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نسخة سهلة الطبعارسل هذا الموضوع لصديق
  ايرانمقتل أربعة أشخاص على األقل في انفجارين في

 

 
في السياسة  "تغييرات"

 النووية االيرانية 

 االنباء حول استقالة تضارب
 المفاوض النووي اليران 

األمريكية ضد " حملة التشويه" تنتقد إيران
 أحمدي نجاد 
 يدلون بأصواتهم في الجولة اإليرانيون

 الثانية لالنتخابات 
 التأييد لمرشحي الرئاسة اإليرانية نسبة

 " متساوية"
 يدعون للتحالف ضد اصالحيون ايرانيون

 احمدي نجاد 
 تنفي تضليل الوكالة الدولية للطاقة إيران

 الذرية 
 خلق تنفي ضلوعها في تفجيرات مجاهدي

 األهواز وطهران 
  يدعو إلى اإلصالح في إيران منتظري
 أسئلة وأجوبة  - إيران النووي برنامج

 
 أخبار أخرى 

 يستهل جولته الخارجية بزيارة عباس
 األردن 

  روسي بشأن إيران خالف أمريكي
 أربعة أشخاص على األقل في مقتل

 انفجارين في ايران 
 سراح عصام العريان القيادي إطالق

 باإلخوان المسلمين 
 ؟RSS هي خدمة ما| 

 

أفاد التلفزيون اإليراني الرسمي بوقوع
 بمدينة انفجارين في مركز تجاري

-األهواز بالقرب من الحدود العراقية
 أربعة أشخاص االيرانية، أديا إلى مقتل

 . على األقل

وقد أصيب سبعون شخصا آخرين على
 األقل في انفجاري مدينة األهواز ذات
األغلبية العربية وعاصمة محافظة 

 . خوزستان غربي إيران

 وقد ُوضعت المتفجرات في سالت للمهمالت في شارع مكتظ خارج مركز
 . للتسّوق

 محتشدينوجاءت تفجيرات يوم السبت قبيل موعد اإلفطار، حيث كان المتسوقون
 . لتبضع مأكوالتهم لوجبة اإلفطار

 . ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات

 كانت قد وقد وقع الهجومان، الذي تفصل بينهما عدة دقائق، بالقرب من منطقة
 . حزيران الماضي/ شهدت سلسلة من التفجيرات في شهر يونيو

، 1988 ولم تشهد إيران كثيرا من التفجيرات منذ نهاية الحرب مع العراق عام
 األمني بين إال أن مدينة األهواز، الغنية بالنفط شهدت حالة من عدم اإلستقرار

 .  أشخاصنيسان الماضي عندما أفيد بمقتل عدة/ العرب والفرس في أبريل

 مقتل وكانت ست قنابل قد انفجرت في يونيو حزيران في األهواز، ما أسفر عن
  .عشرة أشخاص على األقل، وذلك قبيل موعد إجراء اإلنتخابات الرئاسية

 تلك وكان مسئول إيراني رفيع المستوى قد صرح بأن األمريكيين يقفون وراء
 .  أقوالهالتفجيرات وأن بريطانيا قد تكون متورطة أيضا، دون تقديم أدلة على

 يقول ووقعت اضطرابات أبريل نيسان بعد أن نشرت رسالة على شبكة اإلنترنيت
 الهوية فحواها أن هناك سياسة لجلب السكان غير العرب إلى المنطقة لطمس

 . العربية

 
 

 عربيةمدينة األهواز تضم أغلبية
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