
 اين نامه در دو بخش ميباشد :

 بخش اول در مورد ماجراھای من بعد از انقالب می باشد که البته به شيوه بسيار -1
 ميزان (نانو) است کوچک شده در بسيار

 شما را در باره موزيک پاپ در بر ميگيرد . بخش دوم گفتگوی من و -2

پيرامون آن دشمنان  بويژه واقعيات موزيک و من ھمواره برپايه رک گويی درھر زمينه و
 دارم که به ھمه آنان احترام می گذارم و باورم بر اين است که با نوشتار بسياری داشته و

شاھد واکنش ھای تازه بسياری ھم خواھم بود. از اين بابت ھيچ گونه ھراسی ندارم،  زير
که  بگويم اين را سربلندی فرھنگ اين سرزمين می باشد. بايد چون ھدف ھمه ما پيشرفت و

با   چشم براه اين بودم که شخص ديگری اين حرف ھا و آگاھی ھا را سالھای زيادی را
از  شدم خودم آنھا را با شما در ميان بگذارم و اما در نھايت ناگزير ، مردم در ميان بگذارد

 ھر چند که با دشمنان تازه ای ھم رو برو خواھم شد. ، اين کار بسيارھم خوشحالم

، و  راه است تگو را با شما آغاز کنم از آنجا که در اين پيج که در آغازپيش از آن که گف 
را از من  »ملک جمشيد«بويژه آلبوم  سال گذشته ھمواره کارھای تازه و 9در  نيز

آغاز  ياران مھربان برسانم که بطور کلی من از ميخواھيد بايد به آگاھی شما دوستان و
سال ممنوع الکار بوده  25آن می گذرد به مدت  سال از 35انقالب تا کنون که نزديک به 

ام وھم اکنون نيز ممنوع الکار می باشم.(تمامی کارھای من بعد از انقالب منھای راز دل که 
گی و غير حرفه ای و ابتدايی توليد شده) در زمينه ممنوع انجام شد با ابزار خان در استوديو

رھای اصلی خود مانند بساز بفروشی و... منھای کسانی که به دنبال کا (الکاری يک ھنرمند
که در جامعه خودش محبوب و شناخته شده می باشد (بدون ارزيابی ھنری کارش) رفتند)
 براحتی از روی آن گذشت.  نبايد

نام داشته  وحشت انگيز ترين مجازاتی که در زمان ساسانيان مرسوم بوده (شکنجه نه مرگ)
انگشتان دست ھا و پاھا سپس دست ھا را تا مچ  و پاھا آن بدين قرار بوده که جالد نخست  و

ھا را تا زانو می بريد و آنگاه گوش و بينی تا آرنج و پا آن دست ھا را پس از را تا پاشنه ،
سر انجام سر را قطع ميکرد . اين قبيل اعدام شدگان را نزد حيوانات وحشی می افکندند  و

ان مرسوم بوده است). به باور من تحمل (درآن ھنگام اين گونه شکنجه ھا در ھمه جھ
، چون نخست اين که  از اين شکنجه ھم سنگين تر استواقعی  ممنوع الکاری يک ھنرمند 

 درآن مجازات در فاصله کوتاھی مجرم تلف و از ادامه  شکنجه رھا می شده ولی در
زمان وجود استثنا آنھم در ميزان بسيار محدود) قيد  چند ( منھای مجازات ممنوع الکاری



در  به ميان کويری ببری و ندارد و درعمل مانند اين است که با اتومبيلی متھم بدون جرم را
به آبادی برگردی تا درآن برھوت آن بيچاره در تنھايی مطلق  و اش آنجا به کوير بسپاری

 ذره ذره بخار شود.

