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دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی :ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ  -ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﭼﺎﺭ »ﺯﺍﺭ« ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  -ﺍﻳﺴﻨﺎ

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ95050118999 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71544 :

دﺑﯿﺮ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ آﯾﻨﻪدار:

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ دﭼﺎر »زار« ﺷﺪه اﺳﺖ
دﺑﯿﺮ ﻫﻨﺮی ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ آﯾﻨﻪدار ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ

دﭼﺎر »زار« ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ »ﺑﺎﺑﺎزار« و »ﻣﺎﻣﺎزار« اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را درﻣﺎن ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺪام

ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی »ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﻧﻮاﺣﯽ آﯾﻨﻪدار« ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ) ۳۰ﻣﺮدادﻣﺎه( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪای

اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﯽ ﻣﻐﺎزهای  -دﺑﯿﺮ ﻫﻨﺮی ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ

آﯾﻨﻪدار  -اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ در ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آﯾﻨﻪدار ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻣﻔﻬﻮم اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻗﻮام را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻫﻤﺎن اﻗﻮام ﺟﺎ

ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﯾﻖ
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی

ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ارزش دارد.
او اداﻣﻪ داد :ﻓﺴﺘﯿﻮال آﯾﻨﻪدار ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد و ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪارک دﯾﺪه و از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ

ﺑﺨﺶ رﻗﺎﺑﺘﯽ وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ارزشﮔﺬاری اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ ،ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺮهﺳﻮ  -دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال  -اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :آﯾﻨﻪدار ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽداﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻏﻨﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻗﻮام ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ.

او درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی »آﯾﻨﻪدار« در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را در دو ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺘﺎب اول» ،ﮐﺘﺎب ﺳﺎل آﯾﻨﻪدار« اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎب دوم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ »ﺷﺐﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ

اﯾﺮان« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد و روی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازد.

دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮال آﯾﻨﻪدار ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻮرﺳﯿﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺷﺶ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ

اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﯾﻨﻪدار ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻮام اﺳﺖ ،ﭘﮋوﻫﺶ

ﮐﻨﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺎز دارد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻔﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺠﺴﺘﻪای
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اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺮهﺳﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ آﯾﻨﻪدار در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻼش

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎمﺗﺮی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

در اداﻣﻪ ،ﻣﻐﺎزهای ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ آﯾﻨﻪدار دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻧﺎم »دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎی آﯾﻨﻪدار« ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ژان دورﯾﻨﮓ در ﮔﺎﻟﺮی ﻣﺤﺴﻦ  -دارﺑﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارﯾﻢ.

ﻣﻐﺎزهای ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﺎر ﺧﻮد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻮاﺣﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺮان آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ آن آﺳﯿﺐ وارد ﻧﮑﻨﺪ ،زﯾﺮا

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽداﻧﺎن ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﻪای ،ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺪرن رو در رو و دﭼﺎر ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

دﺑﯿﺮ ﻫﻨﺮی ﻓﺴﺘﯿﻮال آﯾﻨﻪدار در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ درﺑﺎره دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎوره ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دروﯾﺸﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ  -ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻦ ﻣﺎ

ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﺳﺘﻌﻔﺎی آﻗﺎی دروﯾﺸﯽ ،واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد.

ﻣﻐﺎزهای ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻓﺴﺘﯿﻮال آﯾﻨﻪدار ،ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪدﻧﺒﺎل

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻗﺮهﺳﻮ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ و

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻮدن آن اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻃﺒﻖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ روی وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ

ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد.

وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ

ﻓﺮاﺧﻮان را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای  10داﻧﺸﮕﺎه اروﭘﺎﯾﯽ و ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ،آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ

و ﭘﺮوژه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ.

ﻣﻐﺎزهای ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻓﺴﺘﯿﻮال آﯾﻨﻪدار ،ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در

ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﻻزم رﺳﯿﺪهاﯾﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای دوره ﺑﻌﺪ ،ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ.

او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻧﻮاﺣﯽ ،ﻓﻀﺎی ﺑﺎز اﺳﺖ آﯾﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری
اﺟﺮا در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ را ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﺒﺮﯾﻢ؛ اﻣﺎ ﻓﻀﺎی

ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دﭼﺎر ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ اﻓﺮادی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،از آن

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

دﺑﯿﺮ ﻫﻨﺮی ﻓﺴﺘﯿﻮال آﯾﻨﻪدار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﻣﺎ

ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮد .ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ،ﯾﮑﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ دادﻣﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺮوﺳﯽ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ  -ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﭼﺎﺭ »ﺯﺍﺭ« ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  -ﺍﻳﺴﻨﺎ
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