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«یوری گاگاریــن» با دعوت مــردم فنالند
در جریــان مراســم جشــنواره جوانان و
دانشــجویان «کورلد» در «هلسینکی» به
این کشور سفر کرد ،اما از اینکه با حمایت
کمونیستها ،به سفر فضایی رفته بود ،دل
خوشــی نداشتند .در تابستان سال 1962
سازمانهای جوانان لیبرال فنالند نسبت به
سفر«گاگارین» به این کشور اعتراض کردند
و بــر این باور بودند که این امر خطمشــی
بیطرفی فنالند در امور بینالملل را به خطر
میاندازد .این مسأله در جشنواره مذکور،
بــه یک تظاهرات خصمانه تبدیل شــد که
وقوع چنین حوادثی در این کشور نادر بود.
بهدنبال این حادثــه« ،ارو ککونن» ،رئیس
جمهوری فنالنــد برای حفظ روابــط خود با
همسایه شرقیاش ،نسبت به مسائل پیش
آمده ،از شوروی عذرخواهی کرد.
منبعNovosti/ London :

64

انتخابات در میان تدابیر شــدید امنیتی در
حومه شهر الجزیره پایتخت کشور الجزایر،
بهدنبال مذاکرات صلح طوالنی مدت ژنرال
«دوگل» رئیس جمهوری فرانســه و جبهه
آزادیبخش الجزایر که منجر به آتش بس در
ماه مارس و پایان دادن به جنگ و خونریزی
 ۷سال و نیمه بود ،برگزار شد .این انتخابات
در اول ژوئیه برگزار شد که رأی دهندگان
الجزایری به نفع اســتقالل کشورشان رأی
دادند .رئیس جمهوری فرانسه دو روز بعد
از انتخابات الجزایر ،اعالم کرد که این کشور
بهطور رسمی مستقل است .تصویر ،نامزدان
انتخابی الجزایر را نشان میدهد که بهدلیل
بیســوادی برخی از رأیدهندگان بر گردن
خود شماره انداختند تا آن افراد بتوانند از
طریق شماره به آنان رأی بدهند.
منبعMarc Riboud/Magnum :
Photos

عکسHéctor Rondón Lovera :

به آغوش کشیدن « لحظه قطعی»
عکس و نوشتار

اصالن ارفع

عکاسمطبوعاتی

من بهعنوان یک عکاس مطبوعاتی ( )photojournalistمعتقدم که یک عکس
مطبوعاتی موفق باید دو جنبه را در بر داشته باشد .اول ارزشهای زیبایی شناختی
( )Aestheticو ترکیببنــدی و دوم ارزشهــای مطبوعاتــی و داســتانی که عکس
تعریف میکند .عکس فوق در چهارم ماه ژوئن( )Juneســال  ۱۹۶۲توسط هکتور
رانــدن لــوورا( )Héctor Rondón Loveraونزوئالیی گرفته شــده اســت .لوورا این
عکس را برای روزنامه ونزوئالیی «ال ریپابلیکا» ( )La Repúblicaگرفت.
ایــن عکس هــم از لحاظ ترکیببندی و هم از لحاظ داســتانی که تعریف میکند
فوقالعــاده اســت .کادر مســتطیل عمــودی بــا انعکاسهــای کرکــره مغــازهای
که در پشــت ســر کشــیش و ســرباز مجروح قرار دارد ،ســنگینی ســیاهی آب روی
ســطح خاکســتری خنثای ســیمان ،نگاه در انتظار کشــیش به ســمت خط آتش
تکتیراندازها،دستسربازکهخودرابهلباسکشیشچسباندهاستودستهای
کشیش که او را روی زانوانش حفظ کرده است ،همه و همه با وجود تلخی داستان،
عکــس زیبایــى را خلق کردهاند .جالب اســت بدانید که عکس زمانی ثبت شــده
که تیراندازی توســط تکتیراندازها کماکان ادامه داشــته و خود عکاس میگوید:
«من خودم را  45دقیقه در بین قطعات ســرب (گلوله ها) میدیدم...روی زمین
پشــت دیوار پهن شــده بودم در حالی که گلولهها روی هوا پرواز میکردند ،در این

«جان گلن» ،فضانورد ایــاالت متحده امریکا ،اولین امریکایی بود که در  20فوریه
سال  1962در مدار زمین گردش کرد .او در این سفر سه بار در مدار زمین ،سوار
بر یک کپسول فضایی بهنام «فرندشیپ  ،»7چرخید و اواخر همان روز به سالمت
در اقیانوس اطلس فرود آمد« .گلن»  ۳۶ســال بعد از نخستین سفر فضایی خود
که وارد سیاســت شده بود ،بار دیگر بهعنوان سالمندترین فضانورد با فضاپیمای
«دیسکاوری» در مدار زمین گردش کرد
منبعHulton Getty :

