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 خانم ها ، آقايان ، درود بر شما

سپاسگزارم که به نمايندگی از روزنامه نگاران شجاع و پر تالش ايرانی ، مفتخر به دريافت جايزه معتبر آزادی مطبوعات 

 کميته حمايت از روزنامه نگاران شدم .

ايرانی ، اقدامی هوشمندانه و حمايت گرايانه از مايلم به اطالع برسانم ؛ اختصاص اين جايزه به يک روزنامه نگار 

روزنامه نگارانی است که در تاريخ پر فراز و نشيب ايران ، سخت ترين و سياه ترين دوران فعاليت خود را تجربه می 

 کنند.

امنيتی  ايران ، دهها روزنامه و روزنامه نگار در برخی شعب وابسته به نهادهای ۸۸در حوادث مرتبط با انتخابات بهار 

 دستگاه قضايی ايران ، محکوميت يافته و برخی از آنها بايد سالهای آينده را نيز در زندان سپری کنند.

نزديک به يک دهه است که با مزاحمت نهادهای امنيتی ، انجمن صنفی روزنامه نگاران در تعليق قرار گرفته و منتخبان 

 آن به زندان افتاده و يا تن به تبعيد داده اند.

اريخ پر مرارت روزنامه نگاری ايران در دوره هايی که حکومتهای استبدادی دچار بی ثباتی شده و مشروعيت خود را ت

از دست داده اند ، رنگ خون نيز گرفته است و اين نشان می دهد روزنامه نگاری حرفه يی در همه کشورهايی که 

 تند ، تا چه ميزان شکننده و نيازمند توجه است.حکومتهای ان درگير در فساد ، ناکارامدی و عدم مشروعيت هس

و پس از پخش دادگاههای نمايشی وارد امد ، همان  ۸۸بدترين فشارها به روزنامه نگاران ايرانی در تابستان و پاييز 

 زمانی که دفاتر نمايندگی رسانه های خارجی در تهران نيز ، مجاز به انتشار اخبار برخوردهای خونين دولت کودتا با

 خبرنگار به عرصه اطالع رسانی . -معترضان نبودند و اين زمان مصادف است با ورود هزاران شهروند

و سالهای پس از آن ، زندانهای ايران مملو شد از فعاالن حرفه ای و فير حرقه ای عرصه خير  88و اينگونه شد که سال 

 و فغاالن خقوق بشر که در غياب رسانه های 

 

 زندان در' سياسی زندانيان شتم و ضرب و 2012 سال در بازداشت در بهشتی ستار نويس وبالگ از انگيز غم مرگ ،

 .نيست زندانی نگاران روزنامه برای را آن اگر است شده گزارش هرگز سال اين در اوين



  خانم ها ، آقايان

که ميثاق مشترک   کشور را الزم است ياد آوری کنم که حکومت ايران ، بندهای مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی

دولت و ملت محسوب شده، نقض کرده است و اعتراض آرام اما مداوم و مسالمت آميز ايرانيان در چارچوب جنبش سبز 

را سرکوب کرده و اين خيانت ادامه دارد و به همين دليل است که حکومت از آزادی رهبران جنبش سبز ، فعاالن سياسی 

 ، دانشجويی و عقيدتی مي هراسد.و حقوق بشر و فعاالن قومی 

حکومت ايران به دليل درگير بودن در بحرانهای مشروعيت ، کارامدی و اقناع شهروندان ، فعاليت آزاد رسانه ها را 

دشمنی با خود تلقی کرده ، آن را سياه نمايی و تبليغ عليه نظام تلقی می کند و اختصاص اين جايزه ، نشانه عزم جامعه 

 ايت از فعاليت آزاد روزنامه نگاران و اعتراضات مردم تلقی خواهد شد .جهانی برای حم

 سپاسگزارم

 


