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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  

  ق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقو
  

 جنايت جديد پاسداران در جهرم و سانسور آامل خبرهاي آن
 2004 ژوئيه 11 -1383  تير21 يكشنبه

دو روز پس از جنايت مأموران بسيجي در جهرم،آه يك استاد دانشگاه را بدون هيچ  -همبستگي ملي 
اين در حالي . نيز به آلي سانسور آرده اندبهانه يي به گلوله بستند، رسانه هاي رژيم اين خبر را 

  .است آه جامعه جهرم و بسياري از مردم استان فارس از شنيدن اين خبر تكان خورده اند
يكي از استادان دانشگاه آزاد به نام اآبر رحمانيان ، مهندس آامپيوتر، )  تير17(عصر روز چهارشنبه

رم مي رفت، توسط مأموران لباس شخصي هنگامي آه به محل سكونت خود در باغي در حومه جه
حين بازرسي يكي از مأموران به نام يوسفي آه به .انتظامي متوقف شد تا او را مورد بازرسي قرار دهند

گلوله پس از اصابت به شانه چپ . سوي اين استاد دانشگاه سالحي را نشانه رفته بود، شليك آرد
اين جنايت مردم جهرم . مي آند و سبب قتل او مي شوداآبر رحمانيان از آن خارج شده به سراو اصابت 

  .را عميقًا متأثر و خشمگين آرد
  مراسم خاآسپاري

در مراسم تشييع و خاآسپاري اآبر رحمانيان مردم اين شهر به همراه دانشجوياني ) تير20(روز شنبه
از اين جنايت سبعانه آه از شهرهاي تهران، اصفهان و شيراز بهجهرم آمده بودند، خشم و بيزاري خود را 

  . نفر شرآت آرده بودند400در اين مراسم حداقل . حكومت آخوندي ابراز آردند
ارگانهاي مختلف رژيم در جهرم شامل نيروهاي اطالعات، انتظامي و بسيج از صبح همين روز ميسر 

  .تشييع جنازه و اطراف مزار اين شهيد در خاك سفيد جهرم را محاصره و آنترل مي آردند
قامات رژيم خانواده و بستگان اآبر رحمانيان را تهديد آرده بودند آه در مراسم تشييع جنازه نبايد هيچ م

  .اعتراضي صورت بگيرد و گرنه با عواقب سختي روبرو خواهند شد
گردانندگان ادارة اطالعات جهرم در توجيه جنايت خود گفته اند قتل اآبر رحمانيان به خاطر آماده باش 

اين توجيه بيش از پيش خشم . تير و براثر بياحتياطي صورت گرفته است18ژيم در سالگرد نيروهاي ر
  .مردم و دانشجويان جهرم و ساير شهرها را برانگيخته است

  
  جلسه دادگاه ايرج جمشيدي برگزار شد 
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 دادگاه انقالب 26بح امروز در شعبه سردبير روزنامه اقتصادي آسيا ص, جلسه دادگاه ايرج جمشيدي

  . تهران به رياست قاضي حداد برگزار شد
در ابتداي : با بيان اين مطلب افزود, "ايلنا"ناصر چوبدار وآيل ايرج جمشيدي در گفت و گو با خبرنگار 

 دادگاه 26رئيس شعبه , آقاي حداد, جلسه امروز آه نماينده محترم دادستاني تهران نيز حضور داشت
هاي   سپس آقاي جمشيدي نيز پاسخ, نقالب تهران به صورت مختصر موارد اتهامي موآلم را قرائت آردا

  . داد و باقي دفاع را به من واگذار آرد, الزم را به بعضي از موارد اتهامي آه يازده مورد است
ديم دادگاه آردم  مورد اتهامي تق11بنده نيز اليحه دفاعيه خود را به صورت مشروح در خصوص : وي افزود

  . و به صورت شفاهي نيز به خصوص در مورد اقدام عليه امنيت داخلي دفاعيات خود را بيان آردم
هاي   هاي مطبوعاتي موآلم در روزنامه  بنده در جلسه دادگاه به فعاليت: وآيل ايرج جمشيدي تصريح آرد

در جهت نشان دادن مختلف به خصوص روزنامه اقتصادي آسيا آه در آن آقاي جمشيدي سعي 
هاي ايشان نيز در جهت تقويت مسائل اقتصادي در   هاي اميدوار آننده اقتصاد آشور بود و مصاحبه  جنبه