زمان بود که کشــیش ظاهر شــد .در حقیقت نمیدانم چگونه در حالت خوابیده
عکس گرفتم ».و گرفتن چنین کادری در این شرایط استثنایی است .از طرف دیگر
بایــد به یک اتفاق تاریخى که عکس گویاى آن اســت توجــه کرد .عکس در خالل
دورهاى چهار روزه گرفته شده است بین دوم تا ششم ماه ژوئن سال  ،۱۹۶۲زمانی
که طی یک شورش نظامی علیه رئیس جمهوری منتخب« -رومولو بتانکورت»
( -)Rómulo Betancourtشورشــیان ســعی داشتند شــهر «پرتو کابلو» (Puerto
 )Cabelloرا فتــح کننــد .درگیــری بســیار خونینــی بــا  400کشــته و  700مجــروح.
ترکیب این واقعه مهم در تاریخ کشــور ونزوئال ،فرم زیبای عکس و نوشــتهای که
در پیشزمینــه عکس روی تابلوی مغازه قرار دارد با مضمــون « »Carniceriaکه
لغتی است اسپانیایی بهمعنای«قصابی»وهمینطور«قتلعام» ،تعجبی ندارد
که جایزه عکس مطبوعاتی ســال ۱۹۶۲و سپس جایزه پولیتزر ســال  ۱۹۶۳را برای
هکتور راندوم لوورا به همراه داشته باشد .این عکس ابتدا در روزنامه «الریپابلیکا»
چاپ شد و سپس توسط آسوشیتدپرس پخش و در بسیاری از روزنامهها و مجالت
دنیا از جمله روی جلد مجله معتبر الیف( )Lifeبه چاپ رسید.
کشــیش نظامی در حال انجام آخرین مراســم مذهبی برای ســرباز وفادار دولت
میباشد .این سرباز توسط آتش یک شورشی مجروح شده و در حال مرگ است.

باوجود اینکه در ســال 1954هیات آموزش حکم دیوان عالی فدرال ایاالت متحده امریکا در خصوص غیرقانونی
بودن «جداســازی نژادی» در مدارس این کشور که مربوط به«بران وی» بود را لغو کرد ،اما مسأله نژادپرستی در
ایاالت متحده ،بویژه در جنوب ،امریکا باقی ماند .در پاییز ســال « ،1962جیمز مردیث» 29 ،ساله که کهنه سرباز
نیروی هوایی امریکا بود ،تالش کرد ،تا نخستین دانشجوی آفریقایی-امریکایی باشد که در دانشگاه «میسی سیپی»
ثبتنام کرده است .بهدنبال آن ،تظاهرات و شورش در این شهر آغاز شد 2 .نفر در این شورشها جان باختند و
فرماندار ایالتی برای جلوگیری از ورود «مردیث» به ســاختمان دانشگاه تالش زیادی انجام داد .با این حال« ،جان
اف کندی» رئیس جمهوری امریکا به نمایندگی از «مریدث» مداخله کرد و از گارد ملی خواســت که از او محافظت
کنــد .باوجود بدرفتاری و برخوردهای بیرحمانه با «مردیث» ،وی در دانشــگاه باقی ماند و به یکی از مهمترین و
الهامبخشترین چهرههای مبارزه در زمینه حقوق مدنی تبدیل شد.
منبعAP :

تا ســال  ،1962چند هزار مشاور نظامی
ایــاالت متحده امریــکا در ویتنام جنوبی
مســتقر شــدند و ســربازان وفادار به
«نگــو دینه دیم» ،رئیــس جمهوری ضد
کمونیســت این کشور را آموزش دادند.
ایاالت متحــده در تالش بــود تا قدرت
دفاعی ویتنام جنوبــی را در برابر تجاوز
ویتنام کمونیســتی شــمال تقویت کند،
اما به نظر میرســید که بعید اســت که
نیروهای ویتنام جنوبــی بتوانند این کار
را به تنهایــی انجام دهنــد .چریکهای
حزب کمونیست (ویت کونگها) شروع به
کنترل مناطق روســتایی در جنوب کردند
و در این فرآیند ،تعداد روســتاییانی که
به این گروه چریکی میپیوســتند رو به
افزایش بــود .در تصویر دختران ویتنام
جنوبی در حال یادگیری تیراندازی دیده
میشوند.
منبعHulton Getty :

در  16اکتبر سال  1962عکسهای هوایی
در مــورد کوبا« ،کنــدی» رئیس جمهوری
امریــکا را متقاعــد کرد که موشــکهای
بالســتیک با کالهکهای اتمــی ،تهدیدی
برای امریکا است که توسط اتحاد جماهیر
شــوروی در این جزیره نصب شده است.
«کندی» به نیــروی دریایی ایاالت متحده
دســتور داد ،تا کوبا را بــه خاطر اقدامی
تهدیدآمیز علیه کشــورش ،محاصره کند
و با صدور تقاضایی رسمی از«خروشچف»
نخستوزیر شوروی خواســت ،تا نسبت
به جمعآوری این موشــکها اقدام کند.
«خروشچف» در پاســخ به این نامه اعالم
کــرد :تنهــا در صورتی این موشــکها
برداشــته خواهد شــد که امریکا تمامی
موشکهای ناتو مســتقر در ترکیه را رها
کند« .کندی» این موضوع را رد کرد و دو
ابرقدرت در آستانه جنگ هستهای قرار
گرفتنــد .اما در نهایت «خروشــچف» در
تاریخ  28اکتبر موافقت کرد که موشکها
را تحت نظارت سازمان ملل متحد بردارد.
منبعCorbis UK Ltd :

ســاخت دیــوار برلین بالفاصله توســط
جامعــه غیر کمونیســت محکوم شــد و
بــزودی به نماد یک چارچــوب فیزیکی و
ایدئولوژیک بین شــرق و غرب در طول
جنگ ســرد تبدیل شد .در مجموع حدود
 5هزار نفرازآلمان شرقی موفق به عبور
سالمت از دیوار برلین شدند و به آلمان
غربی رســیدند ،اما به همــان تعداد هم
در تالش برای آزادی ،گرفتار شــدند که
بیش از 100نفــر از آنان که قصد فرار
داشتند ،کشــته شدند .تصویر،پیکریکی
ازقربانیان رانشان می دهد.
منبعCorbis UK Ltd :

