
 3بيان رقم 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 إن اهللا ال یغير ما بقوم حتى یغيروا ما بأنفسهم
 العدالة ، الحرية ، الوئام

يا جماهير شعبنا العربي ، يا أيها الغياري يا من وقفتم وقفة األبطال و النشاما في سـاحات النضـال و                     
يا أبنائنا األعـزاء و يـا بناتنـا         . جيال  المجاهدة يا من سجلتم في صفحات التاريخ مالحم تفخر بها األ          

 . العزيزات  يا من تتطلعون لغٍد مشرٍق تصنعونه بأيديكم و عقولكم 
 :يا اخوة العروبة و اإلسالم 

                                     السالم عليكم و رحمة اهللا و برآاته
 

ذي تحدي المستحيل و خل          اد و عدم       آان و ال یزال شعبنا األبي المسلم ال ان ح اني من حرم ق المعجزات یع
ذي تعرض لسياسات التهميش في ظل                . التمتع بالحقوق المنصوص عليها دستوریًا       أن هذا الشعب البطل ال

دها              ا في عي ة التي احتفلن حكم البهلوي المقبور ، وقف في وجه الطغاة و شارك في الثورة اإلسالمية المبارآ
ة             الرابع و العشرین من اجل اإلطاحة      ة للعدال  بهذا النظام العنصري المستبد و مناصرة الثورة بمبادئها الداعي

ة                      ي ترب ًا عل ات ، محافظ اء الحرب المفروضة ، متجاوزًا آل العقب ام أثن ائر جس و الحریة و تكبد أیضا خس
 .الوطن و وحدة أراضيه 

 .یخ بالدنا الحدیث نعم هذا هو شعبنا شعب األمجاد و هذه هي بطوالته التي سجلها علي صفحات تار
ة أخرى تنتظر                           ا هي ملحم ذا الحدث العظيم ه أیها االخوة یا من انتظرتم طویًال لكي تنالوا شرف مواآبة ه

 .مواقف رجاٍل ونساٍء  لم  یعرفوا التراخي و الهوان 
ه المقدسة و حر                           ومي بمبادئ كه الق رًة أخري تمّس ا هو الشعب ليثبت م ة، وه صه  هاهي االنتخابات مّرًة ثاني

ل    ادئ العم دني ، بمب ه، آشعب متحضر و م ن عن  التزام ة ویعل روعة آامل ه المش ل حقوق ي ني دید عل الش
 .السياسي السلمي و الدستوري 

اتكم                     حزب الوفاق اإلسالمي  و ها هو     ائكم و بن رة أبن م خي دم لك ات ليق دخل ساحة االنتخاب دة ی  بحلته الجدی
واطن                    آي تصوتوا لهم و تشارآوا بهمٍة ال تلين في ب          ه الم ات و یحظى في ه الحری ٍد مشرٍق و تصان في اء غ ن

 .العربي بمؤازرتهم لينال بالكرامة اإلنسانية و الحقوق الدستوریة 
رفكم                        أیها االخوة ، نحن في بدایة الطریق و ال زال المشوار طویًال جدًا فنمّد إليكم ید العون و المساعدة و نع

أنكم ال   ة ب ب حق المعرف ا الشعب الطي اق اإلسالمي   أیه ي حزب الوف نحن ف يكم ف د إل ي تمت د الت ردون الي ت
زبكم    ًا أن تصوتوا لح ة أوال و ثاني الس البلدی ة لمج ات الثاني ي االنتخاب ادة ف ة و الج ارآة الفعال دعوآم للمش ن

 . الذي  عرفتموه بمواقفه المشرفة والمبدئية و تحدیاته العظيمة – حزب الوفاق اإلسالمي –المقدام 
اء صوتوا لل ي بن ارآوا ف رًا و تش تقبًال مشرقًا و مزده الكم مس اق اإلسالمي لكي تضمنوا ألنفسكم و أطف وف

 .لتصبح مدینًة مزدهرة تليق بشعب طيب و أبى و بطل »  األهواز « مدینتنا الحبيبة 
 :فأليكم قائمة مرشحي حزب الوفاق اإلسالمي 
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