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آن صد دالر لعنىت و آن اشک ها و هراس هاى پدر و مادر امحد باطىب 
 
 

      هنگامى که حبران در سياست آغاز مى شود، مهه چيز ناعادالنه و ناجوامنردانه   
تقسيم مى شود . 

                                                                         روبرتو اونگر   
 

      بعـد از ظـهر يکـى از روزهـاى داغ تـــرب مــاه  ٧٨ در دفــتر 
خـربگزارى رويـتر در هتـران ، يـک عکـاس ايـــراىن ( … ) ، کــه در 
جستجوى کــار بـا حقـوق ارزى بـود ، عکـس امحـد بـاطىب بـا پـرياهن 
خونـني او را بـر روى مـيز جاناتـان ليونـز خـربنگار موسســـه رويــتر 
ـــور ىب  گذاشـت . ليونـز سـعى کـرد خـود را نسـبت بـه عکـس مزب
ــد و گفـت حـاضر اسـت عکـس و کليـه حقـوق آن را  تفاوت نشان ده
با قيمت ١٠٠ دالر خريــدارى کنـد. البتـه اضافـه کـرد کـه اگر رويـتر 
ــرد ،  از عکـس هـاى تـو خوشـش بيـايد ، تـو را اسـتخدام خواهـد ک
ــش مـى دانسـت عکـس بـا ارزشـى گرفتـه،  عکاس ايراىن نيز که کم و بي
ــاطر وعـده و وعيـد هـاى جاناتـان ليونـز حـاضر شـد آن را  صرفا به خ

بفروشــد .  
ــود کـه آقـاى ليونـز حـاضر نشـد بعـدا او  البته وجه طرت آميز قضيه آن ب
ــام او و  را اسـتخدام کنـد و عکـس نـيز در سـطح بـني املللـى بـدون ن
حتـت عنـوان خـربگزارى رويـتر منتشـر شـد و آه از هنـاد وى برخاســت  
هنگام اجنام معاملــه در آن بعـد از ظـهر تابسـتاىن ، عکـاس ايـراىن شـايد 
فکـر منـى کـرد در ازاى دريـافت چنـني مبلـغ نـاچـيزى سرنوشـــت 



ــد کـه تـا امـروز نـيز امتـداد يافتـه  غمبارى را براى دانشجوىي رقم مى زن
ــه ايـن شـايد بـه منطـق ايـن نـوع حرفـه بـر مـى گردد ،  است .( البت
عکاس خــربى در جسـتجوى شـکار حلظـه هـاى نـاب و حبـراىن اسـت و 
ــهيج تـر و قدرمتنـد تـر باشـد ، تاثـري گذارتـر اسـت . و  هر چه عکس م
بـالطبع پلـه اى بـراى سـکوى موفقيـت عکـاس خـربى حمسـوب مــى 
ـــن  گردد . امـا گاه مهچـون ايـن مـورد ، سرنوشـت آدمـها نردبـان اي
ــؤوليىت  موفقيـت مـى گردد ، چـيزى کـه بسـيارى از ايـن عکاسـان مس

در قبال آن احســاس منـى کننـد . ) 
 

ــد . آقـاى جاناتـان ليونـز عکـس را بـا رسـيد  اما سرنوشت عکس چه ش
ــه مبلـغ چنـد هـزار دالر بـه موسسـه رويـتر واگذار  هزينه قالىب ديگرى ب
ــوار  کـرد . او مهچنـني بـه موسسـه رويـتر توصيـه کـرد کـه در البرات
ــاىن بنـد امحـد بـاطىب حـک شـده بـود  شعار ال اله اال اهللا را که روى پيش
حمو کننــد تـا منـادى متفـاوت از چـهره وى در اذهـان ترسـيم شـود . او 
ــربى مفصلـى کـه برخـى دروغـهاى خـربى از مجلـه  مهچنني گزارشهاى خ
ــراد نـيز از مجلـه آهنـا بودنـد را بـه مهـراه  اعالم کشته شدن تعدادى از اف
نقدهـاى بنيـادى از حـاکميت مجـهورى اسـالمى ايـران در سـطح دنيــا 
منتشر منود . مهسر وى خامن جينــو عبـدو نـيز بـر مهـني رويـه بـه انتشـار 