جايگاه شان) (چون در اين ھنرمندان (وارونه شدن ناگھانی  ھمين پايه بود که بسياری ازر ب 
فاصله بسيار کوتاھی (چند ساعت) ھمه آنھا از يک چھره دوست داشتنی در جامعه به يک 
چھره پليد و... تبديل شدند) به بيماری ھای افسردگی شديد بر پايه آواری از نااميدی و 

انی تزلزل شخصيتی در تنھايی مطلق با مرگھای زود ھنگام از دنيا رفتند (رھا کردن ھنرمند
و...سزاوار  نه بھره مندی از مزايای شھروندیشناخته شده در جامعه بدون داشتن ھيچگو

از ھمه اين که ھنوز مدت کوتاھی از جان سپردن اين متھمان بدون جرم  غم انگيزتر). نبود
نگذشته است ، که امروزه ھمان به اصطالح جرم ھا در ميزان بسيار پست تری مورد 

انگيزه ممنوع الکاريھای خودم را ھنوز نمی دانم . برای ! پشتيبانی ھم قرار گرفته است 
سال به طول انجاميد و من ممنوع الچھره و  17حکم اول (آغاز  فترت) که درآغاز انقالب 

حتا ممنوع الخروج ھم بوده ام ، شايد  بتوان آنرا به عوارض و نشانه ھای انقالب ھا  نسبت 
، که (از داشتن ليسانس جامعه شناسی ھم ھمانگونه که ميدانيد نميتوانستم بھره مند شوم)  داد 

پاپ در ايران اين ممنوعيت برطرف  با پخش آلبوم سيب نقره ای و آغاز دوباره موزيک
دارد). اما برای بار دوم (فترت) که  خود را ماجراھای شنيدنیتوليد اين البوم ھم شد(که 
سال از آن می گذرد ھنوز پاسخی پيدا نکرده ام. حکمی صادر شده است (پنھانی،  9اکنون 

پايه شواھد  ست به صراحت و روشنی اعالم می شد) که بريچون اگر قانونی بود می با
موجود ، نه شاکی وجود داشت و نه مجرمی و نه جرمی اتفاق افتاده بود ، ھمچنين نه 

مراتب دادرسی مانند وکيل و قاضی و ھيات منصفه و نه رای گاھی (محکمه ای) و نه داد
صادر شده ای . اما شگفت اين که حکم (در پشت درھای بسته) داده و اجرا می شود . آنھم 

قيد زمان (باالخره در ھمه دنيا ھر حکمی زمانی مشخص دارد) و نتيجه اين حکمی  بدون 
که بر پايه اين حکم آلبوم (ملک جمشيد) من که مجوز تمام مراحل مميزی شعر و موزيک و 
... را گرفته بود به ناگاه جلوی پخش آن گرفته شد( تا کی ؟ کسی پاسخگو نيست و خدا 

 ميداند) . 

ساله و سرمايه گذاری توليد و بويژه ناديده گرفتن تاثير اين آلبوم صرف نظر از زحمات چند 
سال پا در ھوا نگه  9در موزيک پاپ ايران درست مانند اين است که شخصی را به مدت 

زايی و ھم چنين  دارند (بدون کوچکترين فکری در زمينه ادامه زند گی و شيوه درآمد
گذارده اند) البته من با تمرين ھای سخت و  مسئوليت ھايی که خانواده و جامعه بر دوش او



سال در کوله بار زندگی خود داشتم توانستم از پس  17دشوار و نفس گيری که در زمان آن 
آن برآيم . باور کردنی نيست اما باور کنيد که در تمام اين مدت ، راديو (بدون توجه به 

اديت ھای ناشيانه  حقوق مولف ومصنف) کارھای مرا با تکه تکه کردن وقانون و 
د (چسباندن تکه ھای بريده شده يک ترانه) ھر گونه که خود دلش می خواست پخش می کر

برای نمونه ھمان صداھای کرال بانوان تصويب شده در  البته بدون آوردن نام من .صد ، 
وزارت ارشاد را ھم حذف ميکرد . خوشبختانه در ھمين ھنگام بود که از سوی پژوھشگران 

  Rolling Stone( نشريات تخصصی دنيا و ھمينطور مھمترين رسانه ھا و جھانی

Daily News ,Los Angeles Times, Independent , The Sunday Times ,  ... بر پايه آلبوم   )و
) و بويژه آلبوم خودم Forge Your Own Chains( زنجير خود را خودت بباف ھای جھانی

جايگاه موسيقی دان جھانی و يا نابغه در () Back From The Brink( برگشت از لبه پرتگاه
موزيک شرق و يا پدر خوانده موزيک راک ايران) به جھان معرفی شدم و ھمين انگيزه ای 

بويژه بزرگترين  .و..) Redbull( رد بوولشد که از سوی فستيوال ھای بزرگ جھانی 
در فرانسه که برجسته ) Trans Musicales(ترانس موزيکال)(جھان  در فستيوال موزيک

ترين موسيقی دانان جھان آرزوی افتخار ورود به آنرا دارند گزينش و دعوت شوم ، که 
 نشانه ھای آن در سايتم می باشد .

