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پس از گذشت نزديك به يك ماه از جنبش اعتراضي 
مردم در خيابان ها، مقاومت مدني راه هاي تازه اي 
از هفته ها رويارويي  را تجربه مي كند.اكنون پس 
 ، خيابان  و  كوچه  در  امنيتي  هاي  نيرو  با  مستقيم 
و  تر  گير  همه  وجهي  ايران   ملت  مدني  جنبش 
هوشمندانه تري پيدا كرده است.از ويژگي هاي بي 
بديل اين جنبش ،همه گير بودن آن است كه همه 
خود  گرد  را  مشربي  و  طبقه  و  صنف  هر  از  كس 
جمع كرده است.و باز جالبتر آنكه به دليل هوشمندي 
دروني كه در درون اين جنبش نهفته است هر كس 
به حسب تواني كه دارد و يا جايگاه و موقعيتي كه 
از آن بهره مند است خود را در اين مقاومت شريك 
مي كند.از رويارويي مستقيم با نيرو هاي امنيتي در 
راه  از  اخبار  انتشار   ، بيانيه  صدور  تا  گرفته  خيابان 
هاي گوناگون، مبارزه با برنامه هاي اقتصادي دولت 
برق،  همچون  كاالهايي  مصرف  افزايش  جمله  از 
تحريم اس ام اس ، لغو كنسرت ها و اجراهاي زنده 

ي موسيقي و غيره.
2-امروز نامه بهمن فرمان آرا ، فيلم ساز كهنه كار 
ايراني ، دستم رسيد كه در آن ضمن ابراز انزجار از 
اند سكوت در  آورده  براي مردم پيش  شرايطي كه 
برابر اين تعدي به حقوق مردم را گناهي نابخشودني 
نبود  هنرمندي  تنها  و  اولين  البته  است.اين  دانسته 
كه پاي خواسته هاي ملت ايستاد .پيش از فرمان آرا 
نيز هنرمند مشهوري همچون شجريان  نيزهمه ي 
اجراهاي زنده ي خود در تابستان را لغو كرد تا به 
اين حركت معترضانه پيوسته باشد.اكنون مي توان 
را  مردمي  دار  دامنه  و  شكوه  با  جريان  اين  بايد  و 
تحليل كرد.جرياني كه الاقل در تاريخ ايران منحصر 
به فرد است.جنبشي كه رهبري سلسله مراتبي ندارد 

وضعيت زندان مخوف 
اوين

جنگ داخلی
ا.ش.

 شركت مردم  در تظاهرات روز 18 تير در سطح شهر تهران  
نشان داد كه آنها همان انديشه ی  آزادی خواهانه ی قيام 
دانشجويی در سال 78 را در سر دارند. با توجه با آرامش 
نسبی هفته ی قبل ، حتی بسياری از مبارزين فعال نسبت 
به حضور مردم در اين روز شك و ترديد داشتند . بنابراين 
هرگونه تحليلی كه ريشه ی اين قيام را صرفا اعتراض به 
تقلب و حمايت از كانديدای اصالح طلب بداند نسبت به 
ماهيت اين جريان كور است. اگرچه تقلب انتخاباتی جرقه 
ی اين اعتراضات توده ای را زد ، اما نفتی كه  آتش خشم 
مردم را برمی افروزد ، از اليه های نفرت عميق سی ساله 
ی مردم نسبت به جمهوری اسالمی استخراج شده است. 
بنابراين الزم می دانيم كه ابعاد مختلف اين قيام را از هم 
تفكيك كنيم. ممكن است كه افراد بسياری با انديشه های 
متفاوت از اين اعتراضات حمايت كرده باشند ، اما هركسی 
بايد توجه كند كه آن فرد با چه انگيزه ای به اين حمايت 

دست می زند.
جناح اصالح طلب  ، جناح كارگزاران و  افراد وابسته به 
مجاهدين   ، مبارز  روحانيون  مجمع   ، رفسنجانی  هاشمی 
ديرين  مناصب  بر  ماندن  خاطر  به   ... و  اسالمی  انقالب 
خود از حركت اعتراضی مردم پشتيبانی كردند. انگيزه ی 
آنها قدرت است ونه چيز ديگری. آنها احتمال تصفيه ای 
قريب الوقوع را احساس می كنند كه بزودی بر پيكره ی 
سر  بر  درون حكومت  اختالف  اين  آمد.  خواهد  وارد  آنها 
قدرت ، هيچ ارتباط واقعی به مطالبات آزادی خواهانه ی 
مردم ندارد. اگر اعتراض مردم به مراحل انقالبی و جدی 
تری برسد ، بی شك  آنها در سنگر جمهوری اسالمی  و 
شرافتمندانه  در  يا  و  گرفت  خواهند  موضع  مردم  برعليه 
ترين برخورد شان ، به راه حل های مصالحه آميز متوسل 
را  ابهام  اين  به خوبی  تير  روز 18  تظاهرات  خواهند شد. 
اگر  براستی   زدود.  اعتراض  برای  مردم   انگيزه  مورد  در 
مردم برای به قدرت رسيدن اصالح طلبان  دستگير می 
شوند ، ضرب و شتم و شكنجه می شوند و حتی جان خود 
انتخابات چهار سال  در  چرا  ، پس  دهند  از دست می  را 
پيش ، در كنار نمايندگان اصالح طلب قرار نگرفتند؟ انها 
خواهان پس گرفتن رای خود هستند چون می بينند كه 

گزارش تصويري
18 تير در خيابانها حمله به خوابگاه 

دانشگاه اميركبير

در  تن  از  را  جمهوری  نحيف  پوستين  اسالمی  جمهوری 
آورده و عربده ی پيروزی ارتجاع را سر می دهد. جمهوری 
اسالمی درست در برهه ای كه در روابط سياست خارجی 
احساس قدرت می كرد و مواضع غرب را وادار به عقب 
از  درست  اما   ، انديشيد  درونی  تصفيه  به    ، كرد  نشينی 
ديكتاتوری  نظام  هر  ضعف  نقطه  كه  خورد  ضربه  جايی 

است : مردم. 
اين معترضين را در واقع اعمالِ  خود جمهوری اسالمی به 
خيابان ها كشانده است ، همه ی آنها تجربه ی سركوب 
رژيم را در ذهن دارند. كمتر دختر يا پسری می توان يافت 
حريم  به  پليس  لباس  در  اسالمی  جمهوری  اراذل  كه 
خصوصی انها تجاوز نكرده باشد. پيشتر احساس می شد 
كه جنبش دانشجويی در مطالبه آزادی و برابری تنهاست 
جنبش  از  مستقيم  حمايت  در  مردمی  جنبش  اگرچه   .
دانشجويی برنخاست و زنجيره ی حوادث شكل ظاهری 
ديگری دارد. اما ماهيت  و انگيزه ی اعتراض آنها يكسان 
است. تظاهرات 18 تير امسال ، ادامه ی مبارزات گذشته 
است. هر كس كه  ظاهر حوادث روزمره، وی را كور نكرده 
باشد و به تاريخ و سير كلی آن بنگرد ، اين واقعيت را درک 

