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 طلبان مرگ شجریان و مواضع فرصت

 

ست که مرگ  بدیهی. کاران موسیقی سنتی ایرانی، دمحمرضا شجریان درگذشتراند چند روز پیش یکی از دست

اندرکار  دمحمرضا شجریان دست. کننده است هر فرد برای خانواده، آشنایان، نزدیکان و دوستداران او دردآور و ناراحت

" استاد"شناسند او را  در حیطه موسیقی بود و بسیاری از آنان که موسیقی اصیل و یا سنتی ایرانی را می

های موسیقی اصیل و یا سنتی ایرانی  ن آگاهی از دستگاهمن از جمله افرادی هستم که کوچکتری. خوانند می

دهم که  رو به خودم اجازه نمی درست از این . پسندم ندارم و از جمله افرادی هستم که این موسیقی را نمی

اما به . یا نه، نظری بدهم اند ایران بوده" خسرو آواز"که ایشان  بودن دمحمرضا شجریان و یا این" استاد"درباره 

دانم که به مواضع برخی از احزاب،  دهم، که وظیفه خود می به یک مارکسیست نه تنها به خود اجازه میمثا

و در برخورد   دانند، خوانند و می یا چپ می" مارکسیست"، "کمونیست"ها و افرادی که خود را  ها، گروه سازمان

  .کنمبرخورد ، این ادعا ها را زیر پا گذاشتند  ،با مرگ دمحمرضا شجریان 

ست و بیش از هرچیز به نبرد طبقات در مسیر تاریخ توجه دارد و  مارکسیسم دانش رشد و تحول جوامع انسانی

به اینکه فرد در این نبرد در صف خلق و یا در صف ضدخلق قرار دارد و افکار، مواضع و حرکاتش در خدمت کدامین 

مورد توجه قرار گرفته و درباره این دو مطالعه و  در یک تحلیل مارکسیستی زیربنا و روبنای جامعه. طبقه است

ها و روبنا شامل عوامل بسیاری که  زیربنا شامل شیوه تولید، طبقات اجتماعی و تضاد بین آن. شود بررسی می

 .استفرهنگ و هنر  از زیربنا هستند، به عنوان نمونهحاصلی 

فرهنگ و هنر برای  هنر و فرهنگ برای هنر یا: ار دادتوان به دو شکل مورد بررسی قر هنر و فرهنگ را می

 .های مردمی و در خدمت آنان توده

، (مجسمه) ، ساختن(شعر) ، سرودن(آواز و ترانه)ای از خواندن  تواند شیوه یک از ما می ست که که هر بدیهی

، سرودن، نجاست که آنان که در مورد خواند ست که در این و بدیهی . را بپسندد ...و یا ( نقاشی) کشیدن

های مسلط بر آن  بیشتر با جلوه" هنرمند"توانند بگویند که کار کدامین  تخصص دارند می ...ساختن، کشیدن و یا 

، "سالوادور دالی"های  تواند نقاشی جاست که هر کس می در این. دیگر" هنرمندی"هنر انطباق دارد تا کار 



را دوست داشته  ...و " محسن مخملباف"های  لم، فی"مهدی سهیلی"های  ، سروده"اشتوکهاوزن"های  قطعه

های موسیقی ایرانی و یا نداشتن  توان با داشتن دانش در مورد دستگاه روست که می درست از این. باشد یا نه

جا  در این . گلچین را دوست داشت و یا نداشت دمحمرضا شجریان، علیرضا افتخاری و یا نادر" آواز"چنین دانشی 

 .های موسیقی سنتی ایرانی و یا صرفاً سلیقه فردی مطرح است هآگاهی از دستگا

های  جا با خواننده این سطور دارم در مورد چیرگی دمحمرضا شجریان در دستگاه تگویی که من در اینفاما گ

که احزاب،  زمانی. ست حرف از چیز دیگری. او نیست" آواز"حرف در مورد ! موسیقی سنتی ایرانی نیست

دانند از در کنار  خوانند و می یا چپ می" مارکسیست"، "کمونیست"ها و افرادی که خود را  گروهها،  سازمان

گویند و یا حتی از این هم فراتر، از مبارزه او یا تقابل وی با  ها بودن و یا مردمی بودن دمحمرضا شجریان می توده

قی ایرانی و یا محبوبیت او در میان های موسی رانند، حرف از چیرگی او در دستگاه جمهوری اسالمی سخن می

 .ست صحبت از جای دادن او در جایگاهی طبقاتی. مردم نیست

 

 