رسد توضيحات بنده و آقاي جمشيدي در زمينه رد اين اتهامات،   اشاره آردم آه به نظر مي, آشور بود
  . قانع آننده بود

امي ايرج جمشيدي مبني بر اقدام عليه امنيت داخلي و ارتباط چوبدار در خصوص دفاع از برخي موارد اته
در جلسه دادگاه در دفاعيات خود خطاب به آقاي حداد گفتم آه موآلم به : هاي خارجي گفت  با سرويس

دار آردن امنيت داخلي آشور اقدام نكرده است، بلكه به دنبال اهداف   هيچ وجه در جهت خدشه
  . آرد  هاي آلي آشور حرآت مي  وب سياستنگاري خود در چارچ  روزنامه

رسد مجموع دفاعيات بنده و آقاي جمشيدي مورد توجه دادگاه قرار گرفت   به نظر مي: وي اظهار داشت
  . و اميدوارم همين مسائل موجبات فك قرار بازداشت و تبديل آن به قرار ديگري را فراهم سازد

 تيرماه 23شنبه   جهت استماع آخرين دفاعيات روز سهبه گفته وي؛ آخرين جلسه دادگاه ايرج جمشيدي 
  . شود  جاري برگزار مي

  
   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
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  بحران عراق و خاورميانه در دستور آار نشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا قرار دارد
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ميانه و همچنين مذاآرات چند جانبه در سازمان تجارت جهاني قرار اوضاع عراق، خاور: خبرگزاري فارس
  .است فردا در دستور آار مذاآرات وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا قرار گيرد

نويس بيانيه پاياني آه قرار است در نشست  به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروآسل، بر اساس پيش
آنندگان در اين نشست، دو هفته  ه اروپا تصويب شود، شرآت آشور عضو اتحادي25وزيران امور خارجه 

بعد از انتقال قدرت به مردم عراق، بار ديگر بر تعهد خود مبني بر حمايت از بازسازي اقتصادي، اجتماعي 
  . آنند و سياسي عراق تاآيد مي

د آه بايد نظر دارن همه آشورهاي عضو اتحاديه بر اين موضوع اتفاق«: نويس آمده است در اين پيش
  » .وگويي درباره بازسازي اقتصادي، اجتماعي و سياسي عراق با دولت موقت اين آشور آغاز شود گفت

هايي آه اتحاديه اروپا در نظر دارد هر چه سريعتر بررسي آند، مسئله آمك به دولت  يكي از اولويت
  . ر استموقت براي فراهم آردن تمهيدات الزم برگزاري انتخابات عمومي در اين آشو

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
   هزار آالهك اتمي عملياتي در اختيار دارد7آمريكا بيش از 
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، )NPT(اي  هاي هسته به رغم پيوستن آمريكا به پيمان منع توليد و تكثير سالح: خبرگزاري فارس
  . هزار آالهك اتمي عملياتي در اختيار داشته است7 بيش از 2004 سال واشنگتن در بهار

  
، درخصوص زرادخانه آمريكا ارائه آرده است، »بولتن دانشمندان اتمي«طبق آماري آه پايگاه اينترنتي 

  .  آالهك اتمي غير استراتژيك در اختيار دارد1120 آالهك اتمي استراتژيك و 5886آمريكا حدود 
  . اند هاي آمريكا جا گرفته اي است آه در زرادخانه  هزار آالهك اتمي ذخيره3حدود اين جداي از 

هاي جديد  هاي جديد بالستيك، طراحي آالهك افزايد آمريكا همچنان به توسعه موشك اين گزارش مي
  . دهد ، ساخت تجهيزات توليد آنها و مدرنيزه آرده سيستم آنترل فرماندهي خود ادامه مي اتمي
اي فعال در اختيار  قاره  موشك بالستيك ميان29 ، آمريكا حدود 2004س اين آمار، در بهار سال بر اسا

عالوه بر اين، واشنگتن در مجموع داراي . داشت آه آنها را براي مواقع ضروري آماده شليك آرده است
  .  بمب افكن اتمي اضافي است85 بمب افكن اتمي فعال و 1660

اي، بمب افكن اتمي و   آالهك هسته7382مي آمريكا، اين آشور بيش از با احتساب آل تسليحات ات
  . تسليحات اتمي غير استراتژيك در اختيار دارد

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
در حاشيه حمالت پي در پي در سامرا گروه توحيد و الجهاد مسئوليت عملياتهاي سامراي عراق را بر 