خواهد كرد. 
اما دسته ی ديگر اگرچه مخالف جمهوری اسالمی هستند 
، اما هدفی جز به قدرت رسيدن دار و دسته ی خود ندارند. 
اينها با حمايت كور و بدون يك ديد انتقادی ، سريعا خود 
را به رنگ سبز در می آورند و از اكنون برای خود دولتی 
منتخب تدارک می بينند و ادای يك رهبر را در می آورند. 
اينان به همان معصوميت ظاهری خمينی در انقالب 57 
به نظر می رسند ، اما نبايد فريب فرصت طلبی ايشان را 
خورد. هركس كه فرياد مخالفت سر می دهد ، الزاما آزادی 
گروهی   ، انقالبی  وضعيت  هر  در  همواره  نيست.  خواه 
فرقه  و  منافع شخصی  گيری  پی  جهت  از  طلب  فرصت 
ای خود ، با موج مخالفت و اعتراض همسو می  شوند.  ما 
احترام بيشتری نسبت به منتقدينی قائل هستيم كه سعی 
در آگاه سازی مردم دارند نسبت به كسانی كه رياكارانه در 

حمايت از اين جنبش سينه چاک می كنند.
بعدی  مبارزات  برای  ای  پشتوانه  اعتراضی  حركت  هر   
است. همچنان كه 18 تير 78 در سال 88 تكرار شد. مردم 

در روز پنج شنبه اين جنگ داخلی را آغاز كردند.

و بسياري از ابتكارات از دل بدنه اين حركت شكل 
ميگيرد.اكنون ديگر تك تك افرادي كه وارد عرصه 
ي منازعه شده اند قابليت حركت  و رهبري را دارا 

مي باشند.
3-منازعه وارد فازي شده است كه مي توان حكم 
به بقاي آن داد.اكنون جنبش آزادي خواهي به نقطه 
پيشين  هاي  حركت  خالف  بر   ، است  رسيده  اي 
را هرروزه  از مقاومت  تازه تري  ، كه صورت هاي 
ابداع و تجربه مي كند.شعارها نيز مسيري منطقي و 
دموكراتيك داشته است.حركتي كه با رنگ سبز آغاز 
است.حاال  يافته  اكنون مسيري مستقل   ، بود  شده 
اين رنگ سبز است كه بايد از اين جنبش مستقل  
اكنون  از  كه  كساني  خالف  كند.بر  كسب  اعتبار 
به  اند و دست  مابي نشسته  بر كرسي روشنفكري 
تخريب حركت مردم مي زنند و آنرا فرياد هاي بي 
روشن  حركت  اين  براي  آينده   ، خوانند  مي  هدف 
و مشخص است.خواستن شكلي از حكومت كه در 
آن خبري از تبعيضات طبقاتي، جنسيتي، قوميتي ، 
روشن  كامال  خواستي   ، و...نباشد  فكري   ، مذهبي 
افراد مذكور  و هدفي متعين است.بر خالف ادعاي 
واليي  نظام  به  گفتن   « نه   « تنها  مردم  مقاومت 
نيست بلكه خواستي مشخص و متعين را دنبال مي 

كند.اين را از طرح شعارها مي توان خواند.
4- نكته اي كه فهم آن بسيار ضروري و تعيين كننده 
است اين است كه ، ممكن است از تعداد رويارويي 
به دليل شدت خشونت و سركوب   ، هاي مستقيم 
نيروهاي سركوبگر رژيم ، كمي كاسته شود و مثال 
هر چند روز يك بار به بهانه اي شكل بگيرد، بايد 
دانست كه اين شيوه تنها صورت مقاومت نيست و 
در روزهايي كه رويارويي در خيابان شكل نمي گيرد 

راه هاي ديگر مقاومت همچنان باز است.

نوشته ها، مشاهدات، مقاالت خود را براي ما به اين آدرس بفرستيد
xyaban@gmail.com

براي اشتراك روزانه با اين آدرس الكترونيكي متاس بگيريد
khyaboon@gmail.com



وضعيت زندان مخوف اوين به روايت شاهدان
فعاالن حقوق بشر در ايران

خبرگزاری هرانا : آن چه از نقض حقوق بشر و سركوب مردم ايران در روزهای گذشته در خيابان های ايران اتفاق افتاد 
به خاطر آن كه پيش چشم ها بود و به رويت ايرانيان و جهانيان رسيد مساله يی واضح و مبرهن بود كه هر چه بانيان اش 

دست به انكار آن زدند، توفيقی نيافتند.
اما آن چه كه در زندان های ايران و به ويژه در زندان اوين بر بازداشت شده گان روزهای اخير می رود مساله يی است كه پشت ديوارها 
اتفاق می افتد و به دور از چشم فعاالن حقوق بشر بر زندانيان تحميل می شود. گزارش های ضرب و شتم و شكنجه و آزار زندانيان 
وعدم وجود حداقل امكانات مساله يی بوده كه جسته و گريخته شنيده شده است و برخی از آزاد شده ها آن را در محفل های خصوصی 
عنوان داشته اند. در اين گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، از وضعيت اسفناک زندانيان و نقض مسلم حقوق بشر در زندان 

اوين و ديگر زندان ها صحبت يه ميان می آيد و حاصل مشاهدات عينی كسانی است كه در زندان بوده اند.
شاهدان عنوان می دارند :

- بسياری از زندانيانی كه قبل از انتخابات در سلول های انفرادی زندان اوين بوده اند. پس از آغاز موج گسترده بازداشتها 
روزهای متوالی در سلول بدون اين كه هيچ بازجوی سراغی از آنان بگيرد به سر بردند. در برخی موارد اين مساله به 40 

تا 50 روز هم كشيده شده و زندانی در سلول انفرادی به حال خود رها شده است.
با آغاز اعتراض های بی سابقه مردم ايران، به ويژه در تهران و متعاقبا شروع بازداشت های فله يی و گسترده وضعيت و 
نظم زندان اوين به خصوص در بندهای 240 و 209 به هم می ريزد كه اين امر بر اثر كثرت زندانيان بازداشتی صورت 

می گيرد.
- كثرت بازداشت ها باعث پر شدن سلول های 209 و 240 و بند 2 الف متعلق به اطالعات سپاه پاسداران در زندان اوين 
شده است و مسئوالن زندان و بندهای امنيتی مورد اشاره مجبور  شدند كه زندانی ها را در راه روهای زندان اوين و بعد از پر 
شدن آن جا زندانيان را به بخشهايی كه مدتهای مديدی بدون استفاده مانده بود منتقل  كنند. به علت كم بود شديد جا در 

