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 البرادعي واثق من استئناف 
 "الترويكا"المفاوضات بين طهران و

 إيران تحبط اعتداء جديداً

 في األهواز وتجدد اتهام بريطانيا
 

اعلنت ايران انها احبطــت اعتـداء فـي            : ب.ف.أ -فيينا   -طهران  
االهواز بعد يومين من اعتداء مزدوج استهدف هذه المدينة العربيــة                

 . في محافظة خوزستان وواصلت توجيه االتهام رسميا الى بريطانيا
ونقلت وكالة االنباء الطالبية امس عن غالم رضـا شـريعتي نائــب                   

بعد ظهر  »محافظ خوزستان المكلف الشؤون السياسية واالمنية قوله                
االثنين عثر على كيس يحتوي على مادة تي ان تي المتفجرة وقنبلـة                  

 . «يدوية ولغم تحت جسر في حي كيان فارس في االهواز
تي ان تي   »وقال مسؤول اخر في المدينة ان الكيس كان يحتوي على           

وزرعت لتـدمير الجسـر      » وقنبلة يدوية وثمانية الغام مضادة لالفراد        
 . الذي يصل االهواز الشرقية بالغربية

وانفجرت قنبلتا يدويتان الصنع السبت في شارع مكتظ فــي االهــواز              
عاصمة محافظة خوزستان في جنوب غرب ايران على الحـدود مـع                   

 . العراق واسفرتا عن سقوط ستة قتلى ونحو مئة جريح
ونقلت وكالة االنباء الطالبية عن وزير االسـتخبارات غـالم حسيــن                  

تم توقيف اكثر من عشرين شخصا علــى عالقـة              »محسن رجائي انه     
 .من دون ان يعطي تفاصيل اضافية« بحوادث االهواز

واكد وزير الداخلية مصطفى بور محمدي حصــول هـذه التوقيفـات                
 . «محاكمة تلك العناصر بسرعة»مشيرا الى انانه طلب من القضاء
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واتهم الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد االحد بريطانيا بــالوقوف                
انتشــار »وراء االعتداءين وقال خالل اجتماع لمجلـس الـوزراء ان                 

القوات البريطانية في جنوب العراق وعند الحـدود االيرانيـة عامــل                  
 . انعدام االمن لاليرانيين والعراقيين

 . «واننا نشتبه في قوة بارتكاب القوات البريطانية االعمال االرهابية
عـثر مسؤولـون ايرانيــون فـي األمـن             »واضاف ان في الماضي       

اثر االعتــداءات الـتي شــهدتها          « واالستخبارات على آثار بريطانية      
 . محافظة خوزستان

الدول التي تزعـم     »واخذ الناطق باسم القضاء جمال كريمي راد على          
انها تدافع عن حقوق االنسان الكيل بمكيالين وعدم ادانة هذه االعمال                  

 . «االرهابية بجدية
صر ســوداني ان             « كيهان»واكدت صحيفة    استنادا لنائب االهـواز نا

اقر بتلقي تدريبات على يد القـوات              » معتقال مرتبطا باعتداءي السبت       
 .«البريطانية المنتشرة في العراق

المتشددة على صفحتها االولــى        « جمهوري اسالمي  »وكتبت صحيفة   
سكان »واكدت ان   . «غضب عارم من السياسات العدائية البريطانية            »

خوزستان يطالبون بتحرك ضـد البريطـانيين الـذين ارتكبــوا هـذه              
 . «الجرائم

وسارعت بريطانيا للتنديد باالعتداءين نافية اي عالقة لهـا بأعمــال                   
 .العنف التي تجري في تلك المنطقة الغنية بالنفط
سفارة بريطانيا تعرب       »وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان              

 .«عن استيائها وادانتها للهجمات االرهابية في االهواز
باسم الحكومة والشعب البريطاني نقدم التعــازي لعـائالت               »واضافت  

القتلى والجرحى وجميع المعنيين ان الحكومة البريطانية تدين بوضوح                
 .جميع االعمال االرهابية
بعض المزاعم تحدثت في الماضي عن تـورط               »كما اكدت السفارة ان        

بريطاني في خوزستان اننا ننفي هذه المزاعم ونؤكد انه ليس هنـاك                   
 .«اي عالقة بين الحكومة البريطانية وهذه الفظائع االرهابية

كما اوضحنا رسميا لحكومة ايران فان الحكومة والقـوات               »واضافت  
البريطانية في العراق تقف على اهبة االستعداد لتقديم المساعدة بــاي              
طريقة ممكنة للحؤول دون وقوع اي هجمات من هذا النوع ولتحديـد                

 .«مرتكبيها واحالتهم على العدالة
وتشهد محافظة خوزستان اضطرابات منذ بضعة اشهر وفـي ابريــل                 
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نشبت مواجهات استمرت بضعة ايام بين السكان العرب وقوات االمن                
 .وفي يونيو استهدفتها سلسلة من التفجيرات الدامية

على صعيد اخر اعرب محمد البرادعي المدير العام للوكالـة الدوليــة                
« قناعتــه»عـن    2005للطاقة الذرية حائز جائزة نوبل للسالم لعـام             

استئناف المحادثات مع طهران حـول البرنــامج النــووي االيرانـي               
 .قررريبا

وقال البرادعي في ختام لقاء مع الرئيس النمساوي هـاينز فيشــر ان             
الن ايران تتعاون مـع مفتشــي         « االمور تتطور في االتجاه الصحيح       »

 .الوكالة الدولية
تحاول اقناع طهران بــالعودة الـى         « جهات عدة اخرى    »واضاف ان   

 .طاولة المفاوضات مذكرا بان جنوب افريقيا اقترحت تسوية
وعلق الحوار بين ايران من جهة والمانيا وفرنسا وبريطانيا من جهة                  
ثانية في اغسطس بعد ان رفضت طهران مقترحات التعاون االوروبية                  

 .واستأنفت برنامجها لتحويل اليورانيوم
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