های مردمی و  گیری هائی که بعد از درگذشت شجریان در فضاهای مجازی شاهد بودم برخی از موضع در نوشته

اسی دمحمرضا شجریان به های سی گیری خوشبختانه از گذشته و موضع  .اند نوشته" استاد"در کنار مردم بودن 

دانیم که  می. دانیم و تصاویر بسیاری از همگامی او با رهبران جمهوری اسالمی در اختیار ماست اندازه کافی می

یا به عبارتی بهتر خمینی جنایتکار را " امام"در همان اوایل دوران پس از قیام در صف آنان بود که بیانیه بیعت با 

ضد جمهوری اسالمی به سالن کنسرت او  بنرر اعتراض به مبارزینی که در استکهلم با دانیم که د می  .کرد ءامضا

،  های تحت ستم را به شعار مبدل سازند در استکهلم رفته بودند و بر آن بودند که در زمان استراحت فریاد توده

دانست  می "را غذای روح موسیقی"ی او که "ربنا"دانیم که از  می. نگشت صحنه را ترک کرد و دیگر به صحنه باز

شد و پخش آن با صدای بلند از شگردهای معمول شکنجه  های سیاسی استفاده می برای زجر دادن به زندانی

دانیم که دمحمرضا شجریان از خاتمی، موسوی، روحانی و بسیاری دیگر از  می. ها بود روحی در زندان

." ما روحانیت و دین و همه چیز را قبول داریم" :گفت ا میآشکارمی دانیم که او . دولتی حمایت کرد" طلبان اصالح"

معتقد و مدعی ، دادند  از مردم ایران فریاد اعتراض علیه جمهوری اسالمی سر می ها نفر و در حالی که میلیون

در نظام  مثالً " :باره چنین است جمالت خودش در این. اند را همه پذیرفته" نظام جمهوری اسالمی"بود که 

 



دانیم که او در  می( https://www.alef.ir/news/3990719079.html" )جمهوری اسالمی که همه آن را پذیرفتند

ای خصوصی  نژاد جلسه دانیم که با صفار هرندی وزیر احمدی می. جلسه وزیر ارشاد روحانی مکار شرکت داشت

کنند  با درایت و همکاری مسئوالن دولت که اغلب نیز دلسوزانه کارها را پیگیری می"رد که ک مطرح می داشت و

گاه کالمی در  دانیم که هیچ و می (جا همان) "جامعه هنری ایران نیز با انگیزه مضاعف بتواند به کار ادامه دهد

و  ۷۶۳۰ماه  ، کشتارهای دی۷۶۰۱، کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۰۶های وحشیانه دهه  مورد اعدام

گاه به سانسور در کلیت آن اعتراض نکرد، کالمی در مورد کشتار  دمحمرضا شجریان هیچ. بر زبان نیاورد ۷۶۳۱آبان 

 .دانیم ها را به خوبی می همه این ...ان بهایی ما بر زبان نراند و میهن هم

 

 

های آن  آید و چیز زیادی در مورد دستگاه تم من از موسیقی سنتی ایرانی خوشم نمیفگونه که در باال گ به همان

سیاوش "من بسیاری از شعرهای . ای نسبی دارم در عوض در مورد شعر، ادبیات و فیلم آگاهی. دانم نمی

های شعر نوین ایران  را از بهترین سروده( منظومه آرش کمانگیر)های او  را دوست دارم و یکی از سروده" کسرایی

ها پشت کرد و مانند  ای به توده دانم که چگونه با خمینی بیعت کرد و به مثابه یک توده دانم، اما همزمان می می

ای از او در وصف خمینی جالد  سروده . ها انتخاب کرد شجریان، بودن در کنار ضدخلق را به جای بودن در کنار توده

( ۷. )های این خیانت است ترین نمونه ات برخی از اعضای کانون نویسندگان ایران با او یکی از شاخصپس از مالق

ری بسیار زیبا اثآرا " کلیدر"و  "جای خالی سلوچ"پسندم و  آبادی را می های محمود دولت من بسیاری از نوشته

بودن در کنار ، ها پشت کرد و مانند شجریان  به توده  ای دانم که او نیز به مثابه یک توده دانم، اما همزمان می می

کنوت "جایگاه : گونه بوده است در عرصه جهانی نیز همین. ها انتخاب کرد ضدخلق را به جای بودن در کنار توده

 لورکافدریکو گارسیا "ها همکاری کرد با جایگاه  ، برنده جایزه نوبل ادبیات که با نازیست"Knut Hamsun هامسون

Federico Garcia Lorca " توان به بسیاری مانند مهدی  همین نگاه را می. ها ایستاد یکی نیست که در کنار توده