زندان بسياری از بازجويی ها در سلول ها و نه اتاق بازجويی همراه با ضرب وشتم شديد زندانيان صورت می پذيرد.
- كثرت بيش از حد زندانيان هم اينك و در روزهای گذشته بزرگ ترين مشكل زندانيان شده است، به طوری كه از نظر 
بهداشتی و غذايی در وضعيت بسيار دشوار و بدی به سر می برند. در اين ميان مسئولين زندان اوين به شدت اهمال 
می كنند و به هيچ عنوان به زندانيان رسيده گی نمی كنند، آن قدر كه حتا به برخی از زندانيان ممكن است در روز يا غذا 

نرسد و يا در روز تنها يك وعده ی غذايی داشته باشند.
- مسئولين زندانی اوين و زندانبانان و بازجويان كه به گفته ی شاهدان و زندانيان موضوع تداوم رياست جمهوری احمدی 
نژاد را دستمايه آزار و اذيت زندانيان قرار می دهند، بسيار سخت گيرتر و بی رحم تر از گذشته شده اند و در خصوص هيچ 

زندانی يی مراعات نمی كنند. حتا افراد مسنی كه بازداشت شده اند مورد ضرب و شتم شديد قرار می گيرند.
- برخی از زندانيان مشهور و يا به قولی ويژه را كه می خواهند در انفرادی باشند به انفرادی های بندی نامشخص در زندان 
)تعويض اسامی بندها و چشمان بسته زندانيان مانع از تشخيص صحيح مكانی ميشود( منتقل می كنند كه محلی است 
سال ها از آن استفاده نمی شده و بسياری از امكانات آن فرسوده و بالاستفاده شده است. شاهدان از حضور در انفرادی هايی 
با عنوان سياهچال خبر می دهند. اين شاهدان در توصيف اماكن مورد اشاره عنوان می دارند اين سلول ها بسيار كوچك 
هستند به طوريكه حتا زندانی نمی توان در آن دراز بكشد. اين سلول ها از نور خورشيد برخوردار نيستند و كوچك ترين 
روزنه يی از سلول به بيرون وجود ندارد. اين سلول ها فاقد حمام هستند و تنها يك دست شويی فرنگی دارند. زندانيانی كه 

در اين جا هستند تا مدت حضور نمی توانند به حمام بروند.
- آن چه كه آزار و شكنجه بر زندانيان برای گرفتن اعتراف غيره می رود قابل وصف و بيان نيست. در بسياری موارد 
بازجويی هايی از ساعت 8 صبح تا 11 شب برای زندانيان همراه با ضرب و شتم شديد وجود داشته است. بازجويی هايی كه 

در پايان آن ها برای بردن زندانی به سلول دو نفر زير كتف های او را می گرفته اند و به سلول منتقل می كردند.
- بسياری از بازداشت شده گان در روزهای اخير طی درگيری های خيابانی دست گير و به زندان منتقل شده اند. بسياری 
از آنان در زمان بازداشت دچار صدمات و جراحت هايی شده اند كه از طرف مسئولين زندان هيچ كمك پزشكی به آنان 
صورت نمی گيرد و آن ها مجروح در زندان به سر می برند. همين زندانی ها به غذای مناسب دست رسی ندارند. از نظر 
بهداشتی زندان اوين در اين روزها وضعيت فاجعه باری را سپری می كند. يك از دالئل اين امر همان طور كه گفته شده 
تعداد بسيار باالی زندانيان است كه سرويس دهی به آنان را مشكل كرده و مسئولين زندان هم از زير بار مسئوليت شانه 

خالی می كنند.
- شدت ضرب و شتم زندانيان در زندان اوين وضعيت بسيار دشوار و فاجعه باری را برای زندانيان پديد آورده است. در 
بسياری موارد شدت ضرب و شتم طوری بوده است كه برخی از مسئولين حاضر خود شخصا به وضعيت زندانيان رسيده گی 
كرده و گاها آنان را به بهداری زندان منتقل كرده اند و حتا در مواردی برای بازجويان گزارش تخلف رد كرده اند، اما در 

بازجويی بعدی بازجويان عليرغم آگاه شدن از گزارش ها بر شدت ضرب و شتم و شكنجه ی زندانی افزوده اند.
- ارگان های بازداشت كننده وزارت اطالعات، سپاه، نيروی انتظامی و بسيج هستند. كه بيش ترين ميزان ضرب وشتم و 
شدت آن توسط نيروهای بسيج گزارش شده است. در روزهای اخير به علت پر بودن بازداشت گاه ها و زندان ها اكثر دستگير 
شده گان را بعد از ضرب  و شتم و اخذ تعهد آزاد می كنند و باقی بازداشت شده گان خيابانی را به زندان منتقل می كنند كه 
دچار وضعيت بسيار بدی می شوند، چرا كه به علت مشهور نبودن و شهروند عادی بودن در زندان كسی سراغ آن ها را 
نمی گيرد و در سلول های انفرادی كه گاها از 10 تا 15 نفر را در آن جا داده اند رها می شوند و بعد از روزها اگر كسی يادش 

باشد آن ها را برای بازجويی می برد.
- عالوه بر زندان اوين بسياری از زندانيان را به بازداشت گاه يا زندان های قديمی و غير قابل استفاده می برند؛ يك مورد 
ازآن ها بازداشت گاه وزارت كشور است كه به »منهای چهار« معروف شده است. در گزارش های منتشر شده در روزهای 
قبل هم داشتيم كه دانش جويان بازداشت شده در كوی دانش گاه در اين محل به شدت شكنجه شده و غيرانسانی ترين 
رفتار با آنان صورت پذيرفته است. از ديگر مكان ها بازداشت گاه شاپور و پايگاه های بسيج و كالنتری ها و پليس امنيت 
هستند. زندانيانی كه به اين محل ها برده می شوند به طور معمول بعد از ضرب وشتم بسيار آزاد می شوند. زير زمين ارگ و 

بازداشت گاه شاپور از مهم ترين محل های انتقال زندانيان است.
- هم چنين وضعيت قرنطينه ی اصلی زندان اوين نيز به علت نگه داری باالی زندانيان بسيار وضعيت نامناسبی پيدا كرده 
است. يكی از زندانيان در توصيف وضعيت بحرانی آنجا می گويد: »فقط كم مانده قرنطينه را از زندانيان تا سقف پر كنند«. 
يكی از شكنجه ها مرسوم اين روزها در زندان اوين كه بيش تر برای كسانی است كه قرار است در برابر دوربين صداوسيما 
اعتراف كنند به كار می رود بيدار نگاه داشتن زندانی آن هم به صورت سر پا است و اجازه ندادن به وی برای خواب. گفته 

می شود كه اين اشخاص را قاضی مرتضوی خود انتخاب و بررسی می كند.
- در بازجويی های بازجويان عالوه بر ضرب و شتم به شدت از كلمه های زشت استفاده می كنند و از ركيك ترين كلمه ها برای تحقير 
زندانی استفاده می كنند. قاضی حداد و معاون وی حيدری فر در روزهای اخير به كرات در بازجويی ها مشاهده شده اند كه نشان از آن 

دارد كه بسياری از پرونده ها را شخصا پی گيری می كنند.

