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 قصة 
   االربعاء السوداءمجزرة

--------------------- 
  ضد اإلنسانية»أحمد مدني«التي قام بها مجرم الحرب
 في یوم األربعاء السوداءفي األحواز السليبة 

  
 أحمد مدني: اإلسم  
  م1929:  مواليد  
 آرمان اإلیرانية: مكان الوالدة  

 
ا           ا فيه لحة بم وات المس و الق ة ، ه ة دول ي أی ي ف ام سياس اد أي نظ ه َأنَّ عم ك في ا ال ش     مم
ذاك ،                   ل آن المؤسسات األمنية ، وشكل الجيش الشاهنشاهي الذي هو خامس جيش عالمي ، آما قي

ا           عماد القوة العسكریة اإلیرانية ، آان یتباهى الشاه اإلیراني         ام ضيوفه ویتغطرس به ور أم  المقب
ا ،                  أمام أبناء شعبنا من آل القوميات ، ویقمع آل المعترضين على العنصریة الفارسية من خالله
أو التهدید بها من خالل رفع عصى بوجه آل القوميات عبر اِالجتياح الشامل والهجوم الشرس ،       

ر في       هذا من ناحية ، آما شكلت مؤسسة السافاك القمعية ، التي           ي القمعي األآب از األمن  هي جه
وال       آانت في   . البالد ، یتصرف على ضوء ما ممنوح لها من صالحيات ومخصصة لها من أم

ة                     يارة للدول وة الس حقيقتها العملية دولة داخل دولة ، من ناحية ثانية ، لقد شكل هذان الجناحان الق
 .اإلیرانية على المستویات الداخلية والخارجية 

                                                                                
تراتيجية           ه اإلس ي قرارات ع ف ة ، یخض ة الالحق ه التجرب ا بينت ي ، آم يش اإلیران ان الج     وآ
ة     ي الدول ية ف ع األساس ل المواق ل آ ت تحت ي آان رى الت تعمرة الكب ة المس لطة الدول ية لس األساس

لوالیات المتحدة األمریكية ، فقد تمنع آل الجنراالت المسيطرة على الجيش من         اإلیرانية ، وهي ا   
رط                      ذا العصيان ، لينف ران جراء ه ادرة إی ران ، وأضُطر لمغ اه إی تنفيذ األوامر التي أصدرها ش
ن أجل   ية م واه األساس ع ق ل تجمي ى أم اهي ، عل ي مؤسسات الجيش الشاهنش ربط ف الضبط وال

و الحسن               التغيير لصالح نظام ليب    ان واب رالي ذي توجه أمریكي ، فتلى ذلك حكومتي مهدي بزرآ
رى                      ه ، ویمسك بقبضته الشمولية الكب دیني المتشدد عن وجه ار ال بني صدر ، قبل أْن یسفر التي
تغًال                    عد ، مس ى مختلف الُص آل المفاصل األساسية للدولة والنظام ، ویطبق برامجه السياسية عل

لذي قد یحتل موقعًا متميزًا في دائرة تلك الحرب التي ِاستمرت          ظروف الحرب لتهميش الجيش ا    
ة أعوام    يم         1988 ـ   1980ثماني ة تحج ي ، لجه ى الجيش اإلیران رك بصماتها األساسية عل  لتت

 .دوره في رسم المعالم األساسية للمستقبل اإلیراني 
 

ا في         آان الجنرال مدني أحد تلك الجنراالت العميلة في ذلك الجيش ، والذي  زًا مهم وأ مرآ  تب
ذي        . إطار ذلك التغيير ، الذي نجم عن الثورة الشعبية الكبيرة في إیران              ان ال آان بعيدًا عن المك

ى المستوى السياسي وفق المنظور                        ران ، عل تحكم باألحداث المفصلية إلی ه ال یستطيع من خالل
ادر     األمریكي ، ولكنه تمكن من خالل موقعه العسكري الجدید ، توجيه نشا            طه القمعي الفاشي الغ

ة       ي الصفحات التالي يليًا ف ه تفص نتعرض ل ا س وازي ، مم ي األح عبنا العرب اء ش د أبن ا . ض إنه
اه           ن الش ي زم ا ف رب معانيه ا وتش ي أجوائه َأ ف ي نش ية الت ریة الفارس ة للعنص ة األمين الترجم

