنون انجام دادهاند که الزم است این فعالیتها با قوت ادامه
یابد .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به خسارات سنگین زلزله و نابود
شدن کامل برخی از روستاها ،افزودند :از این که شما جوانان مؤمن
و بانشاط را از نزدیک زیارت کردم بسیار خرسندم و مطمئنم به لطف
خدا و با تالش مســئوالن و همت مردم و شما جوانان عزیز ،روستاها
بهتر از قبل ساخته خواهد شد.
ایشان از خداوند متعال ،صبر و سکینه و نزول رحمت الهی را بر زنان
و مردان غیور و باوفای کرمانشاه مسئلت کردند و گفتند :امروز ما در
این تلخیها و غمها با شما شریک هستیم و امیدواریم بتوانید زندگی
را از نو بســازید تا در شادیها نیز با شما شــریک باشیم و این حادثه،
بهانهای برای تخفیف آالم روستاهای کرمانشاه شود که پیش از زلزله
نیز مشکالت زیادی داشتند.

این اولین باری
نیست که شهر
شما مردم صبور
و مهربان و
شهرهای اطراف
آن ،دچار چنین
مشکالتی شده
است بلکه شما
در دوران جنگ
تحمیلی نیز
محکم و استوار،
مردانگی و
استقامت و
پهلوانی خود را
در مقابل درد
و رنجها نشان
دادید و امروز نیز
نشان خواهید
داد
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