
 بسم  اهللا الرمحن الرحيم
 إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم

 إذا الشعب يوما أراد احلياة            فالبّد أن يستجيب القدر
 إىل املواطنني األعزاء السيما شعبنا العريب االهوازي الويف الغيور ،إخوتنا االماجد وأخواتنا املاجدات، 

        إنكـم عـربمت و بصـدق        . بارك اهللا فيكم هلذا املوقف الرائع والتعبري الدامغ         .  باإلميان قلوبكم     أقّر اهللا عيونكم وغََمرَ   
عما أنتم عليه من وعي وثقة بالنفس ، و أثبتم بطريقة جبارة أن مواكبة العصـر ومـا يتطلبـه مـن روح حضـارية و                                    

 .للتعبري عن الذات ودثر كل ما فات من مخول وسبات أساليب دميقراطية هو األسلوب السليم واملنهج القومي 
إن حزب الوفاق اإلسالمي الناطق بامسكم واملصطف إىل جنبكم يبارك لكم هذا الفوز الكبري ويقدر فيكم روح النخـوة                   

 .العربية األصيلة ويتطلع إليكم ملزيد من االنتصارات يف كافة اجملاالت
بأن هذه الوثبة املباركة وما جنم عنها من فوز باهر أثبتت للجميـع، مبـن فـيهم                 البد من القول      أيها اإلخوة واألخوات ،   

املغرضون و ذوي الضمائر املريضة املتحجرون القابعون حتت عباءة القيم والتقاليد البائدة ،أثبتت حقائق كـثرية نـذكر                         
 :منها ما هو آت 

 األخر من أجل ترسيخ معطيات املرحلة اإلصالحية        قد جنح حزب الوفاق اإلسالمي يف تبين منهجية االنفتاح مع          -1
 .كآلية متّهد له وللجماهري اخلوض يف تيار الدميقراطية ونيل الكرامة اإلنسانية

إن صدا هذا الفوز العظيم أخذ يدوي يف أوساط اجملتمع اإليراين والشعب االهوازي بوجـه خـاص ، لـيعلن                     -2
لفة من اجملتمع بأن مجاهرينا العربية مل تعد خاملة وأهنا قد ارتقت            للمسؤولني علي خمتلف مستوياهتم و الفئات املخت      

إيل مستوي من الوعي السياسي والثقايف حىت تديل بأصواهتا لتعرب عن وجودها العريب ولترسم بنفسها اجتاهاهتـا                 
حلقـوق  دون إمالءات أآلخر و التأثر بالنداءات الداعية النتهاج أساليب غري دميقراطية وغـري مدنيـة لنيـل ا    

 .  املشروعة 
 .إن هذا الفوز الكاسح يعترب مؤشرا اليقبل الشك علي أن عرب األهواز ميثلون ألنسبة الفائقة من السكان  -3
مما ميكن أن يستخلصه املرء من هذه النتيجة هو اإلذعان بأن احلضور اجلماعي الفعال قـد يفشـل خمططـات                     -4

 .بصني هبذا الشعب ويسفر عن نتائج تتناسب و ذلك احلضور املغرضني ذوي املصاحل  اخلاصة واإلنتهازيني املتر
إن املسؤولني سوف يأخذون هذه النتيجة علي حممل اجلد بأن احلضور اجلماهريي يف آي ساحة ميكن أن يقلـب            -5

 .الذي البد من أخذه بعني االعتبار يف تصرفاهتم ورسم خططهم املستقبلية» األمر الواقع «املعادالت ويفرض 
لنتيجة الباهرة جاءت كنتيجة طبيعية للجهود املكثفة واالستثنائية لكوادر احلزب ومـوآزرهتم ألبنـاء               إن هذه ا   -6

 .شعبنا اليقظ املتفهم لقضاياه املصريية 
وهنا ، البد لنا أن نشيد باملواقف اإلجيابية للسيد احملافظ احملترم ، السيما ،قائم مقام مدينه األهواز ، و سـاير املسـؤولني                 

 .ني علي عملية اإلنتخابات اليت متّت بأمانة وحسن التنفيذ واملشرف
وختاماً ، نرجو هلذه الصفوة املختارة من أبناء شعبناكل التوفيق يف تنفيذ مهامهم وأداء واجبهم بصدق وإنصاف لتّعم مثرة                   

د رضـا اهللا سـبحانه      جهودهم مجيع املواطنني األهوازيني كي جينوا حسن السمعة و رضا الناس جزاًء لعملهم الصادق بع              
 .وتعايل 

                                                                   والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
                                                                         حزب الوفاق اإلسالمي

 7بيان رقم 


