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  صوت الشعب–نشريه رأي ملت : منبع

كه فعاليت سياسي خود را بعد از دوم خرداد آغاز كرد و در سال جاري موافقت اوليه براي دريافت جموز » جلنة الوفاق « حزب 
اين . وزي درخشاين در انتخابات شوراي شهر اهواز بدست بياوردرمسي فعاليت را از مقامات كشور كسب منود ، موفق شد پري

بنا بر . پريوزي با مشاركت مهگاين و پر شور مردم خوزستان و ثبت يك ركورد جديد نسبت به انتخابات دوره قبل حاصل گشت
زستان در اهواز و شهر اخبار واصله برخالف مناطق ديگر كشور كه با كاهش ميزان رأي دهندگان مواجه بودند ، مردم عرب خو

هاي ديگر استان يك محاسه نسيب آفريدند بطوري كه تعداد آراي نفر خنست انتخابات شوراي شهر اهواز از كل تعداد آراي نفر 
مهچنني پريوزي سه نامزد زن و قرار گرفنت آهنا در صدر ليست انتخايب ، نشانگر احترام مردم عرب . اول هتران پايتخت بيشتر بود

كه توهني به فرهنگ و زنان عرب خوزستان را وسيله اي براي » گيشه اي « ن به زنان خود و پاسخي به فيلمسازان خوزستا
 .ارتزاق خود قرار داده اند

مهچنني آخرين اخبار رسيده حاكي است كه شور وشادي اكثر حمالت اهواز را تا پاسي از شب فرا گرفته و جشن و سرور سراسر 
درست است كه ما مناينده يك : يكي از افراد انتخاب شده به خربنگار ما گفت. اهواز را در نورديده استخانه هاي فقري نشني 

حزب عريب هستيم و درست است كه مردم عرب اهواز با رشادت و صالبت خود ما را انتخاب كرده اند ، اما ما از اين به بعد 
البته نبايد ناديده انگاشت كه مناطق عريب در شهر . عرب خنواهيم گذاشتمناينده مهه مردم اهواز هستيم و تفاويت بني عرب و غري 

او در پايان . اهواز از حمروميت بيشتري برخودارند و به طبيعت حال در اولويت برنامه هاي عمران شهري قرار خواهند گرفت
نكه مهه آهنا عرب هستند ، ممكن اضافه كرد  يكي از فرض هاي مطرح اين است كه اعضاي جديد شوراي شهر اهواز با وجود اي

 :نتيجه انتخابات دومني دوره شوراي شهر در اهواز به شرح زير است. است يك شهردار غري عرب انتخاب كنند
 سيد ناصر -4 رأي 44954 بلقيس بيت مشعل با -3 رأي 45173 منيژه جاسم نژاد با -2 رأي 52715 جنمه محيد با -1

 قمندار غزي با -7 رأي 38506 سعيد آل كثري با -6 رأي 40301ي موسوي با  سيد مهد-5 رأي 44183موسوي با 
 .  رأي به عنوان اعضاي اصلي انتخاب گرديدند30107 عيدان ناصري با -9 رأي 35663 هادي سواري با -8 رأي 36536

جه زاده با عنوان اعضاي علي البدل مهچنني سيد مهدي آلبوشوكه، زيبا صاحل پور، عبدالرحيم ترايب زاده، داريوش ممبيين و حمسن ذحي
 .اند شوراي اسالمي شهر اهواز تعيني شده

 