 ...و " Leni Riefenstahlرنی ریِفنستاهل " کیا، اخوان ثالث، محسن مخملباف، تهمینه میالنی، ابراهیم حاتمی

 .داشت

بهتر خواندن، بهتر سرودن و یا ساختن کند که مصاف خلق و ضدخلق با  مارکسیسم برای ما مشخص می

، "کمونیست"ها و افرادی که خود را  ها، گروه آیا احزاب، سازمان. شود، معیار چیز دیگریست مشخص نمی

ستم ما تسلیت  های تحت دانند و امروز مرگ دمحمرضا شجریان را به توده خوانند و می یا چپ می" مارکسیست"

های آنان و یا به ملت  مهر، خمینی جالد و رفسنجانی پلید را هم به خانوادهمرگ شاهنشاه عاری از ، گویند  می

، آیا آنان مرگ ندهای بسیاری از خود به جای گذاشت ترجمهو دمحم پورهرمزان ایرج اسکندری   ایران تسلیت گفتند؟

؟ اوالً، آیا این حرف در از مرگ شجریان ناراحت هستند" مردم"چرا؟ آیا باید گفت چون : اگر نه او را تسلیت گفتند؟ 

about:blank


آیا باید همرنگ جماعت شد؟ مگر . های زحمتکش ما صادق است؟ تازه گیریم که مردم ناراحت هستند مورد توده

 برای مرگ خمینی جالد عزا نگرفته بودند؟" مردم"هایی از همین  بخش

ه در کنار ضدخلق گام کهنرمندی به راستی تفاوت هنر برای هنر و هنر برای مردم چیست؟ آیا تفاوتی بین 

برنداشته و دمحمرضا شجریان که در کنار آنان جای خوش کرده بود، نیست؟ آیا نباید بین خسرو گلسرخی و 

آبادی و غالمحسین ساعدی در دو صف گوناگون، یکی در  سیاوش کسرایی تفاوتی قائل شد؟ آیا محمود دولت

توان امثال تهمینه میالنی و دیگر مجیزگویان این و یا آن  میآیا   اند؟ کنار خلق و دیگری در مقابل آن جای نگرفته

ها و افرادی که خود را  ها، گروه آیا احزاب، سازمان  نامید؟" هنرمند مردمی"جناح جمهوری ضدخلقی اسالمی را 

 ستم های تحت دانند و امروز مرگ دمحمرضا شجریان را به توده خوانند و می یا چپ می" مارکسیست"، "کمونیست"

ای دور و نزدیک  اند؟ اینان در آینده بودن را با در صف مردم بودن اشتباه نگرفته" محبوب مردم"گویند  ما تسلیت می

 در عزای مرگ هنرمندان محبوبی چون ستار، گوگوش و مرتضی چه خواهند گفت؟ یا چه خواهند کرد؟

یا " مارکسیست"، "کمونیست"که خود را  ها و افرادی ها، گروه آیا واقعیت جز آن است که چنین احزاب، سازمان

اند، بویی از مارکسیسم و تحلیل  دانند و امروز عزادار مرگ دمحمرضا شجریان شده خوانند و می چپ می

اند؟ آیا این درست همان رفتاری نیست که خائنان حزب  رو حرکات مردم شده مارکسیستی نبرده و تنها دنباله

که سازمان ُپرافتخار چریکهای فدایی خلق ایران را  -فرخ نگهدار و مهدی فتاپور  توده، حزب رنجبران و خائنانی چون

آیا با همین منطق و استدالل نبود که این خائنان همانند شجریان،  پیشه کردند؟  - به پابوس ارتجاع بردند

 شان، خمینی جالد، شتافتند؟"امام"به بیعت با ... کسرایی، مخملباف و 

 سوئد، -استکهلم 

 ۰۶۰۶اکتبر  ۷۷برابر با  ۷۶۳۳مهرماه  ۰۶

 

 :پانوشت

 :ست این آن سروده ننگین سیاوش کسرایی( ۷

 دارمت پیام"

 ای امام

 که زبان خاکیانم و رسول رنج

 بر توام درود بر توام سالم

 آمدی

 ای که خلق خوش آمدی، پیش پای توست ای خجسته

 کند قیام می

 حق ما بگیر

 داد ما برس

 به خیره در نیام تیغ برکشیده را نکن



 !رود سمند دولتت، بران حالیا که می

 برد حالیا که تیغ دشنه تو می
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 !چه کسانی را زد و دیدیم که آن جالد چگونه و

 


