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یکــی از طوالنی ترین و پرهزینه ترین جنگ های نیمه دوم قرن بیســتم ،جنگ عراق علیه ایران
بود که در آن حدود نیم میلیون کشــته و بیش از یک میلیون نفر زخمی شــدند  .به گمان برخی
تحلیلگران ،سال  1365سخت ترین سال و در عین حال موفق ترین سال جنگ به شمار می آید.
رزمندگان ایرانی با بیشترین مشارکت مردمی توانستند دو عملیات کربالی  4و  5را طراحی و اجرا
کنند که طوالنی ترین عملیات دوران جنگ بود .تصویر نیروهای رزمنده در ششمین سال جنگ با
عراق ،در عملیات کربالی  5دیده می شود.
عکسSaeid Sadeghi :

منبعG. Rancinan/ Corbts Sygma :

صدای قلب یک اسطوره عتیقه!
 ۳۳ســال گذشــته اما این فریم زیرخاکی هنوز لبالب از جذابیت اســت .هنوز
از تــه و توهای قطبــی تاریخ صدای «نبض مالئک»میآید و «دســت خدا از
عکس و نوشتار
آستین فوتبال» بیرون زده .یاللعجب!
 ۳۳سال گذشته .ما پای جعبه سیاه و سفید در کودکی غلت میخوردیم که
شــیدای ســاقهایش شــدیم و رج به رج با او حظ کردیم وقتی ســه شیرها را
میخکوب کرد و سپس در فینال مانشافت متفرعن را به مسلخ فرستاد .همو
کــه از پــس کوچههای خاکی امریکای التین آمده بــود تا با اعجاب خود کاری
کند که سیاســتمداران خسته جان ،قهوه عصرگاهی خود را با دریبلهای ُدن
امید مافی
روزنامه نگار
دیگــو مزمــزه کنند و ســیگار خود را با فرارهای مردی که مســحور هیچ ســیم
خارداری نمیشد دود...
یوسه سال گذشته ،اما هنوز اسطورهای در قواره او پا به کرهخاکی نگذاشته است .ارتش تک نفرهای
س 
که کفش تمام آشیانه بانان مغرور را جفت میکرد تا در طرفة العینی رختهای الجوردی راه راه روی
سکوهای تب آلود ولو شوند .تا با شلیکهای خود قلب جهانی را نشانه بگیرد...
 ۳۳سال گذشته .حاال حتی اگر او در اوان بازنشستگی با گافهای بیپایان خویش ،دلها را به آتش
کشیده و:

و دنیای غدار خود را به لجن کشــیده باشــد ،باز هم میتوان بهخاطر اتفاقات نوســتالژیک سالهای
ماضی او را بخشید و پوستر تمام قد رنگ و رو رفتهاش را از سینه دیوار جدا نکرد.
بله او دیهگو آرماندو مارادونا اســت .صاحب عکســی که تا ابد بیات نخواهد شد ،با جام قهرمانی در
کرک غروب مکزیکوســیتی و زورقی که تمام پاپتیها را ســوار بر آن کرد تا سرود و سرور دوآتشهها در
ُهرم گرمای تموز گوش جهان را پر کند و فریاد لیاقت یک نسل ـ از خودش گرفته تا بوروچاگا ،والدانو
و نری پمپمیدوی تسخیرناپذیرـ طنینانداز شود.
برای مرور تاریخ:نیازی به بازگشــت به روزگار تزار یا عصر پوشــکین نیســت .فقط کافی اســت روزگار
زعفرانــی مارادونــا را بــه خاطر بیاورید و بــا بندبند اســتخوانتان نجات دهنده بیبدیل مرتع ســبز را
دوست داشته باشید .فقط کافی است کمی خوابش را ببینید .آن وقت حتماً به جادوی توپ چرمی
و نشئگی قفسهای توری ایمان خواهید آورد.
پی نوشت:
آرژانتین در ســال  1986با درخشــش ســتاره خود« ،دیه گو مارادونا» توانســت قهرمان جام جهانی
فوتبال شود .در بازی فینال آرژانتین با نتیجه  3بر  2آلمان غربی را شکست داد .در جریان مسابقات
مارادونا در مقابل تیم انگلیس یکی از گل های خود را با دست وارد دروازه کرد ،وقتی از او پرسیدند
آیا با دست گل زدی؟ پاسخ داد :دست خدا بود.