اخبار كوتاه
دستگيري ها در بيرجند

تعدادی از فعالين دانشجويی بيرجند در روزهای سه شنبه 
ها  شنيده  شدند.  بازداشت  تيرماه(   17 چهاشنبه)1۶و  و 
حاكی از آن است كه تعداد بازداشت شدگان 3نفر است كه 
يكی از آنها بهزاد پروين دبير انجمن اسالمی دانشجويان 
دانشگاه بيرجند است كه در منزل خود در بيرجند توسط 
نيروهای امنيتی بازداشت شده و كامپيوتر شخصی او نيز 

ضبط شده است. 
همچنين اخبار واصله حاكی از آن است كه علی سپندارند، 
از فعاالن دانشجويی بيرجند، نيز در منزل خود در مشهد 
بازداشت و به بيرجند منتقل شده است. هنوز از هويت ديگر 

فرد )يا افراد( بازداشت شده اطالعی در دست نيست. 
بهزاد پروين تنها تماس بسيار كوتاهی با خانواده داشته و 

خبر دستگيری خود و چند تن ديگر را تاييد كرده است. 
شايان ذكر است اين افراد همچنان در بازداشت به سر می 
برند و خانواده های آنها نسبت به وضعيت فرزندانشان ابراز 

نگرانی می كنند
منتقل  اوين  به  تير  هجدهم  شدگان  دستگير 

شدند
بازداشت شده  ايران:افراد  مجموعه فعاالن حقوق بشر در 
در روز 18 تير، امروز به زندان اوين منتقل شدند، هم چنان 
از تعداد و هويت اكثر افراد بازداشت شده اطالعی در دست 
اساس  بر  اوين  زندان  به  شده  منتقل  افراد  تعداد  نيست. 

گفته شاهدان عيني، كمتر از 150 نفر اعالم شده است. 
امروز نيز خانواده های بسياری از بازداشت شده گان و به 
ويژه بازداشت شده گان در 18 تير، در مقابل زندان اوين 
حضور داشتند و در پی حضور خانواده ها، به آن ها اعالم 
شده است كه روز شنبه، با همراه داشتن سند، به دادگاه 
انقالب مراجعه كرده تا با قرار دادن وثيقه افراد بازداشت 

شده آزاد شوند. 
م چنين امروز تعدادی از افراد بازداشت شده روز 18 تير كه 

زير سن قانونی )18 سال( بودند آزاد شدند.
كيان تاج بخش دستگير شد

خبرگزاری آسوشيتدپرس از دستگيری »كيان تاج بخش« 
رژيم  امنيتی  نيروهای  از سوی  گذشته  روز  در  تهران  در 

اسالمی خبر داد. 
براساس اين گزارش تاجبخش كه يك ايرانی/ آمريكايی 
مقيم تهران و محقق دانشگاهی است برای دومين بار است 
كه در دو سال اخير دستگير می شود. اتهام او تحريك در 
خبر  خبرگزاری  اين  است.  شده  اعالم  اخير  های  آشوب 

دستگيری را به نقل از خانواده وی منتشر كرده است.
دستگيري ها در اردبيل

از  تعداد  اردبيل،  مركزی  زندان  از  رسيده  گزارشات  بنابه 
اردبيل  مركزی  زندان  به  شهر  اين  شدۀ  دستگير  جوانان 

منتقل شده اند. 
پی  در  اند  كرده  اعالم  دمكراسی  و  بشر  حقوق  فعالين 
اردبيلی  جوانان  و  مردم  ايران  مردم  گسترده  اعتراضات 
همگام با ساير نقاط ايران اعتراضاتی را در اين شهر برپا 
كردند كه تعدادی از آنها دستگير و به بند 7 امنيتی زندان 
قرار  به  آنها  از  تعداد  اسامی  منتقل شدند  اردبيل  مركزی 

زير می باشد: 
زاده  موذن  3-ايلقار  ذاكری  2-آيدين  پور  سيفی  1-علی 

4-فريدون نوبخت 
همچين زندانيان سياسی بابك دادبخش،علی عباسي،محمد 
بند 7امنيتی زندان مركزی  ناروئی و عمر پاچاچی كه در 
اردبيل می باشند از زمان شروع اعتراضات گسترده مردم 
ايران تحت فشارهای مختلف قرار دارند و ار تباطات آنها 
به حداقل رسيده است و در شرايط سختی بسر می برند. 

دارد يك  ادامه  كه همچنان  ايران  مردم  خونين  سركوب 
جنايت عليه بشريت می باشد كه علی خامنه ای ولی فقيه 

اين رژيم دستور آن را صادر كرده است .
خوابگاه  به  شخصی  لباس  نيروهای  حمله 

دانشگاه صنعتی اميرکبير
 عصر روز هجدهم تير حوالی ساعت 20 به وقت تهران 
تعدادی بالغ بر چهل موتورسوار مجهز به باتوم به خوابگاه 
گلشن دانشگاه صنعتی اميركبير واقع در خيابان كريمخان 
خيابان به آفرين حمله ور شده و پس از مواجهه با درب 
بسته خوابگاه از در فرعی وارد حريم خوابگاه شدند و پس 
از ضرب و شتم نگهبان خوابگاه و تعدادی از دانشجويان 
و شكستن شيشه های در فرعی به سالن مطالعه، حمام و 
نمازخانه و طبقات اول و دوم خوابگاه وارد شده و دو نفر 
نمازخانه  به  كه  عابر  نفر  يك  همراه  به  را  دانشجويان  از 
خوابگاه پناه آورده بود دستگير نمودند.اين حمله همراه با 
پرتاب گاز اشك آور به اتاقهای طبقه سوم بود. نيروهای 
درب  مقابل  در  را  دانشجويان  از  تن  دو  مهاجم همچنين 
خوابگاه دستگير نمودند. افراد مهاجم هنگام خروج نگهبانی 
خوابگاه را تهديد به يورش مجدد نمودند و هشدار دادند كه 

درب خوابگاه بايستی پس از ساعت 22 باز باشد.
رئيس پليس فاشيست و مردم

سردار رويانيان – فرمانده راهنمايي رانندگي، با طرح اين 
سؤال كه آيا مي شود دل اين رهبر را شكست، گفت: »يك 
عده آشغال مي گويند اين رهبر، نظام و قانون را بايد تغيير 

داد. ما مگر مرده ايم؟

گزارشي از روز هجدهم تيرماه

ما با ماشين از خيابان كارگر به سمت كشاورز رفتيم اولش 
نااميد شديم و گفتيم حربه ی دولت گرفت و مردم رفتند 
مسافرت، ولی هر چه جلوتر رفتيم اميد در دلهای مان شعله 