  هده گرفت  ع
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  .گروه ابومصعب زرقاوي مسئوليت حمالت سامرا را بر عهده گرفت
در سايت اينترنتي خود ضمن بر عهده گرفتن " التوحيد و الجهاد"الملل ايلنا، گروه   به گزارش سرويس بين

  .تاآيد آردمسئوليت حمالت پياپي درشهر سامراي عراق، بر ادامه اين حمالت 
اي در سامرا، مقر گارد ملي عراق منهدم   در پي وقوع حمله: سخنگوي ارتش آمريكا روز جمعه اعالم آرد

در حمله ديگري در اين .  تن ديگر زخمي شدند3 تن از نيروهاي گارد ملي آشته و 2و در نتيجه آن 
 آاميون نيز در حمله افراد 2رانندگان ترك .  تن ديگر زخمي شدند30 سرباز آمريكايي آشته و 5شهر، 

  .مسلح در جنوب سامرا آشته شدند
يكي از : است  تصريح شده" التوحيد و الجهاد"به گزارش آسوشتيد پرس، در سايت اينترنتي گروه 

 6شيردالن گردان ما، وارد مقرگارد ملي عراق شده و با آمك خدا اين مقر را به همراه افراد داخل آن و 
  . آردخودروي نظامي منهدم

است آه   اين درحالي.  نفر آشته شدند9است درپي حمله اخير گروه ابومصعب زرقاوي در سامرا   گفتني
شده از   اخيرا نيز جايزه تعيين. داند  را مسئول حمالت ضد ائتالف در عراق مي" زرقاوي"ارتش آمريكا 

  . است ون دالر افزايش پيدا آرده ميلي25 ميليون دالر به 10از " زرقاوي"سوي دولت آمريكا براي دستگيري
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  ديدار رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق با رئيس جمهوري 
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عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق امروز با سيد محمد : خبرگزاري فارس
  .  و گفتگو آردخاتمي رئيس جمهوري ديدار
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به گزارش خبرگزاري فارس سيد محمد خاتمي در اين ديدار با اشاره به حمايت جمهوري اسالمي ايران 
ها، منطقه و خود اشغالگران  از استقرار صلح و ثبات در عراق، پايان اشغال اين آشور را به نفع عراقي

  . دانست
والت منطقه را خاطر نشان ساخت و رئيس جمهوري لزوم هوشياري دولت موقت عراق نسبت به تح

  . هاي اصولي آشورمان در تاييد حكومت موقت، ايجاد امنيت و ثبات در عراق را تبيين آرد سياست
هاي خود در مورد منطقه  عبدالعزيز حكيم نيز در اين ديدار با ارايه گزارشي از آخرين تحوالت عراق، ديدگاه

   .و روابط آشورش با همسايگان را ارايه آرد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  روزنامه های صبح امروز تهران
 2004 ژوئيه 11 -1383  تير21يكشنبه  -بي بي سي 

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های خبری خود نوشته اند دادگاه هاشم آغاجری پايان گرفت 
ه به اتهام سخنرانی عليه روحانيت محافظه کار و اما شرح آخرين جلسه محاکمه اين استاد دانشگاه، ک

خرافات دينی صورت می گيرد، نشان می دهد که آغاجری که تا ساعتی قبل از برگزاری دادگاه در زندان 
از آن بی خبر بود نتوانست دفاعيات خود را به پايان ببرد و وکيل وی هم با اعتراض به نبود وقت کافی 

  . گاه را ناقص و ناتمام خوانده استبرای دفاع از موکل خود، داد
ارش مفصلی از آخرين جلسه دادگاه آغاجری، که حکم اعدام وی لغو شده و تنها به  در گزجمهوريت

اتهام توهين به مقامات و روحانيون محاکمه می شود، نوشته است که چند تن از گروه های فشار قبل 
از تشکيل دادگاه در مقابل در ورودی مجمتع قضايی اجتماع کرده و اعدام آغاجری را خواستار شده 

   .بودند
 در جريان دادگاهی که چهره های معروف اصالح طلب در پشت در آن نگاه داشته اعتمادبه نوشته 

   مرتکب  جرمی  چه کرد، گفت من  می  پاک  را با دستمال اش  پيشانی   عرق  مرتب ، که شده بودند آغاجری
   يک  به  وابسته های  رسانه  سوی از   گوبلزی  تبليغات  با بمباران  سال۴   در اين  دروغگويان  که  ام شده
 است، در   بوده  دين ، حقيقت  مارکس  سخن  به  از اشاره  منظور من  اند بگويند که  خواسته  خاص جناح
   می  و اخالقی  درونی  آزادی  هم  که ، اسالمی ام  کرده   دفاع  همواره بخش  رهايی   از اسالم  من  که حالی

