
 
 برای انتشار فوری

 
 جوایز جهانی آزادی مطبوعات

 ادای احترام به شجاعت و پشتکار

 

 برندگان از کشورهای برمه، ایران، روسیه، و افریقای جنوبی
 

کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران به چهار روزنامه نگار از کشورهای برمه، ایران، —4302سپتامبر  03نیویورک، 

این سازمان که طی آن ساالنه خبرنگاران  جوایز جهانی آزادی مطبوعات 4302روسیه و آفریقای جنوبی درمراسم سال 

 اهد کرد. شجاع شناسایی میشوند ادای احترام خو

 

، روزنامه نگار برمه ای، بنیانگزار و سردبیر نشریۀ "ایراوادی،" که آنگ زاوشامل  4302دریافت کنندگان جوایز سال 

رژیم نظامی سابق آن کشور به آن عنوان "دشمن حکومت" را داده بود و هنوز از طریق دولت فعلی برمه نیز  تحت فشار 

د ایرانی و یکی از دبیران و خبرنگاران سابق خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ، روزنامه نگار آزاسیامک قادری است؛

، سردبیر کانال تلویزیونی میخاییل زایگارطی چهارسال حبس در زندان آزاد شد؛ که در مردادماه پس از  "ایرنا،"ایران، 

های دولتی روسیه را پخش میکند، و مستقل روسیه، "دژد" که اخبار نایاب جایگزین خبرهای مورد تایید کرملین در رسانه 

، سردبیر نشریۀ "سیتی پرس" در آفریقای جنوبی، که با انتقاد شدید و تهدید به خشونت نسبت به خودش و فریال هفاجی

 میباشند. روبروست کارمندانش به دلیل گزارشات انتقادی که تحت مدیریت وی منتشر شده است

 

از روزنامه نگاران گفت: "ما در حال مقابله با سطح بی سابقه ای از خشونت و  جوئل سایمون، مدیر اجرایی کمیتۀ حمایت

سرکوب علیه روزنامه نگاران هستیم و اخیرا نیز شاهد نمایش زندۀ خشونت علیه خبرنگارانی که جنگ سوریه را پوشش 

طریق اعطای جایزۀ جهانی آزادی میدهند بوده ایم." وی افزود: "روزنامه نگارانی که کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران از 

مطبوعات نسبت به آنان ادای احترام خواهد کرد، راه خود را ادامه دادند و سرخم نکردند. آنها هرآنچه داشته اند را به خطر 

 انداخته اند تا برای ما آگاهی به ارمغان بیاورند."

 

مجری شبکۀ خبری یونیویژن بوده است، جایزۀ یک  0891کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران به خورخه راموس، که از سال 

را تقدیم خواهد کرد. او همچنین مجری "ال پونتو"، برنامۀ سیاسی  عمر تالش در راه آزادی مطبوعاِت برتون بنجامین

 .روزهای یکشنبۀ شبکۀ یونیویژن است. وی اخیرا برنامه ای را به زبان انگلیسی در شبکۀ تلویزیونی فیوژن آغاز کرده است

 

از ، محبوبساندرا میمز رو، رییس هیئت مدیرۀ کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران گفت: "خورخه راموس، مجری خبری 

به آمریکا مهاجرت کرد تا بتواند بدون دخالت دولتی گزارش دهد، کاری که در طول زندگی حرفه ای خویش با مکزیک 

ق روزنامه نگاران در آمریکای التین که غالبا تحت شرایط خطرناکی شهامت انجام داده است." وی افزود: " او دائما از حقو

 فعالیت میکنند دفاع میکند و از تریبون بسیار مهم خویش برای برجسته کردن تالشهای آنان استفاده میکند."

 

انی قرار مورد قدرد 4302نوامبر  42کلیۀ برندگان در مراسم شام ساالنۀ جوایز سی پی جی در شهر نیویورک در تاریخ 

، مجری و خبرنگار ارشد بین المللی شبکۀ سی ان ان و عضوهیئت مدیرۀ سی پی جی، کریستیان امانپورخواهند گرفت. 

 ، رییس بنیاد جان اس. و جیمز ال. نایت رییس مراسم شام خواهد بود.آلبرتو ایبارگوئنمیزبان این مراسم خواهد بود. 

### 

 سی پی جی یک سازمان جهانی غیرانتفاعی است که برای تضمین آزادی مطبوعات در جهان فعالیت میکند
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برندگان جوایز جهانی آزادی مطبوعات کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران برای مصاحبه قبل از مراسم شام  دبیران: یادداشت به سر

. بررسی مشخصات رسانه ها اینجا را کلیک کنیددر دسترس هستند. برای دیدن بیوگرافی کامل آنان،  4302نوامبر  42جوایز در تاریخ 

امبر آغاز خواهد شد. برای خرید بلیط برای مراسم شام، لطفا با دفتر گسترش سی پی ِجی با نو 0برای حضور در مراسم شام از تاریخ 

 + تماس بگیرید.0 404-033-8340شمارۀ 
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