زد!
تقريبن از تقاطع كشاورز درگيری ها شروع شد و نيروی های 
را متفرق می كردند و چشم های  بودند كه مردم  انتظامی 
خودشان هم از گازاشك آور پر بود از اشك! ما به سمت 1۶ 
آذر رفتيم، تمامی ورودی ها به پايين بسته بود، برگشتيم! 
گويا نيروهای انتظامی نتوانسته بودند آن طور كه خواسته 
يك دفعه  همين  برای  كنند  متفرق  را  مردم  بود  حكومت 
خيابان  و  الله  پارک  تمام  آمدند.  شورش  ضد  نيروهای 
حجاب پر شد از گاز اشك آور و مردمی كه در پارک برای 
تفريح آمده بودند با بچه و پيك نيك و سفره های شان زير 
بغل به سمت كارگر شمالی و فاطمی در حال دويدن بودند 
هر كسی كه سيگاری بود تند تند سيگار روشن می كرد و 
خيابان های  فضای  می كرد!  فوت  بچه ها  و  زن  چشم  تو 
اطراف پارک الله كاملن امنيتی بود و پر بود از ماموران 
ضد شورش با رنگ های خاكستری و آبی و سبز !  ما به 
سمت كشاورز غربی رفتيم تا وارد چمران بشيم كه اون جا 
به اولين تقاطع كه رسيديم ديديم تقريبن چهار راه دست 
مردمه و جمعيتی بالغ بر 3 هزار نفر در حال شعار »مرگ 
بر خامنه ای« و »خامنه ای حيا كن ... سلطنت را رها كن« 
بودند! و وسط چهار راه هم آتيش روشن كرده بودند برای 

مقابله با گاز اشك آور!
زمان هر چه جلوتر می رفت اوضاع برای حكومت وخيم تر 
می شد تا اين كه باالخره آخرين نيروی خود يعنی نوپو و 
بسيج را هم وارد ميدان كردند! جلوتر كه رفتيم سر يك 
چهار راه ديگه كه خلوت تر بود منظره جالبی رخ داد! دقيقن 
افتاده بود )گفتم يه روزی ميگم!(  اتفاقی كه برای خودم 
داشت برای يه مردی كه از قضا هم قيافه  و هم سن خودم 
دنبالش  بسيجی  تركه  دو  موتوری  يه  و  می داد  رخ  بود 
موتوری  و  آمد  بوديم  ما  كه  به طرفی  مرد  كه  می كردند 
هم از بريده گی خيابان گذشت و پيچيد جلوی پيكانی كه 

داشت مرد را از صحنه دور می كرد و آن را متوقف كرد!
بايد كاری می كردم )چرا كه مردم هم در يوسف آباد برای 
خونه  تو  من  االن  وگرنه  كردند،  را  كار  همين  هم  من 
بريد  گفتم  بچه ها  به  و  داشتيم  نگه  را  ماشين  نبودم!( 
جلوش را بگيريد تا مرد را نبرند دو سه تا ديگه از مردم 
را  بی چاره  مرد  داشت  بسيجی ها  از  يكی  جلو  اومدند  هم 
رفيقش  موتور  سمت  به  می زد  گنجشك  مثل  قلبش  كه 
می برد مردم سعی كردند از دست اون بيرونش بيارند ولی 
بيرون  جيب  از  را  فلفل  اسپری  وقاحت  كمال  با  بسيجی 
آورد به سمت مردم پاشيد تقريبن داشت مرد را می برد و با 
تجربه ای كه از سال های قبل داشتم می دانستم چه بر سر 
او خواهد آمد همين طور سر دوستان داد می زدم كه كاری 
انگاری  كنيد كه يك باره يك جوان تقريبن 18 ساله كه 
دوان خود  دوان  خيابان  اون طرف  از  باشد  نجات  فرشته 
بسيجيه  روی  انداخت  را  خودش  و  رساند  بسيجيه  به  را 
و با اسپری فلفلی كه داشت مقابله به مثل كرد و دقيقن 
تو چشم اش زد! بسيجی داد زد آی كور شدم كور شدم! 
مرد را رها كرد و داد زد »سيد بيا من رو ببر... زود باش« 
بيايد و بسيجی سوار شود كتك بود كه می خورد  تا سيد 
و باالخره توانست از ميان مردم بگريزد و با رفيقش فرار 
كند! مرد رها شده و راننده پيكان كه انگاری دنيا را به آنها 
داده باشند هم از راه ديگری رفتند! مردم هم چنان از اين 
گويی  تو  داشتند  احساس شعف  آن جوان  و  حركت خود 

قدرتی دوباره يافته اند و به سمت تجمع حركت كردند!
ما تقريبن تا ساعت 10 همان حوالی و اميرآباد بوديم!

آخر وقت )حوالی ساعت 10( نمی دانم چه اتفاقی در كوی 
و اميرآباد يا پارک الله افتاده بود كه چيزی در حدود دو سه 
هزار نيروی ضد شورش و بسيجی  و نوپو در لباس هايی با 
رنگ های خاكستری و آبی و سبز و شخصی سرتاسر كارگر 

از انقالب تا كوی را پوشانده بودند!
دوستی كه تازه برگشته بود تلفن زد و گفت همين داستان 
انقالب  و  در ميدان ونك و خيابان يوسف آباد و هفت تير 

هم بوده است!
شد آن چه كه بايد می شد!

من هيچ سالگردی از 18 تير را به شكوهی و با عظمتی و 
شلوغی امسال نديدم! اگر سال های قبل فقط دانشجو بود 
امسال پير و جوان از هر قشر بودند و سه روز تعطيلی و 
سيما  و  صدا  خود فروخته  مجری های  مكرر  سفارش های 
و  نشد  كارگر  به مسافرت و شمال هم  رفتن مردم  برای 

مردم هم چنان در ميدان بودند و حكومت هم شوكه شد!
را  مردم  كه  ديديد  ناجا  فرمانده  مقدم  احمدی  آقای 
را  تير   18 و  ماندند  شما  حرف  خالف  بر  و  نمی شناسيد 

گرامی داشتند!
...

تا كور شود هر آن كه نتواند ديد!
شاهد عينی: داريوش. ش

قتل در اوين
اوين  از مادران صلح در زندان  اعرابی پسر يكی  سهراب 
بروند  گفته  اش  خانواده  به  مرتضوی  قاضي  باخت.  جان 
جنازه اش را تحويل بگيرند. اين پسر نوزده ساله روز شنبه 

30 خرداد بازداشت شده بود.