  .  و اجتماعی ی سياس  آزادی دهد و هم
 هاشم آغاجری در جريان آخرين دفاع خود اعالم داشته است که آماده شرکت وقايع اتفاقيهبه نوشته 

در يک جلسه تئوريک با آقايان مصباح يزدی، مشکينی و خزعلی است تا معلوم شود چه کسی اسالم 
  . شناسد را بيشتر می
نشگاه را با وجود تکراری بودن آن يکی از مهمترين  اين بخش از دفاعيات استاد تاريخ داوقايع اتفاقيه

دهد که او مخاطب خود را خوب  فرازهای دفاعيات او دانسته و نوشته است که اين گفته نشان می 
کند که تبيين  شناخته است و گويا نه در برابر قاضی و دادگاه، که در برابر کسانی از خود دفاع می 

م و هتاکی به وی را برعهده داشتند و سرانجام از حکم ارتداد وی مبانی تئوريک بيش از دو سال اتها
  .دفاع کردند و نسبت به عدم اجرای آن هشدار دادند

دو روز بعد از سالگرد هجده تير، که بدون هيچ حادثه ای در دانشگاه ها و شهرهای دانشگاهی کشور 
پنج سال پيش و روزهای نا آرامی در گذشت، روزنامه های صبح امروز در مقاالت و اظهار نظرهای خود از 

  . شهرهای کشور نوشته اند
 در سرمقاله خود، با اشاره به گفته های رهبر و رييس جمهور در آن زمان، از دستگاه های آفتاب يزد

  .امنيتی پرسيده است که جواب مردم را چه می دهند
 را ٧٨ه راه پيمايی های تير  با يادآوری نوشته ها و گفته های محافظه کاران کآفتاب يزدسردبير 

غيرقانونی خوانده و دستگيری دانشجويان را بر اساس آن توجيه می کنند پرسيده است برخی راه 
پيمايی ها مانند آن چه در برابر سفارت بريتانيا صورت می گرفت چه فرقی داشت با راه پيمايی های تير 

  ؟٧٨
درج گزارش ها و اخبار مربوط به سالگرد واقعه حمله طنز نويس با اشاره به منع روزنامه های مستقل از 

  .به کوی دانشگاه، نوشته روزنامه های تندرو را نقل کرده که نمک به زخم دانشجويان ريخته اند
 خبر داده که سيزده ماه بعد از کشته شدن زهرا کاظمی در زندان اوين، شنبه آينده وقايع اتفاقيه

م متهم به قتل او در حالی برگزار خواهد شد که در آن يک مامور دومين جلسه دادگاه رسيدگی به اتها
  .وزارت اطالعات به نام محمد رضا اقدم احمدی به اتهام ارتکاب شبه قتل غيرعمد محاکمه خواهد شد
به گفته وکيل متهم، وی با تاکيد بر اين که اگر زهرا کاظمی در مقابل خواست ماموران مقاومت نمی 

  .افتاد، خود را بی گناه دانسته استکرد اين اتفاق نمی 
 محمود بهشتی، دبير کانون صنفی معلمان، و ذاتی، سخنگوی سابق کانون جمهوريتبه نوشته 

  .صنفی معلمان نيز يک روز بعد از هجده تير دستگير شدند
 دو  گفته است که ديروز افرادی از دادگاه انقالب به خانه های اينشرقيکی از همکاران اين دو نفر به 

تن رفته و با ضبط وسايل، آنان را دستگير کردند و به دنبال آن تماس تلفنی و هر نوع امکان ارتباطی با 
  .بازداشت شدگان قطع شده است
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   را از تمام  شهر قم  که  هستيم  آن  دنبال  نوشته که به  قم  منطقه  سپاه  از قول فرماندهاعتماد
   شهر تحقق  را در اين  فاضله  مدينه  و الگوی  کنيم  پاکهای بدحجابی و مفاسد اجتماعی آلودگی
  .  بخشيم

اين سخنان بعد از انتقادهای امام جمعه و چند تن از روحانيون قم درباره فراوانی عبور و مرور زنان 
  .بدحجاب در قم و اختالط دختران و پسران در پارک ها ايراد شده است

