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نگاه مثبت دولت به موسیقی

بیش از  30ســال اســت که درعرصه موسیقی فعالیت میکنم اما به سبب مشــکالت و سنگ اندازیهایی که
بر ســر راه موســیقی وجود داشت متأســفانه در 8سال دولتهای نهم و دهم نه توانســتم کنسرتی برگزار و نه
آلبومی منتشــر کنم .اما خوشــبختانه در چهار ســالی که از دولت یازدهم میگذرد ،سه آلبوم موسیقی منتشر
کردم و همچنین توانستم درتهران و شهرستانها اجرای کنسرت داشته باشم.
نخســتین کنســرتی که برگزار کردم در ســال  68در تاالر وحدت بود و بعد از آن ،چهار ،پنج ســال دیگر اجرای
کنسرت داشتم اما دیگر اجازه برگزاری هیچ کنسرتی را نداشتم تا 26شهریورماه امسال که موفق شدیم برای
اجرا در تاالر وحدت مجوز کنسرت بگیریم .البته مشکالت ومسائل پیش آمده سبب شد اجرای این برنامهها
میســر نشــود و همیشه موانعی برای مجوز گرفتن ما وجود داشــت .ناگفته نماند درهمین یکی ،دو سال اخیر
نیز این مشــکالت برای ما وجود داشت .بهعنوان مثال قرار بود کنسرتی که چندی پیش در کرمان برگزارشد و
به نفع جامعه خیریه بود ،در فروردین ماه ســالجاری برگزار شود اما متأسفانه چند شب قبل از اجرا با وجود
داشتن مجوز لغو شد.
مسئوالن موسیقی باید دیوارها را بردارند و فضای کامالً سالم و راحتی برای موزیسین و هنرمند فراهم کنند.
گاهــی هنرمند آنقدر درگیر مجوز میشــود که دیگر نمیتواند خالقیتی داشــته باشــد .موزیســین برای ابداع
و خالقیــت نیــاز دارد فکــری رها و آزاد داشــته باشــد و قطعاً ایــن اتفاق به نفع خــود دولت اســت .امیدوارم و
مطمئن هستم دولت جدید نگاه مثبتی به هنر دارد.
با این تفاســیر بسیارخوشــبین هســتم و از نگاه من عملکرد و سیاســت دولــت درعرصه فرهنــگ وهنر بویژه
موسیقی ،درچهارسال گذشته مثبت بوده است؛ هرچند هنوز هم مشکالت بسیاری بر سر راه موسیقی وجود
دارد و جا دارد به دیگر مســائل آن پرداخته شــود .از جمله به قانون کپی رایت باید نگاه جدی تری بشود .حق
وحقوق موزیســین ضایع شــده و این ظلم بزرگی به هنرمندان اســت و جای تعجب دارد که چرا تا امروز هیچ
اقدامی برای این مســأله صورت نگرفته اســت؛ با وجود اینکه امیدوار بودیم در  4سالی که گذشت ،این اتفاق
بیفتد اما متأســفانه هیچ کاری دراین راســتا انجام نشــد .موزیســینها آثارشــان را با زحمات و هزینههای باال
ضبط میکنند و نه تنها هزینهای بابت آن پرداخت نمیشــود بلکه متأســفانه برگشت مالی هم ندارد .با این
اوصاف امیدواریم در ســالهای آینده این مسأله حل شــود و بتوانیم شاهد اجرایی شدن قانون کپی رایت در
ایران باشیم.
نکته دیگر این است که شخصاً مخالف این هستم که آلبومهای موسیقی را ارزیابی میکنند و معتقدم کشور
ما نیز مانند دیگر کشــورها ،آلبومها را منتشــرکنند و تنها به لحاظ شــعری بررسیهایی صورت گیرد تا مشکل
اخالقی نداشــته باشد.این ارزیابیها بیحرمتی به موزیسین است .هنرمند کارخود را منتشر میکند ،یا مورد
استقبال قرار می گیرد یا نمیگیرد؛ بنابراین دیگر نیازی به این شکل ارزیابی نداریم و به نظرم باید این شکل
کار برداشته شود و مانند کشورهای پیشرفته دنیا مردم تعیین کنند اثر خوبی بوده یا نه.
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ضرورت واگذاری امور هنری به اصناف

ازنــگاه من و بــا یک دیــد منصفانه عملکرد وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
دردوران آقــای علی جنتی بســیارخوب بود .مشــکالتی که از ســوی یک جناح
بــرای فرهنــگ و هنــر بویــژه موســیقی ایجــاد شــد و ســنگ اندازیهایــی کــه
میکردنــد ،قابل درک بود که آنهــا نمیخواهند دولت آقای روحانی و وزارت
ارشــاد موفق عمل کند و این مســأله برای هنرمندان همــه عرصههای هنری
کامالً آشــکار بود .در صورتی که شخص آقای جنتی در این باره تالش بسیاری
داشــت و حتی درجاهایی که ازهر سو فشــارهای زیادی وارد میشد ،مثل لغو
کنسرت در شهر مشهد و قم پای آن ایستادند.
اما انتقاد مهم و خواسته اصلی جامعه هنری و موسیقی از دولت تدبیروامید
وعدههــای انتخاباتــی بــود کــه آقــای روحانــی بیــان کرده بــود .ایشــان گفت
امورهنــری بــه ایــن صنف واگــذار شــود اما بــه نظر میرســد هنوز ایــن اتفاق
نیفتــاده اســت .بهعنــوان مثــال در گذشــته کارت تدریــس با حکــم معاونت
هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به خانه موســیقی واگذار شــده بود و از
ســوی ایــن صنف صادر میشــد .ایــن یــک کار تخصصی و صنفی اســت و آن
دوران تأثیــر مثبتی بر آموزش موســیقی داشــت و باعث شــده بــود کادرهای
آموزشــی بــه فــرم و شــکل خوبــی دســت یابنــد .اســتادان و معلمــان در هــر
رشــته و ســلیقهای ،بدون حــب و بغض انواع شــیوههای تدریــس را آموزش
میدادند و ســبب شــده بود سیســتم آموزشی به سروســامان خوبی برسد اما
متأســفانه دردولت گذشــته ایــن کار ازصنف موســیقی گرفته شــد و هنوزهم
بازنگشته است.
از دیگر کارهایی که به عقیده من باید برعهده صنف باشــد مســأله کپیرایت
است .حمایت و پشــتیبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ازقانون کپیرایت
اتفاقات بســیار خوبی را رقم خواهد زد .بسیاری از شرکتها و تهیهکنندههای
آلبــوم اوضــاع خوبــی ندارند؛ بنابرایــن با حمایــت ازقانون کپــی رایت عالوه
براینکه معضل بیکاری تعدادی ازافراد جامعه برطرف میشود سبب رونق
اقتصادی نیز خواهد شــد .امیدواریم با انتخاب دوباره آقای روحانی ،ایشــان
به وعدههایی که داده بودند عمل کنند.