Media and the streets
“Khiyaban”, #1

A bloody page in Iran’s modern history seems to 
be turning in the events we are witnessing.  In 
past days and nights, Tehran and many Iranian 
cities have not stayed calm as peoples’ burning 
rage has thrown daily life into flux.  The people in 
the streets are playing a game of cat and mouse 
with violent thugs; youth are in revolt, and the el-
derly  rack their memories for re-learned lessons 
of the calamitous events of the 1979 revolution to 
pass on to the young.
Again, after thirty years, people are leaving the 
doors of their homes open [to give refuge] to cou-
rageous youth, and we hear from many how great 
people are, and how quickly they can change.  
Over the past days’ witness to events, we were 
different people, different slogans.  During the 
campaign until election day, the huge crowds of 
people that had taken to the street with the green 
wave were spirited, the bliss of unawareness 
reigning over them.  Yet since the results were 
announced, the situation changed and people be-
came angry, and sought the crest of the wave to 
propel them beyond the ignorance, repression and 
hundreds of lies.  During recent days and nights, 
the tide has again turned.
Like Azar of 1953 [CIA-backed anti-Mossadegh 
coup] and Tir of 1999 [reformist protests and 
regime crackdown], and – according to many 
present at the time – even like the protests of the 
revolutionary years and 1963 [clergy-led anti-
shah protests]!!!  Yes, we are seeing the naked 
face of repression.  We see the green wave of 
reformism in its entire expanse, as it brings us 
into a shared arena with the existing system
Killing us and calls for calm have only made the 
situation more acute.  Now we have more ques-
tions; more than just issues with vote counting.  
We want a different voice.  We do not want to be 
sacrificed to corruption and graft again, for the 
nth time, our interests ignored.  We do not want 
a slaughter that would set society back thirty 
years.  We do not want a repeat of the fraud of 
1979.  We do not have any media but the world 
has gotten smaller so we no longer see one thing 
on the streets but read something else  in world 
media.  We do not want the next generation to be 
ignorant about what happened on the streets of 
Tehran, Esfahan, Tabriz, Shiraz, Mashhad, Ahvaz, 
Kermanshah, and the rest of the cities, large 
and small.  We will represent a new voice in this 
power play: the voice of the people crying out in 
the streets.  The people who have no delusions 
about colors and who demand change.

We rely on the streets “Khiyaban”, #1 
By Simin Mesgari

Mousavi knows too well how deep the wound is. 
He also knows that his green bandage is only a 
first aid cover for this wound and not a cure.
Mousavi knows that he cant be both the cause of 
pain and cure at the same time.
Mousavi knows that not all “this” is for him.
He knows very well, and we also know very 
well that had there been a “better” candidate 
than Mousavi with a “lesser evil past” which had 

chosen yellow colour for his campaign, the nation 
would have gone yellow and Mousavi would have 
demoted to Ahmadinejad’s position. …..
One can’t know all this and not be scared about 
the consequences of what has been unleashed. 
These protests can get out of control.
The ultimate demand of this campaign is far from 
presidency of Mousavi, even though its official 
colour is still green.
Velayat-e Faqih or the “Guardianship of the 
Islamic Jurists” is the red line which Mousavi has 
expressed he won’t cross – this red line is now 
being crossed by those wearing green.
No longer can either of the political camps – [re-
formists and conservatives] – control the streets, 
however both of them are trying to. One with guns 
and batons, the other by inviting people to mourn 
for the dead at mosques – which are traditionally 
the political powerbase for the Revolutionary 
Guards and Basiji (the voluntary paramilitary 
group) who are practicing their aiming skills on 
the bodies of our brother and sisters.
Streets are dangerous, not just for us but more for 
them. That’s why they are trying to pull us from the 
street by inviting us to attend the Friday prayers 
after we have mourned for our dead brothers and 
cried over our destroyed homes. Ironically it is 
Mousavi who is inviting us to attend. To make 
a joke out of our protest, they are inviting us to 
attend mosques, because they are scared of 
“streets” but they should know that “we rely on the 
streets”.

The following is a rough translation/excerpts from 
“Khiyaban”, #4 p 1: “From Reform to Revolution”
“In Mousavi’s manifesto #5, he asked the people 
to protest…but in this manifesto he implicitly 
states that… he is not able to be fully with the 
people in their revolutionary stance, for he is also 
of the same regime, and in the same manifesto 
he counted the Basij as brothers and the Sepah 
guardians of the revolution and of Islam.  People 
with their own eyes saw armed and club-wielding 
motorcycle-riding Basiji kill and oppress the 
people… The truth is these rabid regime dogs were 

made for internal warfare. 
The words of Khamanei 
made the people determined 
to fight the coup d’etat. The 
great protests of people in 
Azadi square Saturday and 
Meidan Vali Asr on Sunday 
showed the world that the 
smell of revolution is coming 
from Iran..”
“The slogan “Death to the dic-
tator” showed that this was 

not just an opposition to the election fraud, but 
effective opposition to the fascist regime called 
the Islamic republic…also that participation in the 
elections also was in opposition to the totality 
of the regime…” “The most important means the 
reformists had to change the regime and correct 
its behavior was to overturn it using elections. …
slogan “death to the dictator” doesn’t mean any-
thing but this, as witness to the killing and beating 
and insulting of friends, colleagues and fellow 
citizens and also countrymen…and  Khamenei 
and the regime of the Islamic republic are directly 
responsible for this crime. …”
“The means the regime used to combat the revo-
lution are no different than those used by other 
dictators 1.) Creating chaos is the tactic of a de 
facto military government 2.) Fabricating terror 
and bombings to justify oppressing those who 
oppose you (the explosion in Khomeini’s tomb, 
and the unclaimed bombing at a metro stop, e.g.) 
3.) Claiming the revolution is a plot hatched by 
external enemies 3.) and finally 4.) slandering and 
scorning the opposition as mere rioters…”
“ In addition to the words of the “big president” Khame-
nei, the actions of the “small president” Ahmedinejad to 
solidify the state coup d’etat are telling: …Ahmedinejad 
immediately went to Russia to …garner support for his 
presidency …Ahmedinejad’s actions are the real es-

sence behind the freedom-fighters’ slogans…”

“Saturday and sunday were an important turning 
point for the history of Iran…from then on, every-
one knew that the hope of change and reform of 
the regime is not the reformist wing, and that there 
is only one price for bread and freedom:  Revolu-
tion.”

تلفن كنترل بود 
و ما می دانستيم 

حاال آنجا پرونده قطوری هست از داستان عاشقانه ما 
از گفتگوهای تلفنی بی پروا 

از سكوت های پر از شايد و اّما 

شايد يك روز به جرم حرف های غير عاشقانه بازداشتم كنند 
و پرونده رسوايی عاشقانه ام را بگذارند روی ميز 

من هيچ چيز را انكار نمی كنم 
نه دلتنگی های تو را 

نه نفس  زدن های خودم را 
فقط می گويم ببخشيد آقای قاضی! 