انگيزه ورود موزيک راک ايران به  برای اولين بار در موزيک مھم جھش اينبا اين که  
اضافه ) در زمينه موزيک( افتخارات ايرانحيطه و گستره موزيک جھان شد و افتخاری بر 

کرد ، شگفتا که در ايران با سکوتی بزرگ و معنی داری بر گزار شد . اين ھم برای من 
باور نکردنی بود ، که از يک سو از طرف مميزان شناخته شده در موزيک جھان برگزيده 

تلخ ترين وغم اين  . دعوت شوم اما از سوی ديگر در کشور خودم ممنوع الکار باشم و
 خودش که ازجان بيشتر کشور سرزمين و در انگيزترين حسی است که انسان خودش را

ساله اخير بيشتر به  9حال بايد بگويم که اين فترت ھر تنھا ببيند.  به  دوستش دارد غريب و
يک پرنده دست ( موزيک کشور شد ، چون با تکيه  بر اين جمله پند آموز که سود شما و
در زمينه   ی ھم بايد پرواز کند تا پرواز را فراموش نکند) تمام وقتم را برای کارآموز خانگ

 . موزيک گذاشتم و بر ھمين پايه کارھای تازه ای را انجام داده ام

اکنون ھنوز يک ماه نشده است که اين پيج آغاز به کار کرده است و من بر پايه آزمايش و  
مھربانم  در ايران و خارج از ايران ( بدون داشتن  مھر ھمه ياران تجربه باور دارم که با

 حال حاضر ليون ھا ھم می رسد در صورت ادامه اين روند ( چون دريپيج و ...) که به م
بايد روشی  نميتوانم از روشھای استاندارد و معمول  پخش در ايران استفاده کنم ) ناگزير



ی تازه  ينه موزيک و رسيدن آلبوم ھادر زمديگر را گزينش کنيم که به خواسته ھای خودمان 
 ھم چنين پخش کارھا دست بيابيم .  به دست شما گراميان و

( چرا با اينھمه   زمينه در آخر الزم ميدانم به پرسش بسياری از شما ياران مھربانم که در
ايده ھای  چنين نوآوری ھا و ھم و جلو گيری از پخش کارھا و نابسامانی ھا و بی مھری ھا

 چنان چنين و تان و ... از ايران نرفته ايد و اگرمی رفتيد امروزه در جھان شھره و تازه
 بايد بگويم حرف شما درست است اما بديھی است که ساختار شخصيتی افراد و بوديد )

فتن از ميھن ھمواره دو نشان بد دارد يکی ر شرايط زندگی آنان متفاوت ميباشد . به باور من
شود و مھمتر آن که با فرار از  به آن شخص سنجاق می (فراری) پسونداين که برای ھميشه 

 و اگر بر فرض ميزان دشواری ھا ميھن را در برابر خطرھا تنھا می گذاريم واقعيت ھا و
 برسد ديگر کسی در ميھن باقی نمی ( يعنی ھمه)به باال ترين حد خود  عمل به اين روش

و باور ) ه ميزان جمعيت يک کشورھم رسيده استبه ويژه که ھم اکنون اين تعداد ب( ماند
  ايرانی عشق می ورزم. و ايران  من به دارم که می دانيد که

می دانم که شما ھم اصال .  سخن دادم و نوشتم با پوزش از اين که زياد از اندازه داد
 .کافی و نه سال فقط الزم  بود  35اما دانستن آنھا پس ازگذشت  ، حوصله نداريد

