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آفتاب هميشه در خاطرم پرسه میزند

110آرش شماره ی 

آخرين شماره ی آرش

پرويز قليچ خانی

)، نشريهی آرش با صفحات اندک،1991(فوريه 1369بيست و سه سال پيش، در بهمن ماه 

در پاريس منتشر شد. از ابتدای تولِد آرش، با اين هدف دست به انتشارش زدم تا جنس

ديگری از صداهای تبعيد باشد؛ منعکسکننده¬ی نظرات، دردها، تحليلها و عکسالعملها

در مورد تغييراِت درون ايران. میخواستم نگاه به ايران و تغييرات جاری در وطنم، در اين

نشريه بازتاب داشته باشد؛ بیآن که ادعای رهبری نظرات و تغييرات واقع در ايران را

داشته باشيم. می¬خواستم تا حد امکان پلی باشيم بين روشنفکران داخل و خارج. در ضمن،

از آنجا که سالهاست با هيچ حزب و گروهی همکاری تشکيالتی نداشته و ندارم، همواره

کوششم بر اين بود که اين نشريه استقالل فکری خود را حفظ کند.

به دليل موقعيت اجتماعِی ويژهای که داشتم، يعنی سابقهی ورزشیام، اين امکان برايم بود که

از همکاری و همفکری بسياری از نويسندگانِِ و پژوهشگران با گرايش¬های فکری مختلف،

برخوردار باشم. به جرئت میتوانم بگويم عامل اصلی ادامهی نشريهی آرش، بهرهمندی از

اين موقعيت ويژه بوده است.

و اما،

از چندی پيش آرش نيز مانند بسياری از نشريات کاغذی با اين پرسش مواجه بود: آيا بايد هم

شمار های جديد آرش
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سئوال، يا فرم نشريهشان را تغيير دادند، يا در هر دو شکل کاغذی و اينترنتی ادامهی کار دادند و يا

نشريهشان را تعطيل و جای خود را به نشريات اينترنتی سپردند.

من خود باور داشتم و دارم که انقالب ديجيتالی، انفجار عرضه و تقاضای اينترنتی، اختصاص

بودجه¬های تبليغاتی سرمايه¬داری به سايت¬ها و وبالگها و دسترسی رايگان به اطالعات، چهار

عنصر اصلی بحرانی هستند که بزرگترين مطبوعات جهان را با خطر تعطيلی روبرو کرده است.

 به طور جدی به تعطيلی مجله فکر میکردم. زيرا من، هميشه معتقد80همين¬جا بايد بگويم، از شمارهی 

بوده¬ام که چرايی تصميمگيری آگاهانه برای شروع و يا تعطيلی يک کارِِ اجتماعی، می¬تواند برای

آيندگان، تجربه¬ای در بر داشته باشد. بر اين اساس، ابتدا میخواستم با انتشار خاطراتم در سه عرصه

ورزشی، سياسی و مطبوعاتی در شماره¬ی صد آرش، پايان کار نشريه را اعالم کنم. ولی به داليل

مختلف، انجام اين کار مقدور نشد. قرار شد بزرگداشت بيست تن از شخصيت¬های زنده تبعيدی، پايان

کار آرش باشد. اين نيز بعد از بحث و مخالفت تعدادی از همکاران، که خود جزو اين شخصيت¬ها بودند،

600پا نگرفت. پس، شماره¬ی صد، به مقوالت تبعيد اختصاص داده شد. اين شمارِه 

می¬تواند مرجعی برای آيندگان باشد؛ تا بدانند در طی اين سه دهه چه کارهايی در زمينههای مختلف در

تبعيد صورت گرفته است.

زمانی که فوتبال بازی می¬کردم، معتقد بودم برای ماندگار شدن در تاريخ هر ورزشی، انتخاب لحظهی

خداحافظی از بازی، مسئلهای بسيار مهم است؛ و هنر در اين است که تا وقتی هنوز در کيفيت بااليی قرار

داری، بتوانی زمين بازی را ترک کنی. من در سیوسه سالهگی با آن که هنوز نيمکت نشين نشده بودم،

بی هيچ ادعايی و بی بازی خدا حافظی، با فوتبال وداع کردم. در اينجا نيز میخواستم تعطيلی آرش نه از

سر ناچاری که بر مبنای انتخابی آگاهانه صورت گيرد.