ممكن است يك نسخه از اين داستان عاشقانه 
كه الی اين پوشه های خاكستری گير كرده به خودم بدهيد؟ 

اين زندگی من است 
روايت مستند سال هايی كه بی پروا حرف های عاشقانه زدم 

و تلفن كنترل بود

»معصومه ناصری«
/http://fourstar.ir :منبع

شمس لنگرودي مجموعه شعري با نام 22 مرثيه در تيرماه 
را به صورت الكترونيكي منتشر كرد. شعرهاي اين مجموعه 

همگي در ماه اخير سروده شده اند. شعري از اين مجموعه را 
مي خوانيم:

پس اين فرشتگان به چه كاري مشغولند 
كه مثل پرندگان راست راست مي چرخند در هوا

سر ماه
حقوقشان را مي گيرند

پس اين فرشتگان به چه كاري مشغولند
كه مرگ تو را نديدند

كاش پر و بالشان در آتش آفتاب تير بسوزد 
ما با ذغال شان 

شعار خياباني بنويسيم

پس اين فرشتگان پير شده
جز جاسوسي ما

به چه كاِر بِد ديگري مشغولند
كه فرياد ما به گوش كس ديگري نمي رسد

2 تير 88

خيابان ايران در شهر جهان
شماره كنوني بيستمين شماره روزنامه خيابان است. رسانه 
اي كه در روزهايي حياتي در تاريخ ايران متولد شد. از همان 
نخستين روز انتشار خيابان نه تنها با استقبال غيرمنتظره 
از  خارج  ايرانيان  نيز  و  ايران  مختلف  شهرهاي  در  مردم 
كشور روبه رو شديم، بلكه اين روزنامه دريچه اي نيز شد 
براي مردم ديگر  ايران  از تحوالت  انعكاس بخشي  براي 
كشورها. چه بسيار روزنامه نگاران و مردم عادي غيرايراني 
كه مشترک روزنامه شدند و از البه الي تصاوير و اخبار 
و تحليل ها، شناخت خود را از آنچه در منطقه مهمي از 
جهان مي گذرد را تكميل تر كردند. در روزنامه ها و پايگاه 
هاي اينترنتي متعددي روزنامه خيابان به عنوان رسانه اي 
از درون مبارزه اي براي آزادي و رفع  مستقل و آزاد كه 
تبعيض سربرآورده معرفي شد و بسياري از اخبار و مقاالت 
آن به زبان هاي ديگر ترجمه شد. در اين شماره ترجمه 
انگليسي برخي از مقاالت شماره هاي تاكنوني خيابان را 
منتشر مي كنيم كه در پايگاه هاي اينترنتي غير ايراني به 
ابتكار برخي روزنامه نگاران و نويسندگان آزاديخواه منتشر 
شده است. انتشار اين مقاالت در روزنامه مي تواند گامي 
ايران  مردم  ميان  بيشتر  پيوندهايي  برقراري  جهت  باشد 
و ديگر كساني كه در نقاط مختلف جهان دل در گروي 

آزادي و زندگي شرافتمندانه دارند.
مقاالت  اين  ترجمه  ميزان دقت  بررسي  براي  فرصتي  ما 
نداشتيم. اما همچون مبارزات خياباني، ما نيز در مسير خود 
دست هاي ناشناخته زيادي را ديديم كه براي همياري با 

جنبش مردمي ايران داوطلب شده اند. 
مي توان اطمينان داشت كه آن زمان كه مردم كوچه ها 
به يكديگر مي  را  توانمندي هاي خود  تمام  و خيابان ها 
افزايند، كاخ هاي ستم و بيداد و قلعه هاي تاريكي و تباهي 

فرو خواهند پاشيد. 
منابع ترجمه ها دو پايگاه اينترنتي زير مي باشند:

http://revolutionaryflowerpot.blogspot.com
http://irangcc.wordpress.com/



Khiaban 8: “What do the People Want?”

The coup d’état government did not expect the 
people to stand against it with such courage and 
solidarity and has lost its focus.  The govern-
ment continues to fight and try to stand on its feet 
again.   But every action it takes backfires.  Dur-
ing a revolution a regime digs itself deeper with 
every action it takes to preserve itself.
The government closes existing semi-indepen-

dent media sources; freedom of the press be-
comes a demand of the people.  The government 
tortures detainees; outlawing torture becomes a 
demand of the people.  The government tramples 
on the people’s vote and defends its right of rule 
by the few over society; rule by the people be-
comes a demand of the people.  The government 
sends the guards and the basij to kill and crush 
the people; the dissolution of these institutions 
of repression becomes a demand of the people.   
The government throws political opponents in 
prison; the release of all prisoners becomes a 
demand of the people.  The government represses 
young people and women; the young people and 
women turnout on the square for their freedom.  
The government denies people the right to deter-
mine their own fate based on religion; the separa-
tion of church and state becomes a demand of 
the people.  The government uses existing laws 
to repress the people; a change in laws becomes 
a demand of the people.  The government uses 
economic pressure to stop strikes; a society 
free from economic pressure on living standards 
becomes a demand of the people.  The govern-
ment prevents freedom of worship; freedom of 
worship becomes a demand of the people.  The 
government declares a ban on public gather-
ings; a system that officially recognizes freedom 
of assembly and protest becomes a demand of 
the people.  The government fires a bullet into 
the throat of a young women; the voice of young 
women becomes louder and more enveloping.  
The government is imprisoning writers; freedom of 
the pen is becoming more universal.  The govern-
ment is cutting off communications among the 
people; free and easily accessible communication 
networks are becoming a more universal demand.  
Owners of factories and manufacturing centers 
are fighting demands for strikes; labor control 
over industrial and manufacturing centers is 
becoming a demand of workers.  The government 
is jailing people accused of belonging to political 
parties and organizations; freedom of political 
party and organization activities is becoming 
a more widespread demand.  The government 
becomes more barbaric; a noble life is becoming 
more important.
A transformation is beginning.  At the same time, 
pressure is building.  New dreams are taking 
shape in the consciousness of society.  Dreaming 
of all that seemed impossible has become univer-
sal with everyday of struggle.  You see the spark 
in people’s eyes.  You see the revolution.

A Velvet Coup?
Khiaban, #13/Saturday, July 4, 2009

In a meeting with a group of families of those de-
tained in recent days, [former president] Khatami 
called the recent events a ‘velvet coup’. This was 
an implicit reply to Ahmadinejad’s characteriza-
tion of the recent events as a ‘velvet revolution’, 
which was defeated by the government.
However, to call it a velvet coup is as much of a 
lie as calling it a velvet revolution. A coup that 
has murdered hundreds of people in the most 
violent fashion, that has shut down all the news 
and communication lines, that has arrested and 
subjected to torture a vast number of political ac-
tivists, and has locked up thousands of youth and 
dissidents in torture/imprisonment camps -- how 
can it be called velvet like?
In a few coup’s in the modern world history, such 
level of ruthlessness and violence has been 
employed; and in very few cases in the world has 
a coup stood in such absolute confrontation with 
the civil society. Numerous coup’s that in their 
own right would not be described as ‘velvet like’ 
operated with much less crackdown and killing 
than the joint Khamenei-Ahmadinejad coup.
Using the term ‘velvet like’ by Khatami to describe 
it is to paint a gentler face of the coup, so as to 
secure himself and his friends the possibility of 
cooperation and friendship down the line with 

the coup regime. He has made up his mind about 
staying with the system at any price. Therefore, 
he has no choice but to justify the symbiosis of his 
faction with the coup regime at every step. Yes-
terday, Ahmadinejad’s move was a coup d’etat, 
today it’s a velvet coup, and perhaps tomorrow 
there will only remain a colorful piece of velvet to 
be spread on the seat of the rulers.
But, as Khatami obfuscates, Ahmadinejad spins 
misinformation yarn: he claims to have defeated 
an American velvet revolution. A velvet revolution 
whose planners, like all velvet revolutions, were 
part of the power structure. He wants to deny the 
absolute opposition of the people to the ruling 
system.
But, a new era has begun. And nothing about it is 
velvet like.