 : سر اصل ماجرابرويم 

ارجمند فرامرز پايور نوازنده بی ھمتای سنتور(ھمواره يادش  استاد بی چون و چرا و
ما بيشتر به شنونده : « اين بود که يدميا گفته ھای ايشان بر به گونه ايکه از) گرامی باد

  »خوب نياز داريم تا نوازنده خوب

  

با اينکه بخوبی ميدانم  . ميکنمگفتگوی خود را با شما آغاز  بر پايه ھمين سخن ناب
سين ھای بسيار خوب و برجسته ای در ايران ھستند و پيشرفتھای فراوانی يموز ھنرمندان و



 که می کشاند یھمواره از اين ناراحتم که شرايط آنھا را به سمت و سوي اما،  ھم داشته اند
 فرھنگ ايران ميباشد.  به ضرر آنھا و

  ...و چون ھمين پيشرفت بود که منجر به بمب اتمی شد،  الزمه ھر پيشرفتی تکامل نيست
شرفت پيھمسايگان خود ، باتوجه به  سنجش با در دراين ھنگام که موزيک پاپ ايران حتا

، يکی ايگاه شايسته اش را دار نمی باشد .  به باور من ج آنھا در اين سال ھا ، به ھيچ گونه
پايه تربيت  تيبانی  شنونده (مخاطب) ايرانی برازمھم ترين انگيزه ھای اين پس افتادگی ، پش

ان ھم تربيت زحتا تار می باشد (ھيچ کس در دنيا بی تربيت نيست اش شنيداریبد ديرين 
( در  برای کاالی تقاضا تقاضا ، اگر پايه قانون عرضه و بر زيرا ) دارد اما تربيتی جنگلی

  .شد عرضه ھم صورت نمی گيردبد نبا )کاال گفت را در نقش اين جا شايد بتوان موزيک
خواھد بود ، بويژه که اين گزينش  پايه نداشتن آگاھی ھمواره زيانبار زينش اشتباه برگ

  فرھنگ کشور زيان وارد آورد.  ه دانش وب(شمای مخاطب) 

 موزيک ھر جھانی شده است و، موزيک پاپ  بويژه اين ھنگام موزيک و ازآنجا که در
  توجه به اينکه با و می آيد فرھنگ آن بشمار ای شناخت دانش ونمادھای پايه  يکی از کشور

جھان پيش نرفته ايم، پخش موزيک پاپ ايران منھای تعداد اندکی  ھمگام با اين زمينه مادر 
گم ميشوند، درشبکه ھای گوناگون جھانی (ھمان گونه که ھمه ما ميدانيم  که در اين ھياھو

مايه شرمساری است . چون با پخش اين کارھا ما چه  انگيزه و) وھمواره آنرابيان می کنيم
چه نخواھيم وارد حيطه موزيک پاپ جھانی شده ايم و ھمه جھان آنرا در جايگاه  بخواھيم و

آنرا با ديگر موزيک ھای کشورھای جھان سنجش ميکنند.  موزيک پاپ ايرانی می پذيرند و
 به خطر را مانده آبروی موزيک ماته  نشان می دھد و را خود اين نابسامانی ھنگامی بيشتر

 . ترکيه و.. لبنان و می اندازد که کمی ھم به موزيک پاپ کشورھايی مانند افغانستان و
   گوش دھيم .

اين شيوه را از  موزيک  شرق و غرب بسيار موافقم ودر آميزش  پيوند و ون با نوآوری م
ھم در سازبندی ھای کارھايم انجام داده ام  ام و گفتگوھای موجود آن ھنگام گفته آغاز ھم در

گی و در سالھای گذشته شاھد نوعی آميزش و پيوند موزيک سنتی ايران و تازاما به ، 
احترام در  بويژه نداشتن مسئوليت و موزيک غربی بوده ايم که نشان از ناآگاھی کامل و

د و اوج اين باش ھای آن سرزمين ھا می جايگاه و مقام ھر دو موزيک و فرھنگ حفظ
ناراحتی ھا ھنگامی است که رسانه ھای گروھی ايرانی ھم مانند نقل و نبات آنھا را به  