من آرش را نامههايی به جانب وطنی که ديگر نيست می پنداشتم؛ وطنی که سال¬هاست بغض¬های

مادراِن خاوران¬اش، رنج کودکان پدر از دست داده¬اش و مقاومت زنهايش، اشک¬های شبانه¬ام شده

است. همواره از خود پرسيده¬ام آيا روزی در وطنم که ديگر نيست، يکديگر را به آغوش خواهيم کشيد؟

هر چند که اسالم¬گراها، همه¬ی هستی¬ام را غارت کردند؛ ولی آرمان¬هايم هنوز باقی است. تجربه به

من آموخته است که هر آدم بی آرمانی را باد از صحنهی روزگار خط خواهد زد. کسی چه میداند شايد

ما تبعيديان بیوطن روزی برای يافتن پيراهنهای خونين رفقایمان، به ايران آزاد شده بازگشتيم.

امروز پس از بيستوسه سال تالش شبانه روزی میخواهم تعطيلی «آرش» را اعالم کنم. اگرچه اين

تصميم برايم بسيار سخت است اما، از آنجا که به دوران بازنشستگی رسيده¬ام، با کمال آگاهی اين صحنه

را ترک میکنم با اين اعتقاد که نسل جديد، نسلی است که اگرچه دنيای مجازی و اينترنت، و انقالب

ارتباطات، گاه توانسته است او را به بيراهه بکشد، اما هوشياریاش بيش از آن است که خود را به اين

موج بسپارد. اميدم بر اين است که اين نسل بتواند با تکيه بر تحوالت تکنيکی موجود همواره و پيگيرانه

بر خواستههای بر حق سياسی و اجتماعی خود پای بفشارد و با استفاده از همهی امکانات، حضور خود

را در صحنه¬های مختلف دادخواهی و عدالت طلبی دائمی کند.

در اينجا الزم میدانم نخست از نجمه موسوی دبير تحريريه آرش و سپس از همهی دوستان و همکاراِن

عزيزی که طی اين بيستوسه سال با کمکهای فکری، قلمی، تصويری و مالی خود امکان ادامهی آرش

را فراهم کردند، تشکر کنم. آنها نيز چون من، همهی نيرويی که داشتند را در کمان کردند تا تيری رها

کنند که در جغرافيای ايران هر چه دورتر برود؛ با اين اميد که نقشی هر قدر کوچک، در دانش عمومی

جامعه در اين دوران سخت، بازی کرده باشيم و خطوطی که از ما به جا میماند، حرکتی عليه کشتار،

آرشيو
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اعدام، شکنجه و سانسور رژيم سياه جمهوری اسالمی محسوب شود.

پيامی آشکار به جامعه ی ورزش

109 ويژه نامه ی آرش 

اعدام حبيب خبيری فوتباليست خوش فکر تيم ملی توسط اسداهللا الجوردی با خود پيامی

آشکار به جامعهی ورزش داشت.:

اشتهار و بازی در تيم ملی فوتبال هيچ دامنهی امنيتی برایتان نخواهد داشت

 مهدی اصالنی

کمتر کسی تصور میکرد با پايان هفتهی دوازدهم ششمين دورهی جام تخت جمشيد در سال

 و صدرنشينی سه تيم باالی جدولی شهباز، پرسپوليس و تاج، فوتبال ايران در حوادِث57

انقالب به محاق تعطيل و فالکتی از نوع انقالباسالمی دچار شود. تنها سينماها و

پيالهفروشیها در آتش کين نسوختند. ساعِت مرِگ ُگل و اعدام ترانه سر رسيده بود. هيمهای

از ياس برافروختند و هرچه گيتار و دف و «کاستهای مبتذل» بود در آتش کينهی

سردمداران جديد شعلهور شد. تئاتریها خوِن دل سر کشيدند و قيصر از دسِت آب منگولیها

که جای گذر، حکومت ُقرق کرده بودند و علیاکبرخونیشان آغازيده بود به تبعيد رفت. ُپشِت

مطلبادامه(باِم مدرسهی علوی َپسِت جهنم شد. تاج سرنگون و استقالل جايگزينش. 

