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طرح های داخل مجله، برگرفته از 110 شماره ی آرش است.

آرش نشریه ای بود فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که از 
بهمن ماه 1369 )فوریه 1991( تا بهمن ماه 1392 )فوریه 

2014( در فرانسه منتشر شد.

تک فروشی این شماره: اروپا 15 یورو، امریکا و کانادا و 
استرالیا 20 دالر امریکا



1
آرش ویژه ای که پیش رو دارید نگاهی است به110 شماره ی  آرش در 23 سال. نخستین شماره ی آرش در بهمن 1369، فوریه ی 1991، منتشر شد؛ آخرین 

شماره ی آرش در بهمن 1392، فوریه ی 2014.

2
هیئت تحریه ی ثابت آرش چند ترکیب را پشت سر گذاشته است. از شماره ی 1 تا شماره ی 9 - 8، شهریور - مهر 1370، سپتامبر - اکتبر 1991: مدیر 
مســئول: پرویز قلیچ خانی. از شــماره ی 10، آبان 1370، نوامبر 1391 تا شماره ی 57، مرداد - شهریور 1375، اوت - سپتامبر 1996 مدیر مسئول: پرویز 
قلیچ خانی، دبیر تحریریه: مهدی فالحتی )م. پیوند(. از شماره ی 58، مهر - آبان 1375، اکتبر - نوامبر 1996 تا شماره ی 71، مرداد 1378، ژوئیه ی 1999: 
مدیر مسئول: پرویز قلیچ خانی. از شماره ی 90، بهمن - اسفند 1383، ژانویه - فوریه ی 2005 تا شماره ی 110: مدیر مسئول و سردبیر: پرویز قلیچ خانی، 

دبیر تحریریه: نجمه موسوی.
   از شــماره ی 72، مهر - آبان 1378، اکتبر - نوامبر 1999 تا شــماره ی 99 - 98، آبان 1385 - نوامبر 2006 »مسئولین صفحات شعر« منصور خاکسار 

و مجید نفیسی بوده اند. 
  
3

هیئت تحریریه ی ثابت آرش چند ترکیب را پشــت ســر گذاشته است؛ حضور پُرقدر کسانی را که با همه ی وجود بر وزن آرش افزوده اند. نام همیشه گی ی 
23سال شناس نامه ی آرش اما پرویز قلیچ خانی است. نام پرویز قلیچ خانی با آرش آمیخته است؛ آرش برگی مانده گار از شناس نامه ی او است. پرویز قلیچ خانی 
توان شــانه های خویش را با ســنگینی ی آرش آزموده است. چه بسیار که نام پرویز قلیچ خانی و آرش یکی پنداشته شده اند. این شماره بزرگ داشت نقش 

یگانه ی پرویز قلیچ خانی در آرش هم هست. 

 4
شماره ی ویژه ای که پیش رو دارید، به کوشِش شش نفر در شش قلمرو سامان یافته است: صفحه آرایی: جهانگیر سروری، زندان: مهدی اصالنی، اجتماع: 

اسد سیف، زنان: مهناز متین، سیاست: ناصر مهاجر، هنر و ادبیات: بهروز شیدا.
   چیده مان بخش های این شــماره اما بر مبنای نوعی آمیخته گی تنظیم شــده است؛ در هشت بخش؛ به این صورت: بخش اول: صدای تاریخ و سیاست؛ 
بخش دوم: صدای ادبیات، تئاتر، ســینما؛ بخش سوم: صدای زنان و زنانه گی؛ بخش چهارم: روزنامه نگاران و ناشران از آرش می گویند؛ بخش پنجم: صدای 
زندانیان سیاسی؛ بخش ششم: صدای ادبیات، تئاتر؛ شعرها، داستان ها، جستارهایی برای آرش. بخش هفتم: آرش چه گونه متولد شد؟ بخش هشتم: پرویز 

قلیچ خانی در دل تاریخ.

5
می دانیم که نشریه های فارسی زبان بسیاری در تبعید منتشر شده اند؛ به مدتی طوالنی یا کوتاه؛ در شماره های زیاد یا اندک. نشریه هایی آمده اند و رفته اند 
بی آن که ارزیابی ای از چرایی ی آمد و رفت آن ها صورت گیرد. آمده اند و رفته اند بی آن که تصویری از آن  چه به جای گذاشــته اند، داده شــود. با انتشار آرش 

ویژه خواسته ایم ارائه ی چیزی را پیش نهاد کنیم که شاید پیش از این چندان به آن توجه نشده است.
   با انتشار آرش ویژه خواسته ایم تصویری ارائه کنیم از نشریه ای که دیگر بخشی از تاریخ ما است؛ تصویری از یکی از پُردوام ترین و پُرتیراژترین نشریه های 
فارسی زبان تبعیدی؛ تصویری از بخشی از تولید سیاسی - اجتماعی - فرهنگی  ی کسانی که دورانی پر از زخم و ستیز و جست وجو را زیسته اند؛ تصویری 

از بخشی از ردپای یک نسل بر همه ی خاک جهان. 
   هدف آرش ویژه ای که پیش رو دارید، دو چیز بوده اســت؛ نخســت: سنجِش تالشی بزرگ که سبب شده است بخشی از تاریخ ایراِن نیم قرِن گذشته در 
هزاران صفحه ثبت شود. دوم: نگاه به کارنامه ی آرش از زوایای گوناگون: توان ها، خطاها، کم بودها، چندصدایی ها، تک صدایی ها، چشم اندازها، دست آوردها. 
   می دانیم که هیچ یک از هدف های ما به تمامی تحقق نیافته است؛ تنها تالش کرده ایم که این شماره تصویری از 110 شماره ی آرش باشد و شاید چیزی 

بیش. تصویری برای نسل هایی که شاید روزگارانی دیگر به جهان با چشم دیگری بنگرند. 
   آرش 1+110 پیش روی شما است.
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