یک عکاس ،در مراسم یادبود بیست و پنجمین سالگرد ساخت دیوار برلین ،نشان میدهد که او چه
احساسی در مورد عکسالعمل پلیس آلمان شرقی در جریان تظاهرات در ایست بازرسی«چارلی»
 یک نقطه کلیدی عبور بین شرق و غرب  -دارد 3 .سال بعد از این حادثه ،دیوار برلین تخریبشد« .رولند هولشنایدر» میگوید« :وقتی که در  13آگوست سال  1986وارد منطقه «فردریش
استراس» شدم ،تظاهرکنندگان و پلیس در ایست بازرسی«چارلی» بودند .خط سفید نشانگر مرز
بین شــرق و غرب بود و من یک گام از خط جلوتر گذاشــتم ،که به طور معمول خطرناک است ،اما
پلیس در آن زمان درگیر کنترل تظاهرکنندگان بود و متوجه این حرکتم نشــد .سپس مردی در
سمت چپ ،از پشت به پلیس لگد زد .تصویر من ،نماد وضعیت دیوانهوار در برلین بود که به طور
گسترده در آلمان و خارج از کشور منتشر شد».
عکسRoland Holschneider :

چریکهای تامیل در هند آموزش می دیدند .در ماه مه سال  ،1986جنگ داخلی در سریالنکا با چند
حمله بمبگذاری به اهداف غیرنظامی شدت گرفت .این حمالت به چریکهای آزادیبخش ببرهای
تامیل «ایلم» ،که رادیکالترین جناح شورشی برای کسب قدرت در شمال و شرق سریالنکا بودند،
نسبت داده شد .شورشیان تامیل ،که عمدتًا هندو بودند ،اعتقاد داشتند که دولت قصد دارد تعداد
سینهالیهای بودایی(قوم اصلی در سریالنکا) را در مناطقی که عمدتًا تامیل هستند ،افزایش دهد.
تامیلها ،در دهه  1970بهعنوان گروهی از شورشیان که بهدنبال استقالل بودند ،اعالم موجودیت
کردند و در سال  1985کنترل شبه جزیره «جفنا» در شمال سریالنکا را بهدست گرفتند.
عکسJames Nachtwey :

«فردی مرکوری» بهعنوان رهبر گروه «کوئین» انگلستان در سال  1986بین طرفدارانش دیده میشود.
او یکی از محبوبترین شخصیتهای موسیقی راک در دهههای  1970و  1980بود .در سال  ،1986گروه
«کوئین» ،تنها در انگلیس یک میلیون و  774هزار و  991نسخه از آلبوم خود را به فروش رساند .در طول
سالها« ،مرکوری» بهطور فزایندهای در بین گروههای خاص و عام از محبوبیت برخوردار بود .او در اوایل
سال  1991در بین شایعات گستردهای که از ایدز رنج میبرد ،از انظار عمومی ناپدید شد .در  23نوامبر،
«مرکوری» در نهایت اعتراف کرد که از بیماری ایدز رنج میبرد و پس از چهل و هشت ساعت فوت کرد.
منبعRex Features Ltd/ London :