  وموثقة عن هذا ونقوم عبر هذا الملف تقدیم صورة عملية وأمينة. الفارسي العنصري السابق 
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ة    م القومي البوا بحقه ن ط عبنا مم اء ش ن أبن اء م ومي العنصري ضد األبری لوآه الق رال وس الجن
ون          ي تك ات الت ل القومي الح آ ذریًا سيصب لص رًا ج وى تغيي ادم ِاحت د الق ورین أنَّ الجدی متص

ي   ع اإلیران ع    . المجتم اء ش د أبن ت ض ي اًُرتكب ازر الت ت المج ع ال  بآان ت م د تزامن ازر نا ق مج
ّراء                         راد ، ج ى األآ ة ترآزت عل اء الشعب الكردي ، ولكن األضواء اإلعالمي المرتكبة بحق أبن
دعائي ـ قضية شعبنا األحوازي        ظروف عدیدة ، من دون أْن تشمل بوهجها اإلعالمي ـ وليس ال

 .البطل المجاهد 
 

 مدنيأحمد ُنْبذة عن حياة   
 ومن ثم إطاللة على المجزرة وموعدها  

 

 
  
م 1947 درس أحمد مدني في المدرسة اِالبتدائية والمدرسة المتوسطة في آرمان ، وفي عام  ـ

العاصمة اإلیرانية ، للدراسة : حصل على شهادة الثانویة العامـة ، ومن ثم ِانتقل إلى طهران 
 بالجامعة منضمًَّا إلى آلية الحقوق ، حيث درس لمدة سنـتين فقط ، إذ وجد في نفسه ميًال للعنف

فِابتعد عن العدالة وِانخرط في سلك العسكریة ، فترك دراسته ليلتحق بالمجال العسكري البحري 
]1. [ 
 

م أنتهي إیفاده إلى المملكة المتحدة ، عندما أنهى تخصصه في آلية علوم 1949    ـ في عام 
 عربستان (از البحریة البریطانية ، فعاد إلى إیران ، فُعَيَن ضابطًا في المجال البحري باألحـو

وآاَن له أدوار سياسية مهمة في فترة حكم الشاه المقبور ، محمد رضا بهلوي ، ) . المحتلة 
 ، إذ 1952وِاتضحت بدایات أدواره المخاتلة ، المزدوجة إّبان ثورة الشهيد محمد مصدَّق عام 

ت الذي حِرَص في تعاملـه مع ثورة الدآتور محمد مصدَّق ، في الوق))  دورًا مزدوجًا ((لعَب 
 ] .C  I  A  ] (2(على تعميق ِاتصاالته السریة بمندوبي المخابرات األمریكية ، السي آي أیه ، 
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 عندما نجحت الثورة اإلیرانية الجدیدة ، بزعامـة اإلمام الراحل روح اهللا 1979    ـ في عام 
لة اإلیرانية الموسوي الخميني ، الذي َعيَّن المرحوم مهدي بزرآان ، بمنصب رئيس الدو

المؤقتة ، ِاختار األخير أحمد مدني قائدًا للقوات البحریة اإلیرانية برتبة أدميرال بحري ، في 
. نفس تلك الفترة ، وأقدم السيد بزرآان على تعيينه وزیرًا للدفاع ، في أعقاب تعيينه األول 

جدید ، ربما آان ولكن الوزیر الجدید تخلى عن منصبه بعد شهرین فقط من توليه من مصبه ال
اِالبتعاد عن أضواء الوزارة أحد األسباب ، بذریعة َأنَّـه ال یستطيع تحمل مسؤولية العملين أو 

، لذا ِاآتفى بمنصب األدميرال البحري ألنه یتالءم مع الخشـونة التي تأتلف ] 3[الوظيفتين
م تنفيذها الجنرال أحمد وهوایة القتل التي تشكل هواه ، وتتناسب مع األدوار الُمقبلة التي یرو

 .مدني 
المحتلة  عربستان على حاآما عسكریا المشؤوم ُعَيَن المدني 10/4/1979    ـ بتاریخ 

، ومن الجدیر ذآره ، َأنَّ أحمد مدني آان محسـتوبًا على القوميين الُفرس ، الذین ال ) األحواز(
دارة شؤونها الحياتية الخاصة یؤمنون بحقوق القوميات األخرى ، وحق الشــعوب المختلفة في إ