ــد تريبيـون بـني املللـى پرداخـت .   مقاالت تندتر در گاردين و هرال
ــيز در  خـربنگار انگليسـى جملـه اکونوميسـت آقـاى کريـس دى بلـگ ن
هتران ، بــراى عکسـى کـه قـرار بـود از بـاطىب بـراى روى جملـه چـاپ 
شـود مقالـه هـاى متعـدد و طـوالىن را در مـورد حـوادث و درگرييـــها 
ــاى نظـام را مـورد نفـى قـرار داد و البتـه از سـوى  نوشت و کليت هناده
ــورد تشـويق قـرار گرفـت و جملـه اکونوميسـت نـيز  هييت حتريريه جمله م

ــر شـد .   با عکس باطىب منتش



ــه مهـراه مطـالب نشـريه هرالـد تريبيـون بـني املللـى  مطالب اين نشريه ب
ــان ليونـز منتشـر کـرده بـود چـون جـزء  که خامن جينو عبدو مهسر جانات
ــورد  نشـريات معتـرب مـاىل و اقتصـادى حمسـوب مـى شـد بالفاصلـه م
ــات حتليـل مسـايل مـاىل و سـرمايه گذارى بـني املللـى قـرار  توجه موسس
گرفتـه و منجـر بـه افزايـش درجـه ريسـک پذيـــرى ســرمايه گذارى 
ــران گرديـد و در پروسـه اعتمـاد سـازى دولـت در جـذب  خارجى در اي
سـرمايه گذاريـهاى خـارجى اخـالل اجيـاد منـود و در عـــني حــال در 
ــردان غـرىب نـيز در مـورد درجـه ثبـات مجـهورى اسـالمى  ديدگاه دولتم

ــاد کـرد .   ترديد هاى جدى اجي
 کـه از ايـن حتـوالت اطالعـى نداشـت يـک 

ــاطىب١ اما در هتران پدر امحد ب
ــت پسـرش هنگامـى کـه مـانند ديـگر خـانواده هـاى  هفته بعد از بازداش
ــت  دانشـجويان بـا وثيقـه ملکـى بـه دنبـال آزادى وى از بازداشـت موق
ـــوردى متفــاوت از  بـود ، هنـگام مراجعـه بـه شـعبه دادگاه بـا برخ
ــل روبـرو شـد ، قـاضى عکـس جملـه اکونوميسـت را بـه او  روزهاى قب
نشان داد و مهــه چـيز بطـور متفـاوتى تغيـري کـرد و سرنوشـت بـاطىب از 
ديگر دانشجويان جــدا شـد کـه اگر تدبـري سياسـى اجنـام نگرفتـه بـود 
ــه توسـط ديـوان عـاىل کشـور نـيز تـاييد شـده بـود  حکم اعدام وى ک

ــرا شـده باشـد .   اکنون مى توانست اج
اکنون تاريخ به بازيگران آن واقعه در چــهار سـال پيـش مـى نـگرد :  

امحد باطىب هنــوز در زنـدان اسـت کسـى کـه موهـايش را بلنـد کـرده 
ــه اش  بـود کـه در هيبـت حضـرت مسـيح ( ع ) در حـوزه مـورد عالق
ــه در  يعـىن سـينما بـه ايفـاى نقـش بپـردازد ، از سـوى رسـانه هـا ک
جسـتجوى جـذب خمـاطب و زر انـدوزى خـود بودنـد هيبـىت چــه گوارا 

گونه به خــود گرفـت . 
                                                           

