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این ... مردم ایران در امر رودررویی با کلیت نظام است یو اعتراض به پا خاسته حرکتدیوار نویسی سطحی دیگر از 

شکل خود انگیخته و سازمانگر ، اقدامی جسورانه در طول ادوار مبارزه مردم ما طی دهه های پرشمار تاریخی از 

 . دوره پهلوی ها تا به امروز بوده است 

. خطاطی ماهر و توانا حضور داشته باشد  ،شعار نويسیدر تيم تصميم گيرنده به   الزم نکردهو شکل اجرايی کار، در اين اقدام 

کافی است که جمعی در محل يا هسته شعار نويسی در سطح محالت و شهر تصميم به چنين وظيفه خطيری را در دستور کار 

 . ميرسد نفره و نهايت سه نفره به انجام در شب و بشکل يک تيم دو ،در اغلب مواقع انجام اين کار مشکل. خود داشته باشند

برای تحقق امر توافق شده . ها يا محل نقاشی از پيش در سطح شهر و محل سکونت شناسايی می شودبا شناسايی ديوارانجام کار 

آنگاه . و تيم اجرايی ؛ دو يا يک مراقب و يک ديوار نويس به نمايش گذاشته می شودبعنوان وسيله کار اسپری چند رنگ  ، تهيه

فردای آنروز خود اولين  ،کنندگان کارمعموال اينجا و آنجا  !يد ، تصميم انجام کار از قوه به فعل در می آيدکه وسايل کار مهيا گرد

از آنجا که . د تا جلب نظر مردم را فراهم آورند ستند و شروع به خواندن می کننيکسانی اند که به تماشای کار شبانه خود می ا

در بدو امر را می دانند، تيم های عمل کننده بايد بشدت از اين کار بپرهيزند و خود کميته چی ها و بسيجی های محل اين تاکتيک 

 . به تماشای عمل جسورانه شبانه خود اقدام نورزند 

مثال اگر . تعيين و تدقيق هر شعاری را بايد از مجموعه جنبه های خاص وضعيت سياسی معين دريافت  ،بدون هيچ ترديدی

ديوار نويسی خوب است که برای آزادی بدون قيد و شرط جوان دستگير شده تمام محله ... کرده باشند جوانی را از محلی دستگير 

 . را پوشش دهد 

تيم های عمل کننده نبايد تنها به شناسايی ديوار خوب برای تابلو نويسی اکتفا کنند بلکه بايد راههای فرار و دستگير نشدن خود را 

گيری محله را از وجود جوانان جسور خالی می گرداند و خانواده ها را دچار ترس و هراس هم مطالعه دقيق کنند هر سطح دست

ُکور درصد احتمال دستگيری را هم بر دشمن بست وکار ماندگاروجسورانه ای، بايد راه های صفر برای انجام چنين. می سازد

  !نمود

و اعتراضات ، با تدقيق وضعيت سياسی لحظه، بايد  اتصابتيا مثال در برابر موج دستگيری دانشجويان يا اوج سرکوب اع

ديوار نويسی بايد . نبايد شعار نويسی را با فحاشی و شعر نويسی يکی پنداشت. خصلت و ماهيت شعار نويسی را تعيين نمود

ر شعار بر به سان جرقه ای باشد که با پاک شدنش ، ننگ و ماندگا. باشد داشته خصلت آگاهی دهنده و خبر ساز در سطح محله 

 اش انقالبيون محل ما چه نوشته بودند که بسيجی های بوگندی محل پاکمگر: ش بخورد و مردم مرتب بپرسندپيشانی پاک کننده ا

 کردند ؟ 

امری که در همين دوره هم اينجا و . ها ، پاک کردن ديوارها است  با شعارديوار نويسیو ديکتاتوری نمونه رودررويی حاکميت 

در خيابان  «ننگ با رنگ پاک نمی شود » : با شعار  مقاومت مردم در برابر اين عمل حاکميت، تجلی . آنجا ديده است 

 .و ماموران پاک کننده شعار های ديواری است  التها اثبات همين سطح در گيری بين دالوران جسور مح

او به اين نمی انديشد که پاک کردن شعار . تابد جسارت آميزو دالورانه شعار نويسی را بر نمیهيچ حاکميت ديکتاتوری ، عمل 

 . ها ممکن است که به نوعی سانسور انديشه نويسندگانش تلقی گردد

 



ر از آنجايی که تجلی ه. حاکميت استبدادی اعم از شاه تا شيخ ، همواره در صدد نابودی هر سطح از مظاهر قيام مردم اند 

آنان تالش می . شعاری برديوارهای هر نقطه ای از جغرافيای ايران ، بيانگر خواسته ها و نيازهای عمومی مردم قيام کننده است 

ورزند با پاک کردن شعارها و ننگ بجا مانده ازعمل ننگين خود در طول حاکميت سياهشان ، مسائل دوران قيام را از چشم توده 

 !!پاک سازی شان کنند ، ولی شعار های مرحله قيام و خيزش از ذهن مردم پاک شدنی نيست و هراز گاهی ها دور بدارند