  تمی، از نمايندگان مجلس خبرگان رهبری، گفته روزی احمد خارسالتدر همين حال، به نوشته 
، بايد در   شاهد مسايلی مربوط به بی حجابی نباشيم  گروهی های ها و رسانه  در روزنامه  که نيست

  .  کند  ها را حفظ ها و تالش ، ارزش  خود انقالب  فراگير باشد تا با سيطره کشور قدرتی
   حتی  دارد که  قدرتی  از منکر يک  و نهی  معروف  امر به  اداره  سعودی وی افزوده است که در عربستان

  . باشد  صورت  اين  بايد به  خود دارد و در کشور ما هم  را زير سيطره  مملکت  و وزيران سلطان
  

   فاجعه ملي-زلزاه بم
  
     ماه6، بعد از  بم

 2004 ژوئيه 12 -1383  تير22دوشنبه  -اعتماد 
 شهر   اين  اصيل  از مردم ، بسياري  بم  زلزله  از حادثه  ماه6  بعد از گذشت:   اميني سيه، آ  اجتماعي گروه
   ديگر ترك  در شهرهاي  قصد اسكان  را به ، بم  است تحمل  غيرقابل  و گاه  سخت  موجود برايشان  وضع آه
   ديگر بعد از زلزله  يا علل روميت فقر، مح  علت  به  آه ، عشاير و مردمي  آنها آپرنشينان جاي آنند و به مي
   امدادرساني  خالقي شهره. گيرند ها مي  آنها را در اردوگاه  شدند، جاي  شهر روانه  اين سوي  مرور به به

 نيز با افراد   و اينك  حاضربوده ، درمحل  بم زدگان  زلزله  به رساني  آمك  براي  تاآنون  از روز زلزله  آه است
  .  دهد  موجود پاسخ  نيارهاي  به  و آموزشي  در ابعاد فرهنگي آند تا بويژه  مي ش تال پجيشان ج
 از آنها   در برخي  آه شده  ساخته  اردوگاه چندين«: گويد  مي  در بم شده  ساخته هاي  در مورد اردوگاه وي

   آاملتر است  و امنيتي هي رفا  امكانات  لحاظ  به  آه تنها اردوگاهي. اند  شده  سكونت  حاضر به افراد آمي
» .  است  شده ساخته»  امداد اسالمي«پج   ج  توسط  آه  است  مستقرند، آمپي  در آن وافراد زيادي

   هماهنگي  صدر عضو آميته  شادي اگرچه.   است  داده  حدود دوهزار نفر را در خود جاي  يادشده اردوگاه
  وقتي«: گويد ، مي  شهر برگشته  از اين  تازه ، آه  بم  بازسازي  براي  زنان  غيردولتي هاي سازمان
   نفر جاي  آمتر از هفت  جدا داشتند و در هر آدام  دستشويي  هرآدام  آه  را ديديم  تميزي هاي آانكس
   آه  خانواري400   براي  آه  شديم  زود متوجه  خيلي ولي!   خوبي  امدادرساني  چه بودند، فكر آرديم گرفته
  » !  نشده  ساخته اند فاضالبي  مستقر شده  اردوگاه دراين
  سازمان: گويد  مي باره ، در اين  است  موسيقي پج تخصصي  ج  عضو يك  خودش  آه  خالقي شهره

 با  هايي  آانكس  داراي  آه  گرفت  عهده  را به  اردوگاهي  ساختن  وظيفه  امداد اسالمي غيردولتي
   بود آه  بم  فرمانداري  عهده  به  اردوگاه  اين  فاضالب ساخت.  بود  و ظرفشويي ، حمام دستشويي
اند   مستقرشده  در اردوگاه  مردم  اآنون  هم آه اند بطوري  آرده  آن  ساختن  به  بسيار دير اقدام متاسفانه

  .  را ندارند  و حمام  از دستشويي  استفاده  امكان ولي
   قبال براي  آه هايي  دستشويي آنها بايد به«: گويد شود، مي  مي ازها رفع ني  اين  چگونه  در مورد اينكه وي

   اين آنها به.  شود گرفت  نمي ها را آه  بچه  جلوي  بود، بروند، ولي  شده چادرها درنظرگرفته
  ، آلودگي  موضوع  وجود ندارد و اين  فاضالب  آه  آنها گفت شود به روند و نمي  مي  تازه هاي دستشويي

  .شود  مي را موجب زيادي
: گويد آنند مي  مي  چادرها را تخليه هاي  دستشويي  آه هايي آش  لجن  از تعداد آم  همچنين خالقي