١  مصاحبه پدر امحد باطىب  باخربگزارى ايسنا–  ١٦/ ٤ / ٧٨ 



 
آقـاى جاناتـان ليونـز و خـامنش در خانـه وسـيع خريـدارى شـــده در 
ــالىن کـه از حقـوق خـود در ايـران و نـيز عـدم  واشنگنت که با پوهلاى ک
ــس و …  پرداخـت حقـوق مـترمجني و افـراد مرتبـط بـا آهنـا و دالىل عک
ــد ، زنـدگى مـى کننـد . صنـايع دسـىت ايـراىن مـرتل  بدست آورده بودن
آهنا نيز گاهى آهنــا را بـه يـاد خـاطرات خوششـان در ايـران مـى انـدازد  
ــيز بـراى آهنـا يـادآور نـامى اسـت کـه افزايـش دالرهـاى  امحد باطىب ن

ــا را خباطرشـان مـى آورد .   بانکى آهن
ــان بـا مهـان حلـن بـه نوشـنت گزارشـهاى خـود  آقاى دى بلگ نيز مهچن
ــغول اسـت و از زنـدگى در ايـران لـذت مـى بـرد از ايـن  در ايران مش
ـــته  نويسـندگان و خـربنگاران خـارجى هيـچ گاه در مـورد مطـالب نوش
شده در مــورد وقـايع سـال ٧٨ بازخواسـىت نشـد ، هيـچ دادگاهـى نـيز 
ــابت دروغـهاى آهنـا نـيز در بيـان آن حـوادث بـا  آهنا را احظار نکرد و ب
ــر اکـاذيب مواجـه نشـدند . امـا مطبوعـات اصـالح طلـب آن  اهتام نش
سال ، چند ماه بعد مهگى به اهتــام نشـر اکـاذيب بسـته شـدند تـا نشـان 
ــوز  دهنـد هـر چنـد ٨٠ سـال از پايـان دوران قاجاريـه گذشـته امـا هن
ــه  فرهنـگ قاجـارى در منـش و انديشـه مـا وجـود دارد کـه نسـبت ب
ــان  رفتـار و کـردار خارجيـان تسـاهل و مـدارا مـى ورزمي وىل بـه مهوطن

ــوىي پيشـه مـى کنيـم .   خود سخت گريى و تند خ
ــدر  از بـازيگران آن دوران آقـاى خـامتى و مهکـاران نـيز هنـوز بـر مص

کارند و مهچنان لبخنــد مـى زننـد . 
وزيران علوم و کشــور مهچنـان بـر سـرير قـدرت نشسـته انـد و معـاون 
ــاد نـيز کـه در سـال ٧٨ لبخنـد مـى زد ، اکنـون  مطبوعاتى وزارت ارش
در جاکارتا سفري شده است و پيــام آقـاى خـامتى را بـا مهـان لبخنـد هـا 

براى الله و الدن به بيمارســتان در سـنگاپـور بـرده اسـت .  



ــن حـوادث نشـان مـى دهـد کـه سياسـت در کشـورهاى جـهان  مهه اي
ـــه  سـوم بويـژه در شـرايط حبـراىن، مهچـون مغـاک تـاريکى اسـت ک
روندگان راه را بــه طـور تصـادىف، هـم غـري عادالنـه و هـم ناجوامنردانـه 
ــازندگان و  بـه گوشـه اى پرتـاب مـى کنـد و مـانند هـر راه ديـگرى ب

ــدگاىن دارد .   برن
اما درک اين ىب عدالــىت بـراى کسـاىن کـه از حـوادث آگاه مـى شـوند 
ــود در زيـر چـرخ حـوادث قربـاىن مـى گردنـد، بسـيار طـاقت  و يا خ

فرسا و غري قابل حتمــل مـى شـود .  
ــه جـهان ديـگرى نبـود چـه چـيزى مـى توانسـت  به راسىت اگر اعتقاد ب

ــادر امحـد بـاطىب را تسـلى خبشـد ؟   اشک ها و هراسهاى پدر و م
 