 فرھنگ  سرزمين خود آنھا نمايش می گذارند . غافل از اينکه پخش اين کارھا به موزيک و
بزرگی  به  پی کشور ھای ديگر ھم با شنيدن آنھا  مردم ھم زيان وارد ميکند . بويژه آن که



. بايد گفت برای مورد توجه قرار گرفتن نخواھند برد موزيک سنتی و فرھنگ ماشکوه  و
... راه ھای  و خنده آور از سوی ديگران به غير از راه ھای غير معمول و بھت آور

بدون اينکه موزيک و فرھنگ  ديگران و خودمان را به بازی  عاقالنه ديگری ھم ھست
شخصی با لباس غير معمول (بالماسکه) در روز روشن بگيريم. شکی نيست برای نمونه اگر
  .  قرار خواھد گرفت ...به خيابان برود مورد توجه و خنده و

که با روش آزمون و   فرھنگ دو سرزمين ابزار آزمايشگاھی نيستند از آنجا که موزيک و
موزيک دو برای انجام چنين کار مھمی ( پيوند و آميزش  بنابراين  ن روبرو شويم.آخطا با 

 :  فرھنگ گوناگون ) دست کم داشتن سه مورد پايه ای زير

 صدا و سازھا ھا و گوشه و ھا (نه کافی) به موزيک سنتی ايران(دستگاه آگاھی الزم - 1
ھم چنين دشواری ياد گيری آن ، کار  پيچيدگی و که بر پايه گستردگی و ...دھندگی آنھا و

 ل نيست. سا و يا يک سال و دو و دو روز يک روز

سبک ھای  (نه کافی) به موزيک غربی ، که آنھم بر پايه وجود فرم ھا و گاھی الزمآ - 2
و با زمانی کوتاه  فرھنگ ھای جھان کاری بس دشوار ميباشد و گوناگون درکشورھا زياد و

 گرفت.       به ھيچگونه نميتوان آنرا فرا

آميزش دو  و در پيوند نوآوری و خالقيت و داشتن توانايی و برخورداری از استعداد - 3
 فرھنگ موزيک و دو

کار موزيک  نيست. چون در آخر کار ممکن است باز ھم نتيجه  کافی ھم باز الزم است اما
 دو فرھنگ نباشد  . قابل ارايه برای ھر شايسته و

بمباران  که با ... و  ی نااگاهدالالن و واسطه ھا از روش نشريات و آگاھی برای آشنايی و
ناآگاھی مردم انجام می شد و ھم اکنون ھم انجام می شود ، ناگزير  استفاده از تبليغاتی وسوء

 فقط به چند مورد اشاره ميکنم.

موزيک  می گويند . نوعی» جاز«که در ايران به اشتباه آن را  »جز«واژه انگليسی  – 1
ھمه آمريکا و  بتدريج در بنيان گرفت و 19مريکا در قرن است که  به وسيله سياھان آ

مريکا برای بيان غم و آپايه اين موزيک آواھايی است که سياھان  . اروپا گسترش يافت
دو نشان بارز اين  . کوبه ای اجرا ميکردند غربت و احساسات خود با سازھای بادی و
گان اين موزيک می توان از( لويی برجست از موزيک بديھه سرايی و بديھه نوازی ميباشد.

  ترومپت نواز سياه پوست) و(دوک الينگتون پيانيست سياه پوست) نام برد.  رمسترانگآ



يا حتا به صورت  در ايران به صورت جدی و» جز«تا آنجا که من می دانم اين موزيک 
ويگن گرامی خواننده  و... شوخی ھم وجود نداشته است.اما نشريات ناآگاه و دالالن سود جو

و اين در  معرفی کردند (سلطان جاز) پاپ ايران راگذار در موزيک  تاثير و خوش آواز
حالی بود که خودشان ھم نمی دانستند چه می گويند و چه می نويسند و به چه ميزان مردم 

 را گمراه ميکنند.

(بديھه) واژه ای عربی وبه معنای ناگھانی ميباشد و بديھه سرايی در موزيک به مفھوم 
 ه از پيش تعين شده نباشد.يا نوازندگی بالدرنگی است ک خواندن و

ساز کوبه ای ميباشد که   درامز)( نام اشتباه ديگری که ھنوز در ايران باقی مانده است
از قديم به  اشتباه آن را جاز ميگويند تا جايی  اماعموم مردم نوازنده اش را( درامر) مينامند.

