
 !                  شورش مردم فريدون آنار،جرقه اي تازه از خشم فروخفته مردم 
 

 اسفند اعتراضات گسترده اي در شهر فريدون آنار در استان مازندران عليه               ٢٢از روز جمعه    
 .تقلب انتخاباتي توسط شوراي نگهبان  روي داده آه هنوز نيز بطور آامل فروآش نكرده است

سنا،پس از برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي در حوزه                بنا بر گزارش اي    
اما پس از   . انتخابيه بابلسر،فريدون آنار، حجت اهللا روحي به عنوان منتخب اول اين حوزه معرفي شد                  

رسيدگي به شكايات،شوراي نگهبان اعالم آرد آه مقداد نجف نژاد در اين حوزه انتخابيه حايز راي                             
اين خبر قبل از اعالم رسمي از صدا و سيما در منطقه پخش شده بود و در نتيجه از                        .ستاآثريت شده ا  

در ادامه اين حرآات اعتراضي        . بعد ازظهرروز جمعه حرآات اعتراضي مردم بتدريج شكل گرفت               
 اسفند مردم معترض درمقابل منزل امام جمعه شهر تجمع آردند اما از آنجا آه امام                 ٢٣صبح روز شنبه    

مراه خانواده اش از هراس جنبش خود انگيخته  مردم منزل را ترك گفته بود، سيل جمعيت وارد                   جمعه ه 
سپس مردم شورشي آه اآثر آنها را            . خانه وي شد و با تخريب وسايل خانه خشم خود را بروز داد                       

 و   نيروي انتظامي يورش برده و تابلو         ١٤ ساله تشكيل ميدادند،بسمت پاسگاه شماره          ٢٠ تا    ١٨جوانان  
در ورودي آنجا را شكستند و قصد ورود به پاسگاه را داشتند آه با مقاومت و تيراندازي مامورين                                   

همچنين طبق گزارش ايسنا با اينكه جاده بابلسر فريدون آنار در ساعت سيزده روز شنبه                   . روبرو شدند 
ت بودند حوالي    توسط نيروهاي انتظامي بسته شده بود اما  بخشي ازمردم آه به سمت بابلسر در حرآ                       

ساعت پانزده روز شنبه به شهرك خزر شهر شمالي يورش بردند و اقدام به تخريب گاردهاي بتوني                             
در جريان اين اعتراضات روز يكشنبه نيز مردم به ساختمان سازمان تبليغات اسالمي              . وسط جاده آردند  

 . و يكي از ساختمان هاي سپاه نيز خساراتي وارد آردند
 نفر دريافت شده آه دو نفر آنان توسط تفنگ              ١٦سنا تاآنون خبر زخمي شدن        بنا بر گزارش اي    

حكومت عالوه بر اقدامات سرآوبگرانه سعي آرده        . ساچمه اي يا گلوله هاي  پالستيكي مصدوم شده اند          
 .   آه با شايعه استعفاي مقداد نجف نژاد اوضاع را آرام  آند
ز سلسله اعتراضاتي است آه در سراسر آشور          شورش مردم فريدون آنار آه نمونه تازه اي  ا           

عليه نحوه برگزاري انتخابات فرمايشي مجلس هفتم روي ميدهد بخوبي نشان ميدهد آه تحريم گسترده                      
انتخابات توسط مردم ايران نه يك اقدام منفعل بلكه حاآي از خشم و انرژي متراآمي است آه در اعماق                      

اي از اين آتش فشاني است آه اميد است بزودي پوسته                ميخروشد و شورش مردم فريدون آنار جرقه            
 . استبداد ديني را ذوب و ويران سازد

با درود به مردم قهرمان فريدون آنار و آرزوي تداوم مبارزات آزاديخواهانه آنان و تمامي                             
 !مردم ايران 
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