در  10آوریل سال  ،1986حدود یک میلیون پاکستانی کنار منزل «بی نظیر بوتو» رهبر تبعیدی حزب
مردم پاکستان گرد آمده و به او خوشامد گفتند« .بی نظیر بوتو» دختر «ذوالفقارعلی بوتو» نخستوزیر
پیشــین پاکستان بود که بهدنبال اعدام پدرش در سال  1977توسط رژیم ژنرال «محمد ضیاءالحق»
و بازداشــت خانگی طوالنی مدت و ســپس تبعید دوساله به لندن ،به کشور بازگشت« .بوتو» به رشد
و احیای دموکراســی و متحد کردن مخالفان علیه ضیاءالحق پرداخت .در دســامبر سال  ،1988با مرگ
ضیاءالحق در جریان سقوط یک هواپیما« ،بوتو» با شرکت در انتخابات نخستوزیر پاکستان شد.
منبعBernard Bisson/ Corbis Sygma :

ناسا امیدوار بود که مأموریت شاتل فضایی بیست و پنجم خود ،که در  28ژانویه سال 1986پرتاب شد،
عالقه به اکتشــافات فضایی و حمایت مردمی را از برنامه شاتل دوباره تقویت کند .با در نظر داشتن این
موضوع« ،شارون کریستا مکلیف» ،معلم دبیرستانی از نیوانگلند ،بهعنوان نخستین شهروند برای سفر با
این شــاتل به فضا ،انتخاب شد .قرار بود ،پس از انجام مأموریت «چلنجر» ،او به مدارس سراسر ایاالت
متحده برود و به نقش برجسته معلمان در جامعه اشاره کرده و جوانان امریکایی را بهدنبال کردن حرفهای
در صنایع فناوری هوا و فضا ،تشویق کند ،اما او هرگز موفق به برگزاری این تور نشد« .چلنجر» ،در ارتفاع
 240 ،14متری ( 47000پا) 72 ،ثانیه پس از پرتاب ،منفجر شد و «شارون کریستا مکلیف» به همراه 6
سرنشین آن کشته شدند.
منبعCorbis UK. Ltd :

در اواخر دهه  ،1970خشــونت و اغتشــاش در السالوادور از زمانی شــروع شد که روشن شد ،تنها راه
نجات مردم از ســرکوب و تروریســم ،شکست دادن جنبش نظامی راســتگرای این کشور است .پس از
ترور«رومرو» اسقف اعظم در سال  ،1980احزاب چپگرای مخالف تحت رهبری جبهه آزادیبخش «فارابوندو
مارتی» متحد شــدند تا یک کمپین چریکی را برای رهایی از رژیم نظامی تشکیل دهند .نیروهای دولتی و
گروههای شــبه نظامی که توسط ایاالت متحده آموزش دیده و مسلح شده بودند ،دست به آدمربایی ،قتل
و شــکنجه دهها هزار نفر از الســالوادوریها که مظنون به حمایت از جبهه آزادیبخش «فرابوندو مارتی»
بودند ،زدند .در عکس ،نمایش تصاویر مردان الســالوادوری توسط زنان که توسط دولت کشته یا ناپدید
شدهاند ،دیده میشود.
منبعLarry Towell/ Magnum Photos :

در  26آوریل سال  ،1986رآکتور  4نیروگاه هستهای «چرنوبیل» در نزدیکی «کیف» اوکراین بر
اثر انفجار منهدم شد .بهدنبال این انفجار ،تشعشعات هستهای منطقه را فرا گرفت و در لحظات
اولیه حادثه 32 ،کارگر کارخانه و آتشنشان کشته شدند .مقامات شوروی در ابتدا وقوع حادثه در
«چرنوبیل» را تکذیب کردند و حتی در حالی که آتشسوزی در رآکتور  4همچنان ادامه داشت ،رژه
نظامی «روز مه» را در کیف برگزار کردند .مقامات شوروی سپس با ارائه مدارک مستندی توسط
دانشمندان غربی که یک آلودگی رادیواکتیوی گسترده در منطقه رخ داده ،وقوع حادثه در چرنوبیل
را پذیرفتند و تخلیه  130هزار نفر تا شعاع  30کیلومتر ( 18مایل) محل حادثه ،انجام شد .این
رخداد منجر به مرگ هزاران نفر از مردم این کشور شد.
منبعNovosti/ Gamma/ FSP/ London :