  ارکستر جاز می دانند.آنرا  داشته باشد که در آن اين ساز (درامز) وجود ارکستر که به ھر

 

در سده گذشته ، ورای ھمه استادان خبره موزيک .موزيک ايران با تکيه بر تاريخ – 2
مرتضی نی  سنتی ايران ، فقط قمرالملوک وزيری شاگرد چندين ساله و زبده استاد بزرگ

بانوی شايسته ای که ھمه ثروت افسانه ای و ( ديگر استادان بنام درموزيک ايران داود و
در  را نيازمندی درگذشت) بخشيد و خودش در فقر و نيازمندان به فقرا و ھنگفت خود را

می  مشھورترين و محبوب ترين خواننده قرن گذشته جايگاه شايسته بانوی آواز ايران و
اخالق ايران مورد تقليد  شناسد. به گونه ای که  شيوه آواز خواندن اين تک ستاره آواز و

وزی ھم می باشد گرچه ھنوز کسی از پس آن بر نيامده است. اما ھمين خوانند گان خبره امر
که حتا به گرد پای اين بانوی خير انديش وھمچنين  گھی چی ھا کسانی راآ ھوچی ھا و

 –زمينه موزيک سنتی  کادميک درآ صدای بی نظير او از جھات گوناگون( سالھا تحصيالت
 – پاساژھا –تکنيک صدا  - صداقدرت  –وسعت صدا  - درست و بی ھمتا خواندن

 حتا قابل سنجش با او ھم نيستند راو  بويژه شخصيت بی ھمتای او...) نمی رسند و تحريرھا



وره و اسط بی مورد آقای آواز و ديگر لقب ھای - با پسوند ھای دروغ مانند بانوی آواز
  نميدانند به شما ديکته می کنند.  را ھم نھاحماسه و... که  حتا معنی آ

 

 اجرای برنامه تنظيم شده ای از کنسرت واژه ای فرانسوی می باشد که معنی و مفھوم -  3
شنيدن برنامه و ھنرنمايی  مردم که به خاطر حضور موزيک سازی يا آوازی در قطعات

اما تا آنجا که من خبر دارم اجرای کنسرت در خارج از  آمده اند. گرد نوازندگان ارکستر
ھم جمع شدن دور  کنسرت واقعی ندارد و معنی ربطی به مفھوم وايران اصال ھيچ گونه 

و  و بويژه رقص می باشد گفتگو آنھا فقط در ميزان يک شب نشينی و خوردن آشاميدنی و
اصال مطرح  و ارکستر ميباشد فراموش ميشود ھنرنمايی در واقع اصل ماجرا که شنيدن و

   نيست.
آن اين  بسيار زننده ای به کار گرفته شده است وبه تازگی شيوه  شايد بر ھمين پايه است که

گی واقعی با لب زدن ھماھنگ بر نوازند است که در اجرای کنسرت ھا بجای خواندن و
و در حقيقت شب  را در می آورندو نواختن روی آھنگی که پخش ميکنند ادای خواندن 

يد اگر پی کاله کسی نيست به اينھا بگو سر ھمه را کاله ميگذارند. تاريک و روز روشن
و يا اينکه در تصاوير شخصی با  برداری می رفتيد پول بيشتری می توانستيد به جيب بزنيد

دست گرفتن سازی که ھيچگونه آشنايی با آن ندارد با ادا درآوردن شيوه نوازندگی آن ساز 
 تراز ھمه گستاخانه  سعی در فريب ھمه دارد. رفتاری که در ھيچ کجای دنيا انجام نميشود.