A Safe Nest for the Seeds of Our Hopes 
By Seemin Mesgari 
Khiaban #16 

What has been happening over the past month 
in the streets of Iran, leaves no doubts among 
any skeptics that the people know best what’s 
in the best interest of their own country! If until 
now, some have been holding onto the fantasy of 
exported peace and freedom of the Iraqi and the 
Afghani (!) type, or have put all their media effort 
into colorizing or velvetizing the people’s uprising 
to the benefit of one of the governing factions, 
people’s struggle up to now have shown that the 
fate of this country is neither being figured in the 
hands of the imperialists nor in the internal lob-
bies of the ruling system, but in the streets and 
in every single house, and with the raised fist of 
every single fighter and activist. Any hope in any 
illusion other than this fact is doomed to disap-
pointment, and any effort at reducing this struggle 
to a family fight [between the ruling elites], is 
doomed to failure!
In view of the principle that any path to the elimi-
nation of the enemies -- of freedom and equality 
and popular sovereignty -- passes through the 
ranks of the people, the voice of every freedom 
and justice loving individual and group that can-
not be present [in Iran] in this struggle can be 
turned into an effective voice. A prime example is 

that of the is the vociferous voice of the Iranians 
outside Iran, who from the very beginning of 
the struggle of the Iranian people in the streets, 
though not literally shoulder to shoulder, but in the 
same spirit and voice in unison with the Iranian 
people’s demand for change, they have formed 
their lines of struggle outside the borders of Iran.
The fact that every individual and organization 
and line comes to the side of the Iranian people 
for their own reasons is a separate discussion, 
which is neither in the scope nor the intention of 
this note. But, the tools employed by the Iranians 
living abroad, in their solidarity with and support 
of the activists inside, are limited tools which 
can be summarized mainly into demonstrations, 
and bringing to the attention of the world media 
what is happening inside Iran, and try to pressure 
mostly European and the American governments 
to unambiguously condemn the crackdown and 
the killings and the arrests by the Iranian govern-
ment.
If we take a fair look at what has been, and being 
done outside the country, for those inside, we 
cannot deny the positive effects of the informa-
tion dissemination efforts and pressuring of the 
government leaders in those countries ...
But, what compels me to write this note is the 
exaggeration of some Iranians living abroad 
regarding the utility of putting any hope in world’s 
statesmen and women. Of course it is very useful 
to keep up the pressure on world leaders, but 
holding out huge hopes about their steadfastness 
of assistance, given the record of the last thirty 
years, is not very realistic.
If the people’s historical memory is short, all evi-
dence points to the fact that the memory of politi-
cians is much shorter. Let us not forget that, in the 
political games played by the statesmen of the 
word, it is self-interest, not humanistic or human 
rights considerations, which have the primary say.
After three weeks of killings and violent crack-
downs and arrests and immoral and illegal, 
tortured confessions, it is the arrest of the British 
embassy staff in Tehran that turned the Iranian 
events into a crisis situation for the European 
parliamentarians, and got them to start consider-

18th of Tir/July 9: From 1999 to 2009
By Amir K. 
Khiaban #17

July 9th/18th of Tir is close. Both sides are prepar-
ing. Massive nationwide protests by the people, 
and their prevention by the state. The government 
has announced the day off, so as to reduce the 
traffic and Tehran’s daily crowds. SMS services 
have been turned off again to disrupt the organiz-
ing. But, the people are organizing by the word of 
mouth, and using any cracks to inform as many 
people as possible about the July 9th protests, 
and forming numerous small cells, so as to dawn 
on the streets again with all their strength.
July 9th/18th of Tir, is the anniversary of a student 
uprising against state violence and the attacks 
of the death squads on the Tehran university 
campus, in 1999. In that year too the death squads 
and forces of crackdown attacked the Tehran uni-
versity campus, watering the soil with the blood of 
students. Students’ reaction was unequivocal: an 
uprising. The state, however, came forth wielding 
two blades: violent crackdown and deceit.
It was said to return to homes and pursue your 
grievances through legal means. A majority of 
the students, who still harbored illusions about 
Khatami, left the streets. They were promised that 
soon committees created by the people’s popular 
president would uproot those who, vigilante-like, 
had allowed themselves the right to violate the 
university’s sanctity. The more radical elements 
of the movement stayed, and the government’s 
wolves went after them. Once the streets were 
emptied of the people, on July 14th, Khamenei’s 
thugs took over the streets and bellowed howls 
of victory. And the city was once again under the 
control of the government.
The law convicted a single soldier for stealing a 
student’s shaver. All others were found not-guilty. 
Some were promoted to high ranking embassy 
staff in Iranian embassies abroad. Some were 
promoted to directors and other cultural figures. 
On the other hand, the Ezatollah Ebrahimne-
jad’s were buried in scorched earth. Numerous 
students spent many years of their lives in the 
regime’s prisons. At that time, a generation of 
student dissidents was liquidated so that a dicta-
torial Islamic regime shall remain.
Ten years have passed. This time, it was not only 
in universities but in all of Iran that a line of blood 
was drawn. And again, some hands are working 
hard to turn the streets over to the enemies of the 
people, with the promise of pursuing things le-
gally. But, this time, people have paid a very high 
price for their practical knowledge. They have 
realized that they are the many. The millions. And 
the power of their unity cannot be broken by any 
oppressive machinery.

ing an unambiguous position and some practical 
steps. And perhaps the possible freeing of those 
staff will be portrayed as a ‘positive step of build-
ing confidence’ taken by Iran!
But, even in the midst of all this, European 
countries such as Italy and Germany, that have 
the biggest capital investments and trade with 
the Iranian government, find themselves fighting 
against plans for and ratification of any proposals 
for actions against the Iranian government.
Therefore, focusing and trusting these govern-
ments, for consultation/pressuring, should not 

make Iranians living abroad overlook or neglect 
the main focus of the struggle and the ongoing 
events inside Iran.
The hope for a fundamental change passes 
through the ranks of the fighting people of Iran 
inside the country, and given the untrustworthi-
ness of any other form of alliance, especially with 
any statesmen and women -- all this renders the 
movement of our fighting people the safest nest 
for the seeds carrying the saplings of freedom and 
equality in Iran.


