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یک پرنده پلیکان ،در لحظه پرتاب شــاتل بــه فضا ،تصمیم به فرود می گیرد .فضا پیمای
شاتل «کلمبیا» در تاریخ  22مارس  1982برای مأموریت سوم خود راه اندازی و از جزیره
«مریت» در «کیپ کاناورال» ایالت فلوریدای ایاالت متحده امریکا به فضا پرتاب شد.
عکسJames Long :

عکسKazem Akhavan :

صاحبان کاله ...

صاحبــان ایــن کالهها را میشناســم! آنهــا را از نزدیک دیدهام!! با آنها بیســت
و یــک مــاه زندگــی کــردهام ،از اولیــن روز بیســت ســالگی تــا آخریــن ماههــای
عکس و نوشتار
بیست و یک سالگیام!
از دی ماه  61تا مهر ماه  63نگهبان اسرای عراقی بودم .در اردوگاههای متعدد
طریقالقدس .بخش اعظم اســرا ،در عملیات آزادســازی خرمشهر اسیر شده
بودند .عموماً ســرباز احتیاط بودند؛ یعنی ســن و سالشــان کمتر از چهل و پنج
سال و به اجبار صدام ،روانه جنگ شده بودند.
محمد
حشــمت علی فتاح ،خیاط بــود و صاحب تولیدی «ونــدی» در بغدادّ ،
فرج اقبال ،کارمند اداره کشاورزی خانقین بود و نوری مکی ،دبیر فیزیک!
جمشیداثنیعشری
نویسنده و روزنامهنگار
نمیدانــم صاحب کدام کاله روی دیوارهای خونینشــهر ،نوشــته بود« :جئنی
لنبقی – آمدهایم که بمانیم»؟!
کاظم اخوان عزیز ،آمدن آنها را ندیده ،ولی کالههایشان را که ترجمان «نماندن» شد ،دیده و برای من،
شما و تاریخ به تصویر کشیده است...
ماشــین ســوخته ،تصویــر فالکت اســت و تفالــه توپ روی آن جیپ جنگی ،ســند شکســت! تــوپ رو به
کجاست؟ قادسیه؟! یا پادگان حمید؟ یا عراق آن روز؟
در اردوگاههــای اســرا ،بویــژه طریقالقــدس  ،7روزانه حدود  3هزار اســیر عراقی ،بــا لباسهای قهوهای
یکدســت و اتیکتهــای نام و نشــان خانوادگی ،مثل بچــه آدم ،مرتّب و مؤ ّدب ،منظــم و هماهنگ ،در

مراســم رســمی صبحگاه شــرکت میکردند ،خبردار! به احترام پرچمی که برای به زیر کشــیدنش ،در
 3روز یا یک هفته! –چندان که صدام هوس کرده بود -به ایران حمله و خرمشهر را خونینشهر کردند،
میایســتادند تا پرچم رقصان با نســیم ســرد صبحگاهی ،به سمت ســپهر الجوردی خرامان ،خرامان،
صعود کند و به اهتزاز در آید.
محمد
صاحبان این کالهها را میشناســم .شــهید بهنام محمودی نوجوان هم کالفه کرده بود آنها راّ ،
جهانآرا هم ،شاید دیده بودشان...
محمد نبودی ببینی ،صاحبان این کالههــا را ...که چگونه در هر
محمــد نبودی ببینی ...ایــن کالهها راّ ...
ّ
محمد ،نبودی ببینی صدای خشک و خشن در رفتن زیرپایی فلزی
صبح و صبحگاه ،مرتّب و خبردارّ ...
محمد نبودی ببینی تیتر اول آن رســانه امریکایی را که به نقل از حاکم
صدام را ،با آن طناب ضخیمّ ...
امریکایــی عراق نوشــت« :برمر :گرفتیمش» که تحقیر داشــت و ســند بیوفایی و بدعهــدی ارباب بود
بــه نوکر گوش به فرمان! ...بیســت و یک ســالگیام را بــا صاحبان این کالهها که عددشــان در عملیات
بیتالمقدس به بیست و یک هزار نفر هم رسید ،گذراندم.
پای اســتوار این رزمنده و گامهای ظفرمند آنکه میرود ،شــاید ،پای غالم پاکبین –بچه پل مشــتاقی-
دوســت و همکالس شــهید من در عملیات آزادســازی خرمشــهر اســت ،مشــتهایش پر خاک بود و
میخندیــد ،وقتــی جنازهاش را دیدم ...امتحان نهایی خرداد  61را غیبت کرد و در خونینشــهر ،شــاید
کاظــم اخــوان ،عکــس یکی از پاهایش را گرفت ،شــاید هم عکــس کامل او را که دارد میرود به ســمت
افق!...

بیروت ،لبنان .بهدنبال قتل عام فلســطینیها توسط شبه نظامیان مسیحی «فاالنژ» در بیروت ،اجساد
قربانیان در خیابانهای اردوگاههای پناهندگان «صبرا» و «شــتیال» این شــهر پراکنده بود .قتل عام
غیرنظامیان فلسطینی در این اردوگاهها بین  16و  18سپتامبر سال  1982در جنگ داخلی لبنان رخ
داد .حدود  150نفر از شبه نظامیان مسیحی «فاالنژ» ،حداقل  500غیرنظامی فلسطینی را کشتند که
در میان آنان ،اجســاد تعداد زیادی از زنان ،کودکان و سالخوردگان مشاهده میشد .برآورد تعداد کل
تلفات بین  500تا  4هزار نفر بوده است .شبه نظامیان مسیحی «فاالنژ» که در دفاع از اسرائیل متحد
شده بودند ،کنترل اردوگاههای پناهندگان را در اختیار داشتند.
عکسRobin Moyer :