آند و   فضا را پرمي  همه  تعفن شود و بوي  و زود پر يا سرريز مي  است ها آم آش  تعداد لجن متاسفانه«
... «  
     و آودآان زنان
 عصر 7   برخوردار نيستند، بعد از ساعت  آافي  تردد در شهر از امنيت  براي  بمي  و آودآان زنان

 و  ها تا دستشويي  چادرها و آانكس  فاصله شود و چون  نمي  ديده  ها زني  اردوگاه ها و حتي درخيابان
   زنان  آه يگري د مشكل. آيد وجود مي  آنها به  و آودآان  زنان  براي  زيادي ، مشكالت  زياد است  آب شيرهاي
.   است  زنانه هاي  لباس آردن وشو و خشك  شست  براي  فضايي  روبرويند نداشتن  با آن مستقر بم
   منطقه  جدي  از تهديدات  يكي  زنان  عفوني هاي بيماري«: گويد ، مي است  آرده  ديدن  از بم  آه پزشكي
   اقدام هايشان  لباس  آردن وشو و خشك  شست ي برا شود تا زنان  مي  باعث  اجتماعي  زيرا شرايط است

  ».  است  شده  از زنان  بسياري  براي  عفوني هاي  بيماري  شيوع  باعث  مساله نكنند و اين
    دهندگان ياري
  هاي افراد و گروه: گويد  بود، مي  شاهد آن  از آغاز در بم  آه  امدادرساني  با انتظار از نوع خالقي شهره

  دادن  انجام  آنها باعث  بين  هماهنگي  گذاشتند اما عدم  پا پيش رساندن  قصد ياري اقعا به و بسياري
 و نياز   با منطق بودن  همراه جاي ها به  از امدادگري  بسياري همچنين.  شد  موازي  از آارهاي بسياري

 بار   بسيار متكي سال د از يك بع زدگان  شد زلزله  امر باعث  بود واين  همراه  و ترحم موجود، با دلسوزي
  . بيايند
  االن: گويد داند و مي  مي  و آموزشي  فرهنگي  زيربنايي هاي  امر را نبود فعاليت  اين  دليل  همچنين وي

   را انجام  آارهايشان  منتظرند تا ديگران  هم شان  شخصي  نيازهاي  براي ها حتي افراد مستقر در اردوگاه
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   عادي  زندگي  به  بازگشت  براي  از ديگران  بايد بيش  خودشان  شود آه  آنها تفهيم يد به با آه دهند درحالي
  . آنند تالش

     و اجتماعي  رواني مشكالت
 در  آم  آم اجتماعي  رواني ، مشكالت  معتقد است  بازديد آرده  از بم  آه  زناني پزشك»  رحماني.  پ« دآتر
،   فرزندانشان  به  نسبت  مادران تفاوتي ، بي  خانوادگي هاي اختالف.  دهد ي م  خود را نشان  آثار سياه بم

  .  حرفند  اين گواه...  و  بيكاري
 بدتر   آنها خيلي وضع: گويد اند، مي  نداشته اند و جواز آسب  نبوده  بيمه  آه  بمي  آارگران  نيز درباره خالقي

ها   سازمان  وآمك  آرده  زندگي  محيط  در يك  آنها با ديگران هاي ده خانوا  اينكه  به  و با توجه  است از ديگران
و   داشته  بسياري  خانوادگي  بينند، مشكالت  مي شدگان  آارمند يا بيمه زدگان  زلزله  ديگر را به و نهادهاي
  . آشد  مي  جدايي  به  آارشان  از آنها حتي بسياري
 ديگر   مواد مخدر يكي قاچاق  ترانزيت  مرزهاي  به  بم بودن  نزديك  به  مواد مخدر نيز با توجه  مصرف  به گرايش

   باورند آه  هردو بر اين  و دآتر رحماني خالقي.  است  شرايطي  در چنين  رواني هاي  بيماري از آثار مخرب
  ها نه فعاليت   بكاهد و اين  بيشتر در بم تواند از بروز مشكالت  مي آموزشي  فرهنگي هاي  فعاليت افزايش
  جاي  به  گاه  نيز آه  زمينه  در اين  فعال پجهاي  و ج  امدادرسانان  براي  حتي  آه زدگان  زلزله  براي فقط

  .   است  و ضروري پردازند الزم  مي  با هم  رقابت ، به  اصل  به پرداختن
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