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 نگاران زندانی را آزاد کنید روزنامه :نگار به دادستان جدید تهران روزنامه 333نامه سرگشاده 

ای سرگشاده به دادستان جدید تهران، خواستار  نامه تن از روزنامه نگاران و فعاالن مطبوعاتی در 333بیش از 

های اخیر رویه حاكم بر دادستانی  سفانه در سالمتا: شدند و تصریح کردند نگاران زندانی آزادی سریع روزنامه

 .است  اعتمادی و عدم تعامل با اصحاب رسانه و مطبوعات بوده بی تهران توام با

 :است، به شرح زیر است نفر از فعاالن عرصه مطبوعات رسیده 333متن کامل این نامه که به امضای بیش از 

 

 جناب آقای عباس جعفری دولت آبادی

 ترم تهراندادستان مح

 احترام با سالم و

عهده دارند و بر مبنای  بانی و حراست از حقوق شهروندان به ای مشترك در دیده ها و قوه قضاییه وظیفه رسانه

انتصاب جنابعالی به عنوان دادستان تهران فرصتی  از این رو. این مشتركات نیازمند تعامل با یكدیگر هستند

 .های خود را مطرح كنیم ها و خواسته مطبوعاتی فراهم آورده كه دغدغه نگاران و فعاالن برای ما روزنامه

تعامل با اصحاب رسانه و  اعتمادی و عدم های اخیر رویه حاكم بر دادستانی تهران توام با بی متاسفانه در سال

ریات با استناد جراید بودیم تا جایی كه بسیاری ار نش ای كه شاهد احكام متعدد توقیف به گونه. است مطبوعات بوده

نگاران  ها نفر از روزنامه و مختص مجرمین خطرناك، تعطیل شدند و ده 1339 به قانون اقدامات تامینی مصوب

 .پرداختند به بهانه های مختلف بازداشت شدند ای خود می به انجام وظیفه حرفه نیز كه صرفا

بر انتظارات و مطالبات خود از  ابعالی بار دیگراین تجربه تلخ ما را بر آن داشته كه در ابتدای قبول مسوولیت جن

 .دستگاه قضایی تاكید ورزیم
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ها به شكلی اساسی  رسانه رود در دوران تصدی جنابعالی، رویه جاری دادستانی تهران در ارتباط با انتظار می

ها و توام با  نهساز به رسا خود را به نگاه فرصت ها را عامل تهدید می داند جای تغییر كند و نگاهی كه رسانه

 .پذیرش اطالع رسانی آزاد دهد

مبنای قانونی است،  نگاران فاقد هرگونه توجیه و در فضای كنونی كشور، بازداشت تعداد كثیری از روزنامه

 .ترین اولویت امضا كنندگان این نامه است اصلی نگاران در بند، بنابراین آزادی بی قید و شرط تمامی روزنامه

پیش و در آستانه  نگاران به عنوان تنها مرجع صنفی اهالی مطبوعات در ایران مدتی امهانجمن صنفی روزن

از ادامه فعالیت بازمانده است، از این  برگزاری مجمع عمومی با پلمپ غیرقانونی و غیرمستند دادستانی تهران

 .شمار می رود این نهاد صنفی دیگر خواسته اصلی ما به ها بر سر فعالیت رو فك پلمپ و رفع محدودیت

اصحاب جراید است و  گیر ها از طریق دادستانی تهران سالهاست كه گریبان رویه غیرمسووالنه توقیف رسانه

شدیداً به خطر انداخته است كه در آخرین  هراس دائمی از توقیف، امنیت روانی و شغلی روزنامه نگاران را

انتظار ما از دادستان . ایم ای عدالت و اعتماد ملی بودهیاس نو، صد هایی چون های آن شاهد توقیف روزنامه نمونه

خواست  هر چند كه. ها، گامی در راه اعتماد سازی بردارد است كه با رفع توقیف از این رسانه جدید تهران این

سلبی بخشی از قوه قضاییه، از  هایی است كه در سالهای گذشته به دلیل نگاه اساسی ما رفع توقیف از تمام رسانه

 .اند نتشار بازماندها

 

 : اسامی امضا کنندگان

آصف . آزاد، سحر . بابایی  آرش،. آرامیان، راشل . آرام فر، نینا . آذرپیك، صبا . آذر، شكوفه . آباء، شیوا 

دوست،  ابدی. آموزگار، مریم . آقایی، سامناک . ساسان  آقایی،. آقایانی، زهره . آصفی، سهیل . نخعی، فروزان 

. ابراهیمی،زهرا . ابراهیم زاده، فرزانه . ابراهیم زاده، حمید رضا . ایمان  ابراهیم بای سالمی،. مهربانو 

. هوشنگ  اسدی،. اسدی، مهدی . اسدی زیدآبادی، حسن . اردالن، پروین . احمدی، نعمت . محسن  احمدی،

اکبریانی، . افروزمنش، مهدی  . افتخاری راد، امیرهوشنگ. اعیار، سعید . اشراقی، علیرضا . اسالمیه، سعیده 

. امیرشاهی، افشین . امرایی، امیلی . امرایی، اسدهللا  . امجد، نرگس. امامی، پروین . اكبری، مریم . محمدهاشم 

 . ایزدخواه، محسن. ایرانمهر، امید . انصاری راد، رضا . امینی، آسیه . نوشابه  امیری،. امیرشاهی، فرنوش 

. بختیار نژاد، پروین . مریم  باقی،. باقی، عماد . باستانی، حسین . باروتی، هاشم . سما بابایی، . ایكدر، سولماز 

. بورقانی، سهام . بورغنی، احمد . بنی یعقوب، ژیال  . بنی یعقوب، ترانه. بكتاش، صدرا . بداشتی، ساناز اله 