از اکتبر ســال  ،1982دولت ویتنام اجازه داد که «امریکاییها» این کشــور را
تــرک کرده و به امریــکا بازگردند .این افراد فرزندان زنــان ویتنامی بودند که
حاصل ازدواج آنان با نظامیان امریکایی بودند که در فاصله ســالهای  1962تا
 1975در این کشــور مستقر بودند .در اواخر دهه  1970و اوایل دهه ،1980
روزنامه نگاران در بازدید از شهر «هوشی مین» در مورد وضعیت اسفبار کودکان
امریکایی در جامعه ویتنام که با گدایی زندگی خود را میگذراندند ،گزارش تهیه
کردند .دولتهای ایاالت متحده و ویتنام ،تا زمانی که کنگره ایاالت متحده قانونی
تصویب کرد که بر اساس آن این کودکان را «امریکایی» مینامید ،عالقه نداشتند
تا این فرزندان را به رسمیت بشناسند .این قانون کودکان را بهعنوان فرزندان
امریکایی تشخیص داده و برای اســکان آنان در امریکا کمک میکرد .در تصویر
فرزندان «امریکایی» که بســیاری از آنان به یتیم خانه «بمبو» در شهر «هوشی
مین» سپرده شده اند دیده میشود.
منبعCorbis UK Ltd :

نیروهای انگلیسی در  25آوریل به جزایر جورجیای جنوبی (وابسته به فالکلند) وارد شدند و این جزیره
را براحتی دوباره تســخیرکردند .یک ماه بعد ،تهاجم اصلی بریتانیا آغاز شد و تا اواسط ژوئن نیروهای
آرژانتینی تسلیم شدند .تقریبًا یکهزار سرباز و غیرنظامی انگلیسی و آرژانتینی در جریان این جنگ جان
خود را از دست دادند .پیروزی بریتانیا در این جنگ ،پیروزی بزرگی برای «مارگارت تاچر» نخستوزیر
وقت انگلیس بود که درخواســت ایاالت متحده برای پایان دادن به این بحران را با مذاکره ،رد کرده
بود .در آرژانتین نیز این شکست مستقیمًا منجر به سقوط دولت پرتغالی «لئوپولدو گالتیری» در این
کشورشــد .تصویر :زندانیان آرژانتینی در جنگ فالکلند توســط ارتش انگلیس به اسارت درآمدند.
آرژانتین انتظار نداشت که تهاجم او بشدت پاسخ داده شود.
منبعRex Features Ltd/ London :

قایق ســواران در جریان برگزاری بخش نهایی مســابقه ســرعت در رودخانه «کائولی»
دچار ســانحه شــدند .این رودخانه از جمله رودخانههای پرخروش قایق سواری در شرق
امریکاست.
عکسEnrico Ferorelli :

در ســال  ،1954ارتش تبعیدی گواتماال که توسط ســیا امریکا حمایت میشد ،دولت
چپگرای «ژاکوب آربنز» رئیس جمهوری این کشــور را سرنگون کرد .بالفاصله پس از
آن ،نیروهای امنیتی که نیروی جدید جنبش نظامی جناح راســت بودند ،جنگی را آغاز
کردند که تقریبًا چهار دهه طول کشــید و حدود  200هزار نفر کشــته شــدند .آدم
ربایی ،شکنجه ،قتل عام و ایجاد رعب و وحشت در این کشور عادی شده بود .به دنبال
ســرکوب مخالفان در سال  1982منازل آنان تخریب شد .این جنگ در سال  1996با
کمک سازمان ملل متحد خاتمه یافت .در گزارش این سازمان به جنایات نیروهای دولتی
در جریان جنگ اشاره شده بود.
منبعAlon Reininger/Contact Press Images :

از  28آگوســت تا  5ســپتامبر ،1982گروهی از زنان کمپین صلح «گرین هام» ،بیش از
 160کیلومتر را از «کاردیف» ولز به طرف «برکشایر» انگلستان ،راهپیمایی کردند .این
راهپیمایی اعتراضآمیز علیه تصمیم ناتو در استقرار موشکهای کروز در پایگاه نیروی
هوایی ایاالت متحده انجام شد .راهپیمایان پس از ورود به«برکشایر» ،یک اردوگاه صلح را
در خارج از دروازه اصلی این پایگاه تأسیس کردند .پس از این اقدام کمپین صلح «گرین
هام» به یک ســایت صلح جویانه برای اعتراضات صلحآمیز زنان تبدیل شد .بهدنبال آن،
موشکهای کروز امریکایی در مارس  1991از این منطقه برداشته شد.
منبعStuart Franklin/Corbis Sygma :

در اواخر ســال  ،1982سرکوب شدید در لهستان کاهش یافت ،اما «وویچخ یاروزلسکی»
همچنان در طول دوران حکومت نظامی ،بواسطه شورای نظامی نجات ملی ،حکومت میکرد.
با اولین نشانههای تظاهرات سیاسی ،محدودیتهای منع رفت و آمد بار دیگر اعمال شد.
در آن سال ،دیدار برنامهریزی شده «پاپ ژان پل دوم» از لهستان ،بهدلیل ترس از اینکه
مبادا حضور وی باعث گســترش شورش علیه دولت این کشور شود ،به تعویق افتاد .در
 12نوامبر سال «1982لخ والسا» به همراه دیگر رهبران جنبش همبستگی از زندان آزاد
شدند .تصویر ،دفتر روزنامه «همبستگی» ،ارگان اتحادیه همبستگی لهستان و استفاده
ابزاری از تصویر لنین را نشان میدهد.
منبعBruno Barbey/Magnum Photos :

