
 آرش ي آخرين شماره
 

 زندآفتاب هميشه در خاطرم پرسه مي

  
. از ابتداي تولد آرش، با اين هدف دست به شدي آرش با صفحات اندك، در پاريس منتشر ، نشريه)1991(فوريه 1369ماه سال پيش، در بهمن و سه بيست

خواستم نگاه ها در مورد تغييرات درون ايران. ميالعملها و عكسدردها، تحليلي نظرات، كنندهانتشارش زدم تا جنس ديگري از صداهاي تبعيد باشد؛ منعكس
حد  خواستم تامي را داشته باشيم.آن كه ادعاي رهبري نظرات و تغييرات واقع در ايران  به ايران و تغييرات جاري در وطنم، در اين نشريه بازتاب داشته باشد؛ بي

هاست با هيچ حزب و گروهي همكاري تشكيالتي نداشته و ندارم، همواره كوششم بر ل و خارج. در ضمن، از آنجا كه سالامكان پلي باشيم بين روشنفكران داخ
 اين بود كه اين نشريه استقالل فكري خود را حفظ كند.

مفكري بسياري از نويسندگانِِ و پژوهشگران با همكاري و ه از ام، اين امكان برايم بود كهي ورزشياي كه داشتم، يعني سابقهبه دليل موقعيت اجتماعيِ ويژه
 از اين موقعيت ويژه بوده است.  منديبهره ،ي آرشي نشريهتوانم بگويم عامل اصلي ادامهميبه جرئت باشم.  برخوردار ،مختلف هاي فكريگرايش

  
 و اما،

آيا بايد هم چنان به نشر كاغذي ادامه داد و در مقابل موج دنياي مجازي و از چندي پيش آرش نيز مانند بسياري از نشريات كاغذي با اين پرسش مواجه بود: 
بسياري از نشريات مهم در سطح جهاني نيز، بنابر پاسخ به اين سئوال، يا  فرم  آهنگ كرد؟نشريات اينترنتي ايستاد يا اين تحول را پذيرفت و خود را با آن هم

 شان را تعطيل و جاي خود را به نشريات اينترنتي سپردند. ي كار دادند و يا نشريهكاغذي و  اينترنتي ادامهشان را تغيير دادند، يا در هر دو شكل نشريه

ها و دسترسي ها و وبالگداري به سايتهاي تبليغاتي سرمايهكه انقالب ديجيتالي، انفجار عرضه و تقاضاي اينترنتي، اختصاص بودجه و دارم داشتمباور من خود 
   اطالعات، چهار عنصر اصلي بحراني هستند كه بزرگترين مطبوعات جهان را با خطر تعطيلي روبرو كرده است.رايگان به 

  
گيري آگاهانه براي شروع و يا ام كه چرايي تصميممن، هميشه معتقد بودهكردم. زيرا به طور جدي به تعطيلي مجله فكر مي 80ي از شماره جا بايد بگويم،همين

در سه عرصه ورزشي، سياسي و با انتشار خاطراتم  خواستمبر اين اساس، ابتدا مي باشد. در بر داشته ايتواند براي آيندگان، تجربهاجتماعي، مي تعطيلي يك كارِِ
هاي تن از شخصيت بيسترا اعالم كنم. ولي به داليل مختلف، انجام اين كار مقدور نشد. قرار شد بزرگداشت  شريهني صد آرش، پايان كار مطبوعاتي در شماره

، به ي صدند، پا نگرفت. پس، شمارهها بودزنده تبعيدي، پايان كار آرش باشد. اين نيز بعد از بحث و مخالفت تعدادي از همكاران، كه خود جزو اين شخصيت
هاي انند در طي اين سه دهه چه كارهايي در زمينهتا بد ؛براي آيندگان باشد تواند مرجعيخود مي ايصفحه 600اين شماره  والت تبعيد اختصاص داده شد.مق

 مختلف در تبعيد صورت گرفته است.

  
در  و هنر ؛اي بسيار مهم استمسئله ،بازي خداحافظي ازي انتخاب لحظه عتقد بودم براي ماندگار شدن در تاريخ هر ورزشي،م كردم،زماني كه فوتبال بازي مي
هيچ  بي با آن كه هنوز نيمكت نشين نشده بودم، گيساله وسه  سيدر من ي. زمين بازي را ترك كن بتواني ،يدار قرار باالييكيفيت در اين است كه تا وقتي هنوز 

  . صورت گيرد انتخابي آگاهانه كه بر مبناياز سر ناچاري  نه تعطيلي آرش خواستم مي اينجا نيزدر  .حافظي، با فوتبال وداع كردم بازي خدا بي و ييادعا
  

اش و اش، رنج كودكان پدر از دست دادهمادرانِ خاوران هايبغض هاستسال وطني كه ؛هايي به جانب وطني كه ديگر نيست مي پنداشتمآرش را نامهمن 
هر چند كه كشيد؟ ديگر را به آغوش خواهيم آيا روزي در وطنم كه ديگر نيست، يك اماست. همواره از خود پرسيده شده امهاي شبانههايش، اشكمقاومت زن

ي روزگار خط است كه هر آدم بي آرماني را باد از صحنه آموختهتجربه به من . هايم هنوز باقي استآرمانولي  كردند؛ غارت را ماهستي يهمه گراها،اسالم
   .بازگشتيم ايران آزاد شدهبه  ،مانرفقاي خونين هايوطن روزي براي يافتن پيراهنبي تبعيديانشايد ما  داند كسي چه ميخواهد زد. 

  
را اعالم كنم. اگرچه اين تصميم برايم بسيار سخت است اما، از آنجا كه به دوران » آرش«تعطيلي خواهم  ميسال تالش شبانه روزي  وسه بيستامروز پس از 

نسلي است كه اگرچه دنياي مجازي و اينترنت، و انقالب ارتباطات،  ،كنم با اين اعتقاد كه نسل جديدام، با كمال آگاهي اين صحنه را ترك ميبازنشستگي رسيده
اش بيش از آن است كه خود را به اين موج بسپارد. اميدم بر اين است كه اين نسل بتواند با تكيه بر تحوالت توانسته است او را به بيراهه بكشد، اما هوشياري گاه

هاي مختلف حضور خود را در صحنه ،ي امكانات با استفاده از همهو  بفشاردر حق سياسي و اجتماعي خود پاي هاي بتكنيكي موجود همواره و پيگيرانه بر خواسته
 دادخواهي و عدالت طلبي دائمي كند.

با  وسه سال بيستدوستان و همكارانِ عزيزي كه طي اين  ي همه و سپس از از نجمه موسوي دبير تحريريه آرش نخستدانم در اينجا الزم مي
ي نيرويي كه داشتند را در ي آرش را فراهم كردند، تشكر كنم. آنها نيز چون من، همههاي فكري، قلمي، تصويري و مالي خود امكان ادامهكمك

با اين اميد كه نقشي هر قدر كوچك، در دانش عمومي جامعه در اين  ؛كه در جغرافياي ايران هر چه دورتر برود رها كنند تيريكمان كردند تا 
شكنجه و سانسور رژيم سياه جمهوري اسالمي  ،اعدام ،ماند، حركتي عليه كشتاردوران سخت، بازي كرده باشيم و خطوطي كه از ما به جا مي

  محسوب شود.
  خانيپرويز قليچ