 (، التي تعيش ضمن الخریطة اإلیرانية ، ولذلك  آان یحُِّس بخطر مطالبة القوميات اإلیرانية 
بحقوقهم المشروعة ، األمـر الذي یكشف عن محتوى )   األتراك ، األآراد ، العرب ، وغيرهم

ـ األحواز ـ لما آان   عربستاناإلیمان اإلسالمي لتلك الثورة اإلیرانية ، ولذلك ِاختار مدني
للعرب من دوٍر بارز وحّساس في الثورة اإلیرانية ، وأیضًا بسبب موقع أرضهم اإلستراتيجية 

أن یسيطر على رئاسة محافظة )  األحواز (في إیران ، وبعد ذلك حاول لعب دوره في 
، ولكن آان )  العرب واألآراد (آردستان أیضًا ، آي یهيمن على أوضاع هاتين القوميتين 

هنالك مانع لم یحسب له حساب ، فقد َأثَّـَر الدآتور بهشتي باألوضاع اإلیرانية ، األمـر الذي حدَّ 
وأقرب ))  الجناح الثوري ((من الطموحات الذاتية ألحمد المدني ، آون بهشتي محسوب على 

ك ِاستقر وضع أصدقاء الخميني ، الذي منع وصول مدني إلى آردستان والسيطرة عليها ، لذل
 ] .4) [ األحواز (أحمد مدني فقط في عربستان 

 
 المجزرة التي قام بها مدني في عبَّادان والُمحمـرَّة 

 
وم          30/5/1979    لقد وقعت المجزرة في یوم األربعاء        ذا الي م في المحمرة  وعبادان وسميَّ ه

ذه     )  األربعاء السوداء  (، أو المجزرة ، بِاسم       دوان اِالقتحامي       ، وقد تمت بدایات ه  المجزرة بالع
ي   عب العرب ية للش ة السياس ي ، والمنظم افي العرب ز الثق ى المرآ وازيعل تمَّرت األح  ، وِاس

اریخ      ة بت يس والجمع اء والخم والي ، األربع ى الت ام عل ة أی دة ثالث ن 31 ـ    30متواصلة لم  م
ذه المجزرة         ، وقد قُ   1979، واَألول من شهر حزیران من عام        ) أیار(الشـهر الخامس    َل في ه ِت

ن   ر م دني ، أآث د م افظ ، أحم رال ، والمح أمر األدمي ن 300، وب ات م  شخصًا ، وُأصيب المئ
االت     ملت اِإلعتق ين ، وش ن الُمحتجِّ القرب ، م ين ، أو ب ودهم ب ادف وج ذین تص ى ال الجرح

ة المح          500العشوائية أآثر من     رة عشرات    مواطن ، ناهيك عن المفقودین ، آما ُأعِدَم في مدین م
اب    ي أعق ة ، وف كلية عاجل ام ش د إصدار أحك ورًا ، أو بع ًا بالرصاص ف رب رمي واطنين الع الم

 .محاآمات سـرِّیة لم تتوفر بها أي شروط للمحاآم ، وأي ُفرص للمواطنين للدفاع عن أنفسهم 
 

 القومية     لقد دفع أبناء الشعب العربي الذین یقطنون األحواز ، ثمنا باهظًا جّراء السياسة
الفارسية بشخص الحاآم أحمد مدني  وأعوانه ، إذ آان للشــعب العربي األحوازي دوٌر آبيٌر ، 

شاه إیران ، جنبًا إلى جنب الشعوب : وأساسي آذلك ، في اإلطاحة بحكم الدآتاتور الفارسي 
ات قد عانت ومعلوم ، أنَّ القومي. إلخ . . . اإلیرانية المختلفة ، من فرس وترك وآرد وبلوش و 

 .صنوف العذاب والتهميش والتهجير القسري ، وتلقى عشرات الطالئع منها أحكام اإلعدام 
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آانت تلك القوميات تطمح بحياة حرة قائمة على التمتع بالكرامة البشریة ، في ظل رایات الثورة 
ليئة بالخيرات وآان العرب آقومية  ، يتمتعون بخصوصية آون أرضهم ماإلیرانية الجدیدة ، 

باإلضافة ، ) النفط (  الزراعـية والثروات المائية ، وتضم أجواف تلك األرض الذهب األسود
ولكن الصدمة فاجأت الشعب العربي  . إلخ . . . الطبيعي ، والتربة الصالحة لإلنتاج إلى الغاز