فوتبال، بخشی از خاطرات غارت شدهی ما

109ويژه نامه ی آرش 
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حبيب خبيری تک خال سابق تيم ملی فوتبال ايران و عالءالدين عترتِی کوشالی

سنتر فوروارد خوش فکر تيم دارايی و پرسپوليس

به دست رژيم اسالمی در اوين تيرباران شدند

فوتبال کوچهی بیانتهای خاطراتماست. کوچهای که تا انتهايش ندويده، لجنزار حکومت اسالمی ما را

در خود کشيد و خالصی از آن آرزوی ديرپایمان شد. امجديه و هژبر و رضا چاچا و عطاء بهمنش،

مبشر و سرودی، بهزادی و کالنی، مهراب و حجازی و ….. بخشی از خاطرات ما شدند.

…)مطلبادامه(

نفش سند در تاريخ نويسی و تاريخ سازی

108 ويژه نامه ی آرش 

سند چيست؟ آيا تنها آن نوشته كه طبق مقررات قانونى تنظيم شده، سنديت دارد. آيا تنها آنچه

به صورت ادعاى مکتوب درآمده، سند محسوب مى شود ؟ آيا تنها گزارش رسمى مأموران،

استناد پذير است؟ جز اين گونه اساِس اثبات، چه چيز ديگری را می توان به مثابه سند به

رسميت شناخت؟ آيا شهادت درست، سنديت ندارد؟ آيا نقش آفرينان پيكارهاى سياسى،

بازماندگان سازمان ها و جريانهای اعتراضى و شاهدان رويدادهاى اجتماعى، خود سند

نيستند؟ سند زنده؟

…)مطلبادامه(

گفت و گو با دست اندر کاران قديمی فوتبال
109در ويژه نامه ی آرش 
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گفت و گو با: کارو حقورديان

 خيلی خوشحالم که امروز پس از سالها، همبازی خودم در باشگاه تاج و تيم ملی را پيدا کردم وآرش:

اين فرصت دست داد تا  دربارهی خاطرات گذشته، گپی با او بزنم. کاروی عزيز، تو از بازيکنان

سرشناس فوتبال ارامنهی ايران بودی که در تيم ملی و باشگاه تاج بازی میکردی. نه تنها بين ارامنه

ايران بلکه، برای تمام مردم ايران مايه افتخار بودی و قابل احترام. االن سالهاست که در آمريکا زندگی

میکنی. در ضمن، اکثر طرفداران تو میدانند که روزنامههای جمهوری اسالمی ايران کمتر درباره آن

دوراِن تو صحبت میکنند. محبت کن و برای خوانندگان ما بگو چطور به فوتبال عالقه پيدا کردی و

چگونه به تيم ملی راه پيدا کردی؟

…)مطلبادامه(
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ويژه چهلمين سالگرد سياهکل(آرش 
رهبراِن چريك هاى فدايى خلق و مجاهدين خلق (بخش م ل) در ا

1354

تنها صداست که می ماند

پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مردنی است!

                       (فروغ فرخزاد)

صدای صالبت حميد اشرف، صدای شور تقی شهرام در ديداری بیديدن، ا

دور به امروِز ما رسيد، در حالی که هر دو پرنده ديگر در ميانمان نيستند؛

پرواز است. پرواز برای آرمانی که از منظِر آنان دست يافتنی مینمود؛ اگ

خوف میگذشت و از پرواز در آسمانی سياِه از ابر. اما اينان پرندههايی بود

سياهی و نه از دورِی راه، چرا که بر خواستهای پای میکوبيدند که به گما

مژدهای در پی داشت.

…)مطلبادامه(

آن گم شده ای که اين همه بحث برانگيخته است

تراب حق شناس
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وقتی آرش از من خواست که «احساسات و عواطف» خود را نسبت به اين

نظرم رسيد که سطح کار را پايين گرفته و اين يک خواست بسيار ساده و 

دربارهء موضوعات مورد گفتگو و جايگاه تاريخی آن تصورات و تفکرات 

بررسی انتقادی آنها پرسيد و از کسانی اظهار نظر خواست. اما بعد متوجه 

عاطفه که آرش پيش کشيده وجود نداشته باشد، مصداق آن مثلی می شود که

است».

…)مطلبادامه(

ArashMag.com file:///home/sebastian/Downloads/Download

7 von 7 17.03.19, 13:20