عدالتی شود، باید مردم سر  شهری که به کسی بیدر : می گوید « زن خوب ایالت سچوان » در کتاب  برتولت برشت

های  شهری که در آن از شورش نشانی نیست،چه بهتر که قبل از رسیدن غروب آفتاب در میان شعله.به شورش بردارند

 ...آتش نابود شود

ف ديگر پديد ادامه اين حرکت به هر حال چرخشی در روحيات مردم از يک طرف و ديوار نويسان از طر: با صراحت می گويم 

ننگ با رنگ ، »  :می توان دريافت ،خواهد آورد که اگر همه بسيجيان محل و کشور هم جمع شوند و با سطل رنگ راه بيافتند

خواهد رسيد که توده عظيم مردم به پا خاسته، ديگر آنچه را که هم اکنون می گويند ، نخواهند و  و زمانی فرا «پاک نمی شود 

ساماندهی و  .ل خود بخودی مردم خاصه جوانان دختر و پسر به عمل آگاهانه يکايک آنان بدل شود اين هنگامی است که عم

آن روز دير  . تشکل پذيری و ايجاد تشکل های مستقل مطالباتی عنصر تعيين کننده پيشبرد عمل آگاهانه جامعه ما را تعيين می کند

 !نيست

 

 : دمگرباید با تاکید یاد آور 

ومطالب جا داده شده در  یوتوپ ها،ایمیل ها فیس بوک ها،منتشره در سطح   ها ازمیان گزارشاتدیوار نویسی من این 

ها نیست و جمع آوری اش ادامه  نویسیو صد البته این همه شعارسطح شبکه های مجازی درون کشور فراهم آوردم 

. نیایم بر با آن ها  -موافقت و مخالفتم  -هر سطح از  در نوشته ای چو همه تالشم این بوده و است که به حذف هی. ..دارد 

 انگشت طلبانه، حق های شعار انبوه کنار در اجتماعی میلیونی  جنبش هر در که است طبیعیچرا که از منظر من این 

عدالتخواه مردمی و  جریان معمول طور به اما .و بر زبان آورده شود  طرح نیز شعارهای ناهمسازو ناهمگون  شماری

 را های پوچ و بی مغز و نادرست شعار زود خیلی که است آور چنگ و دندان نشان می دهد و زور چنان ،و آزادی طلب

خیزش پرشورهفته اول دی به  در که چنان. کناری می نهد و معادلش را بر زبان ها جاری می سازد سر زبان ها به از

 خواست عمومی  بشکل « زندانیان سیاسی و رفاه همگانی  آزادی و ننا»  این سو و در سطح شهر های مختلف ، شعار

رادامه مسیر ، د بیفتد جنبش این برای که هم اتفاقی هر و خود نمایی می کرد نخست روز از در دل شعار ها ی مردم

مردم ما آنچنان محکم فریاد زدند و می زنند . داد خواهد ادامه راه خود به آمده جان به مردم خواهی حق درفش بسانخود 

حاکمیت دینی را نمی  -خفه مان کرده است سیاه حاکمیت اسالمی که چهار دهه خفقاننه به  - فقربس است  دیگر  :

غارتگر و پایان بخشیدن به  مشت یک دست به اجتماعی ثروت و زحمتکش مردم دسترنج چپاول به نه - خواهیم 

ح جامعه و به حجاب وسطهمه تبعیض جنسی در  به نه - نابرابری به نه - بیکاری بی مزدی و  به نه -اختالس ها 

شادی و عینیت زندگی در سراسر  و رفاه و نان و آزادی به آری و ستیزی آزادی و ستم به نه  :  کالم یک در اجباری 

 جغرافیای ایران 

دیگر شبکه های ارتباطی ام ، شعار و یوتوپ های جدید می از همه دوستانی که برای پست فیس بوک و کانال تلگرام و 

 درصورت امکان تکمیل اش کیند تا یاری هایی ازاین نوع به استمراراین وظیفه ازجانب من انجامد .گذارند، سپاسگزارم

 . برای این مرحله ازتاریخ مبارزات مردم ایران درس آموز باشد

https://www.facebook.com/bertolt.brecht1898/?ref=gs&fref=gs&dti=337709169641449&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/bertolt.brecht1898/?ref=gs&fref=gs&dti=337709169641449&hc_location=group_dialog


آتش گلوله وتوپ وتانک تمامیت ارتجاع جمهوری اسالمی  دربرابر رودررویی با ازمبارزان داخل کشور می توان وباید

زنان و مردان وهمراه شده گان یک پیکارتوده ای  –پسران  -وایستادگی ها و مقاومت میلیون ها تن ازدختران

  !درسراسرایران آموخت

شعار ها و ديوار نويسی ها و . در اختيار شما است  آدرس ايميلم. در ادامه اين کار بزرگ به ياری يکايک شما عزيزان نيازمندم 

طرح های منتشره و آفيش های شهر ها و نقاط مختلف کشور را برای ثبت در تاريخ اين مقطع از مبارزات فراموش نشدنی مردم 

 !مان برايم بفرستيد تا در يک جا ثبت گردد 

amir_772@hotmail.com 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  

 

 

 

 