المة تلوح في األحوازي ، إذ بدأت بوادر سياسة النظام الجدیدة تتضح سریعًا ، وخطواته الظ
األفق ، التي لم یكن یتوقعها أبدًا ، وآان أول َمـْن آشف الحقائق المریرة لنزعات حكام إیران 
الُجدد ، ما نتج عن اللقاء الذي جرى خالل األیام األول ِالنتصار الثورة ، بين المتنفذ في شؤونها 

 الذي توجه إلى طهران السياسية الخميني ، من جهة ، وبين الوفد السياسي للشعب األحوازي
لطرح مطالب المنطقة ، من جهة أخرى ، إذ لم ترق للقيادة اإلیرانية ما آانت تطالب به قوميات 

الذین آانوا یطرحون مطالبهم )  آاألآراد ، األتراك ، البلوش (الشــعوب اإلیرانية األخرى 
ير غالسياسية آنذاك ، والتي تتلخص بالحكم الذاتي ، ویشترطون بكونه حكمًا ذاتيًا آامًال 

 .منقوص 
 

    تجدر اإلشارة أیضًا ، إلى أنَّ الشعب العربي في األحواز رشََّح ثالثين شخصًا ، أي آوَن 
 بغية التحدث إلى الخميني هناك ، وتقدیم وفدًا ، للذهاب إلى العاصمة اإلیرانية ـ طهران ـ

مطالبهم المشروعة ، وآان یقود الوفد الزعيم الروحي للعرب ، الذي یتخذ من مدینة المحمرة 
مقرًا سكنيًا له ، الشيخ آیة اهللا الشبير الخاقاني ، والذي ُیعَّـدُّ من آبار المراجع الفكریة الدینية ، 

:  ، في المسائل الفقهية وميدان الفلسفة ، ولعل من أشهر آتبه وله مؤَلفات متعددة وأبحاث متعددة
، وآان في الوقت نفسه زعيمًا سياسيًا وروحيًا للعرب والفرس على ))  نقد المذهب التجریبي ((
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حـدٍّ سواء ، وآان یشغل المرآز التمثيلي للخميني في مدینة المحمرة ، في األیام األولى للثورة ، 
لعربي برئاسة آیة اهللا الخاقاني نوعًا من األمـل لدي نفوس أبناء الشعب ، فبعث توجـه الوفد ا

وأشاع األماني الذي راود آمال الشعب العربي المحروم من أبسط حقوقه المدنية خالل عهد 
 ] .5[الشاه ، الذي أسقطته الجماهير اإلیرانية بمختلف قومياته وتكویناته

 
، وطالئعه الواعية ، والمتعددة ، قد تمكنت من وازي األح    خصوصًا ، أنَّ الشعب العربي 

إقامة المؤسسات السياسية ، والمرآز الثقافية ، خالل أیام الثورة ، وفي هذا اإلقليم ، مثلما 
شهدت هذه المؤسسات والمراآز نموًا ملحوظًا وسََّع من قاعدتها اِالجتماعية ، تبلورت عند آافة 

 ، وفي ضوء ذلك ، جرى تنظيم المسيرات السياسية ، األحوازقطاعات الشعب ، وفي آلِّ أنحاء 
وتـمَّ عقد الندوات الجماهيریة الواسعة ، وإلتَأَمت اِالجتماعات الشعبية التي تتناول المسائل 

عرب ، وأدرك دي الالفكریة والمطالب السياسية ، بهدف رفع مستوى الوعي السياسي والثقافي لل
ول مّرة في تاریخه العربي الحدیث ، أهمية الصحوة القومية المجموع القومي العربي ، وأل

العربية الشعبية الواسعة في المنطقة ، ال سيما بعد تحررها من قمع قبضة الحكم الشانشاهي 
 ] .6[القویة ، وأجهزته األمنية اإلرهابية

 

 
 

ية ، بنمو النهضة     عندما أحسَّ النظام اإلیراني ، مثلما شعرت آذلك ، القوى العنصریة الفارس
 ، والنهوض القومي في سائر إیران بشكٍل عام ، أخذ یِعدُّ الُعدة األحوازالقومية العربية في 

ِالحتواء هذه الحرآة الجماهيریة الواسعة ، والعمل على تقييد الحریات السياسية ، تمهيدًا 
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ِالجتماعات وإغالق لضربها عسكریًا ، وتكميم أفواه الجماهير بمنع المظاهرات وتحریم عقد ا
 .المؤسسات الثقافية النشيطة 

