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اصلی ترین دســتاورد این گزارش، نشــان دادن امکان سیاســت گذاری موســیقی در جمهوری اســامی، 
آن هــم دقیقــا از مجــرای درکــی اســت کــه جمهــوری اســامی از موســیقی داشــته و دارد. مــا نشــان داده ایم 
کــه چگونــه تلقــی جمهــوری اســامی از موســیقی، همچــون یــک کاالی رســانه ای اســتراتژیک، بــه او ایــن 
امکان را داده اســت که با فاصله ای که از موســیقی می گیرد، موســیقی را سیاســت گذاری کند. در ادامه، 
»ســازمان تولیــد« و »ســازمان توزیــع« را  بــه مثابــۀ دو نقطــۀ شناسایی شــده بــه عنــوان نقــاط راهبــردی و 
اثرگذار موسیقی در جمهوری اسامی معرفی کرده ایم و گام هایی که در سطح سیاست گذاری و اجرا، 
در مقاطــع مختلــف نســبت بــه ایــن دو نقطــۀ کانونــی، برداشــته شــده اســت را صورت بنــدی کرده ایــم. 
بــه بــاور مــا تشــخیص ایــن دو نقطــه بــه عنــوان نقــاط راهبــردی در سیاســت گذاری موســیقی در جمهــوری 
اســامی، تشــخیص درســتی بــوده اســت، هرچنــد کــه در طراحــی سیاســت های متناســب برای ایــن نقاط، 
ــن نقصــان سیاســت های  ــاور مــا عمده تری ــه ب ــل نهایــی ب خطاهایــی اساســی رخ داده اســت. در تحلی
معطــوف بــه ســازمان تولیــد، جنبــۀ »سنت« ســتیز و »تیم« ســتیز آن بــوده اســت. مــا اســتدالل کرده ایــم 
کــه بهتریــن سیاســت در حــال حاضــر، در نســبت بــا ســازمان تولیــد، احیــا و تقویــت گروه هــای هنــری و 

سیاســت کردن میــدان تولیــد موســیقی، از طریــق ذائقه هــای موجــود در میــان همیــن گروه هاســت. 

در زمینــۀ سیاســت های معطــوف بــه ســازمان توزیــع، آفــت اصلــی، نادیــده گرفتــن بــازار از یک ســو و 
دســت کم گرفتن آن از ســوی دیگر، در گام های مختلف بوده اســت. پیشــنهاد ما در این بخش، تمهید  
»حضــور جهــت دار« در بــازار از طریــق تــدارک ائتاف هــای مؤثــر بــا گروه هــا و قطب هــای فعــال در 
بــازار موســیقی اســت کــه در ژانرهــای مختلــف )پــاپ، کاســیک، ایرانــی، ارکســترال و...( ذائقه های پخته، 
تربیت یافتــه و مجــرب دارنــد. تربیــت هنرآمــوزان نیــز می توانــد در یک برنامــه کارِی طراحی شــده، در کنار 
ایــن گروه هــای هنــری صــورت پذیــرد. شناســایی ایــن افــراد و تــدارک ایــن گفت وگــو گامــی جــدی اســت که 
بایــد بــا حضــور سیاست ســازان، صاحب نظــران و هنرمندانــی که بر این هدف تشــریک مســاعی دارند در 
گفت وگوهایی مســتمر حاصل  شــود. جمع بندی نهایی ما این اســت که سیاســت موســیقی در جمهوری 
اســامی می بایســت بــه نحــوی طراحــی و اجــرا شــود کــه ســنت موســیقی در ایــران، بــه نحــو روزآمــد و 

مؤثــری هــم در ســازمان تولیــد، هــم در ســازمان توزیــع و هــم در ذائقــه، ســاخته و پرداختــه شــود.
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