ميباشد که به تازگی در موزيک ما رواج پيدا  ی ایشعبده باز، به جامعه  توھين آميزتر و



ول با دادن آن اين که طرف ا باورنکردنی ھا ميباشد و از باورنکردنی ترينو  کرده است
ھنری طرف ديگر را ميخرد. يعنی اينکه  معمول شناسنامه کاری و پول فراوان وغير

را که شخص ديگری انجام داده است را  و... -تنظيم ارکستر -نوازندگی - آھنگسازی
براحتی ميخرد و با کمال پررويی که در کمتر شخصی ممکن است پيدا شود به نام خودش 

که ھمه کارھا را خودش انجام داده است) ترفند (با اين  به جامعه يعنی شمای مخاطب
اين دو شخص در تنھايی خود در که  شما لحظه ای به اين فکر کنيد . می فروشد معرفی و

ھرگز فکر نميکردم وضعيت موزيک ما در اين  . چه فکر ميکنند )شمای مخاطب (مورد
توھين بدتر از اين نميشود. اين ديگر شعبده بازی  . خراب باشد آشفته و ميزان نابسامان و

ديگر ھنرمند ھم معنی و  . با اين روند ميباشد از جامعه نيست بلکه يک کاله برداری واقعی
گاھی ھای الزم و آاخالق خودش را در جامعه از دست ميدھد و تا  بويژه رسالت و ومفھوم 

در ابعاد بزرگتری ادامه خواھد  ..(نه حتا کافی) در اين زمينه نباشد اين ماجراھای کثيف و.
ق در زمينه پس ازخواندن ودانستن موارد باالو اين که تمام اين کارھای خالف اخالداشت.

 موزيک بر پايه سوء استفاده از نا اگاھی شما در زمينه موزيک انجام ميشود.

 افتاده ای ھم به کارشناس و پيش پا کار برای ھر که امروزه حتا شمابدانم می خواھم 
چون آن که  چند و گزينش موزيک پاپ و در را، چ متخصص آن مورد مراجعه می کنيد

 ً شناخته  موزيک ايران در جھان پيوند دارد ، اين روش درست وبه نمايش فرھنگ  مستقيما
نشريه زرد  يا آلبوم و ھردر  يا رسانه و که ازسوی ھر شده را انجام نمی دھيد و ھرکسی را

شعر و آھنگ و تنظيم ( پر رنگ و يا کارخانه ھايی که فراورده ھای آن و زرد کم رنگ و
حتا  می باشد و شده تاريخ مصرف گذشته)بی گناه از ھم کپی  گاه وآ گان ناخوانندو 

 وخوانندگی  ھنرجايگاه مھم  موزيک و در .گويندگان و نويسندگان اين رسانه ھا و..
   ؟! می پذيريد چه تمامتر سادگی ھر به شما ديکته می شود با .آھنگسازی و..

موزيک   درفضل ھای نا آگاھانه  انگيزه اين دخالتھا وتوليد ھای بی پايه و اساس و اظھار 
پاپ (ورود برای  پيکر ودر پاپ اين است که سال ھای سال است اين موزيک بيچاره و بی 

مانند کودکی بی پدر ھمواره  ناپدری ھای گوناگون کوتاه مدت داشته است ) عموم آزاد است
که با که در اين باره مھم و تخصصی  و امروزه ھر شخص به خود اين اجازه را ميدھد

 داد سخن سر دھد . کشور درجھان پيوند داردفرھنگ آبروی 

می خواھم  پافشاری ھرچه تمامتر گرامی با ياران مھربان و اين پايه من ازشما دوستان و بر
دوستان  بويژه از مھمی که درھمين زمينه انجام خواھيم داد شرکت کنيد و بسيار گفتگوی در
ھم بخواھيد  ھنجار می سوزددلش به حال اين وضعيت نا ب ھر شخص که نزديکان خود و و



 ياری ھمه شما و آگاھی و دارم با اين گفتگوھا شرکت کنند. من باور دربيشتر برای آگاھی 
 را شايد راه شايسته خود دل خوشی از آن نداريد ، شما ھم ديگران اين موزيک پاپ که خود

 پيدا کند .  بتواند

روز پاسخ  10پرسش نزديک به  ھشت پرسش کليدی آغاز می کنم . برای ھر با گفتگو را
 رامی خوانم و سپس باور و ديدگاه خودم را می نويسم . ھای شما

 پرسش يکم :

موزيک پاپ  سبک را ترانه چيست وچه مشخصاتی را بايد دارا باشد ، چه فرم يا -1
 ؟ دميداني