 
    وأدت هذه اإلجراءات الغاشمة إلى ردود فعل واسعة ، حتى شملت المراآز الدینية المتقدمة ، 
فَضمَّ آیة اهللا الُعظمى الشيخ محمد طاهر آل شبَّير الخاقاني ، وهو من أآبر الزعماء الروحيين 

زي ، صوتـَه إلى الجماهير العربية ، في مطالبهم الوطنية لعموم أبناء الشعب العربي األحوا
والقومية العادلة ، ضمن الحقوق التي أقرتها الشرائع البشریة اإلنسانية ، وقَدسَّـتها الشرائع 
اإللهية السماویة ، بعد تيقنه من التنكر المسبق للنظام اإلیراني الجدید ، واإلجحاف الشنيع الذي 

ربي ، وشعوره المؤآد على عزم النظام اإلیراني على ِاحتواء حرآتهم لحق بأبناء الشعب الع
السياسية وقمع تحرآهم الجماهيري ، فراح یشدد على ضرورة اِالعتراف بالحقوق القومية 
والثقافية لكافة الشعوب اإلیرانية ، من عرب وأآراد وأتراك وآذاریين وبلوش ، وغيرهم ، 

 وتنسجم مع القيم الدینية التي تحِّض على التعاون والتعارف بين السيما أنها توافق تعاليم اإلسالم
 .الشعوب 

 
 

ي مرآز الحاآمية المطلقة     من جهته ، قام األدميرال أحمد مدني ، الذي عينه مهدي بزرآان ف
، بتهيئة قوته النيرانية فور توليه المسؤولية اإلداریة والسياسية ، )  األحواز (عربستان على 

من خارج المنطقة ، وأقدم على ِاتخاذ خطوات ))  آوماندوز ((وفه ، وإستقدم قوات فنظم صف
عملية واسعة بغية ترآيز خطواته المرتقبة ، شملت التعاون المشترك ، والعمل المتكامل بين 
القوات الُمسَتجَلبة وقوات البحریة ، من أجل تنفيذ مهمته التي تستهدف مدینة المحمرة بشكل 

وضعتها السلطة اإلیرانية في دائرة ِاهتماماتها للقضاء على حرآة أبنائها ، على خاص ، التي 
ِاعتبار أنَّ مدینة المحمرة تعَّد المرآز الرئيس للنشاط السياسي والثقافي للحرآة القومية العربية ، 

مرجع  آنذاك ، إلى جانب مكانتها المعنویة الدینية الروحية ، حيث أنَّ الألحوازورمزًا لعروبة ا
الخاقاني وحوزته الدینية ، فضًال عن أهميتها التاریخية المتمثلة في آونها العاصمة لألحواز ، 
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عاصمة الشيخ خزعل الكعبي ، الحاآم العربي . . . والمقر إلقامة آخـر ُأمراء األحواز  
 ] .  7[األحوازي

 
المحمرة ، وآذلك بمهاجمة     أقدم المجرم أحمد المدني وزمرته ، باديء ذي بدء ، على ِاقتحام 

المواطنين اآلمنين ، مستخدمًا بهجومه الشرس القوات المسلحة اإلیرانية ، ضد المراآز العربية 
، وفق خطة عسكریة مبرمجة ومدروسة ، أَعـدَّ لها ُمسبقًا ، فقامت قوات الكوماندوز ، والحرس 

دینة المحمرة ، آما ِاقتحمت تلك ، والقوات الهجومية للبحریة ، بمهاجمة المراآز العربية في م
المجموعات المرآز الثقافي العربي ، الذي لم یكن سوى عبارة عن تجمع ثقافي غير مسّلح ، 
وأقدموا على استخدام العنف الهمجي خالل اعتقالهم مئات المواطنين الذین اعتصموا بمقر 

رادتهم الوطنية والقومية ، مثلما التجمع في محاولة للدفاع عنه ، بِاستخدام أجسادهم واِالستعانة بإ
بِاستعمال ))  المنظمة السياسية للشعب العربي ((هاجمت بعض المجموعات العسكریة مبنى 

األسلحة الرشاشة ، والقنابل المتفجرة ، وتمكنوا بالتالي من قتل آل َمـْن آان في داخل المبنى ، 
آان . و الهجوم عشوائيا و بدون رحمة آان القتل .في محاولة إبادة المواطنين السياسيين العرب 

,  و قّواته تستهدف إبادة آل من یسير في الشارع و بدون تمييز نيواضحا بان ما یقوم به مد
آان من بين المجروحين الذین نقل معظمهم إلى المستشفى بسبب . شيخا آان أو طفال أو امرأة 

الحملة العسكریة الهمجية آان یتواجد وأثناء تلك .   طفال في الثامنة من عمره،جروحه الخطيرة 
األحداث حينها و قد آتب یقول عن هذا   و آان یغّطي)تهران مصّور(مراسل صحفي لمجلة 

 وقد روى ما حدث هذا المراسل عن ،الطفل وهو یرافقه في اإلسعاف حتى وصوله للمستشفى 
وجهها جّراء ما حصل ما آان قد حدث للطفل وأمه التي آانت قد أرهقها البكاء و لطمها على 

؟ و هي تبكي و ترى ابنها والدم   من أین أتاك هذا المصاب،عزیزي یا بني :  البنها حيث قالت
 – من خالله لألم - و أبو الطفل یحاول أن یرفع من معنویات الطفل و،یغّطى وجهه و جسمه 

 و لكن الطفل ،  آي ترجع و تلعب مع األطفال،سوف تشفى غدا ِإنشاء اهللا یا بني : فيقول له
 و على غير ،إلى اللقاء یا أمي و یا أبتي : البريء تمر عليه لحظات صعبه و آأنه یقول لهما 

 ] .8[ و تذرف دموع المراسل و یخرج من المستشفى ،موعد یفارق الحياة 
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 ،و هناك قصص محـزنة و مأساویة ترویه هذه المجلة مرفقه مع صور حية التقطت في حينها 
ن هذه المجلة طبع منها عدد واحد فقط و منعت بعد ذلك من الصدور حتى هذه اللحظة ، علما أ

 . ونمتلك ذلك العدد التي سنرفق بعض الصور التي تضمنتها 
 

    آانت ِاستجابة المواطنين لألحداث واسعة وغاضبة ، فخرج المتظاهرون العرب إلى 
أحمد مدني األرهابي (  المعين لعسكرياالشوارع ، معبرین عن سخطهم العارم من أعمال حاآم 

 :، الموسومة باِالنفالت من أیة معایير إنسانية ) المجرم 
 

  .تضامنًا مع ما ترمز إليه هذه المراآز الثقافية والمقرات السياسية العربية : أوًال
 دفاعًا عن قناعاتهم السياسية ، الوطنية والقومية ، وضرورة نيل الحقوق الوطنية: ً ثانيا

 .المشروعة 
الثورة اإلیرانية بإسدائها إلى جميع المواطنين بها تنفيذ الوعود السياسية التي تعهدت  : ثالثًا

لقد ِاندلعت ِاشـتباآات دامية بين المواطنين األبریاء الُعزَّل إّال من :  وأخيرًا رابعًااإلیرانيين ، 
ة المهاجمة والمسلحة ، وقد ِاستمرت إیمانهم بقضيتهم العادلة ، من جهة ، وبين القوات الحكومي

ثالثة أیام متتالية ، سقط خاللها مئات القتلى والجرحى من المواطنين العرب األبریاء ، آما تمَّ 
 ، آاألحواز ، لقطرِاعتقال وإعدام أعداد آبيرة منهم ، وفي الوقت ذاته شهدت مناطق ُأخرى في ا

 .ًا دامية ، مشابهة لما وقع في المحمرة وعبادان والفالحية ، ردود فعل واسعة ، وأحداث
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/     لقد آان رد فعل النظام اإلیراني عنيفًا للغایة ، وزجَّ بأعداد آبيرة من العرب في السجون 
وشنَّ مداهمات عشوائية ، ومارس َأزالم النظام شّتى أنواع التعذیب بحق السجناء ، وجرَّب 

اآم عسكریة صوریة أصدرت أحكام إعدام فوریة صنوف اِالضطهاد بحق المعتقلين ، وشكل مح
، ضد المئات من الشباب بذرائع مختلفة ، في حين یدرك الجميع أنَّ لمعظمهم لم تكن صلة 
بأعمال اِالحتجاج ، مثلما لم یكن لهم أي شأن بردود الفعل الطبيعية التي شهدتها المنطقة ، جراء 

 .اِالستخدام المفرط للعنف الحكومي الهمجي 
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