بهزادی، . بهرامی، بهشاد . ، رفیعی بهرام. بهداد، علیرضا . بهاور،عماد . امیر  بهاری،. بورقانی، سهام الدین 

بیگدلی، . منصور  بیطرف،. بهنود، مسعود . بهكام، نگین . بهکام، سپیده . بهشتی شیرازی،سید علیرضا  . بهروز

پیرنگار، . پورنجاتی، احمد . پوررضایی، محمود  . پوراستاد،وحید. پانید، فاضلیان . پاك نهاد، ایمان . زهرا 
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. توحیدی،مرجان . ترك تاز، آرزو . ترسایی، زهره . تاالنی، زهرا  . تاجیك، مهدی. ضا تاجیک، عبدالر. رضا 

. ثمینا،رستگاری  . تهرانی، فرنوش. تهرانی، رضا . توكلی، دلبر . توكل، فائزه . توکلی،منوچهر  . توکلی، دلبر

جنوبی، . جمشیدی، ایرج . جعفری،مریم  . جعفری، نوشین. جعفری، مسعود . جعفری، محمد . جعفری، حمید 

حسنعلی . حسن نیا، آرش . حسن علیپور، محمد . عادل  جهان آرا،. جودكی، نرگس . جوالچی، رضا . پیمان 

. حقی،زینب . حسینی، ملیحه . حسین قره، . حسین خواه، مریم . حسنی، مهدی  . حسنی، فائزه. زاده، فرناز 

. حیدری،محمد  . حیدری، مسعود. حیدری، لیال . حیدری، حسن . سلیمانی  حمید،. حكمت، مهسا  . حكمت، علی

خردپیر، . خامسیان،علیرضا . خالقی، رویا  . خاكسار، لیال. خاكدامن،شیما . خاتمی فر، عبدهللا . حیدری،مریم 

، خورشیدفر. خوارزمی، مهراوه . خلیلی، حسین . الهه  خسروی،. خرسند، مریم . خرسند، لیلی . علی 

 دلیری، جواد. دژم تباه،عذرا . دباغ، سروش . خیرخواه، مسعود . خیرآبی، ناهید  . خوشچهره،جالل. امیرحسین 

. راهبر، آرش . امیر  ذاكری نیا،. دیانتی زاده، محمد علی . دهقان،علی . دهقان، سعید . دوراندیش، هومان  .

رحیمی، . رحیمی نژاد، علیرضا  . ی، شبنمرحمت. رحم دل، سودابه . رجب پور، عظیم . رجایی، علیرضا 

رضایی، . رسولی، مرضیه . رسول پور، سامان  . رستمی، نیلوفر. رستمی، اردشیر . رخشا،رسول . طاهره 

. روح،محمد جواد . رنجی پو،علی . رمضانی یگانه، بنفشه . طالقانی، مسعود  رفیعی. رفیع زاده، شهرام . مریم 

 . زرگر، عباس. زارعی،محمد . زارعی قنواتی، اردشیر . زارع کهن، نفیسه  .زادمهر،علی  . رهبر، محمد

. سخنور،حسین . محمد  سپاسدار،. سامناک آقایی . سام گیس، بنفشه . زهدی، محمدرضا . زعیم زاده، مهدی 

می، سال. سفیری، مسعود . سعیدی، حمید  . سعدی، شیرین. سعادت، آیدا . سرمدی، پرستو . سراب پور، سونیتا 

شرفی، مینا . شجاعیان، رضا . سیگارچی، آرش . سلطانی، كامبیز  . سلطان آبادی، محمود. سالمی، الدن . علی 

. شمس، سعید . شمس مستوفی، شهریار . شمس الواعظین، ماشاهللا . شعردوست، صبا  . شریف، سولماز. 

شیرزادی،  . شیرزاد، محمد. كن، آمنه شیراف. شهیدی، شادی . شهنی، مینا . شهرابی، شیما . آرزو  شهبازی،

صمدبیگی،بهروز . حسین  صرافی،. صراف، صبا . صالحی،علی . صالح آبادی، حامد . صادقیان، آرش . علی 

. طلوعی، سحر . طریقی، نوشین . سادات  طباطبایی، مرجان. طباطبایی، ریحانه . صمیمی، محمد باقر . 

عبداللهی، . عباسقلی زاده،محبوبه . عابدی، احسان  . ، نسرینظهیری. طهماسبی،عباس . طهرانی، فرزانه 

علوی، . علوی تبار، علیرضا . علم الهدی، امین . عطیف، فرانک  . عدلی، محمد. عبدی، عباس . عشرت 

 . علیزاده، امیر. علیخانی، ارشاد . علیجانی، رضا . آبادی  علی اصغر، سید. مینا  علی اسالم،. اسماعیل 

. فاضل، ترکمن  . غیبی، رضا. غنی، مهدی . غفاریان، متین . غفاری شیما . غایب، فریده . سیح علینژاد، م

. فرهادیان، سلیمان . فرهادیان، سروش  . فرهاد پور، لیلی. فراهانی، عذرا . فراهانی، الهه . فخریان، مانلی 

قربانپور، . قاضی، هلیا . فرشته قاضی، . قائدی، محمد . گیسو  فغفوری،. فغفوری، پرویز . فرهنگی، شهرام 

 . كاظمی، امیرموسی. کلینی، نیکو . کاظمیان، مرتضی . قنبرپور، سینا . قلی پور،علی  . قزوینی، حمید. فرشاد 

. لقایی، ساقی . لطفی، لیال  . گودرزی،كوهیار. گالبی، جعفر . گرانپایه، بهروز . كلهری، زهرا . كاكایی، پریسا 

مجمع،علیرضا . متقی، امیرحسین . مافی، حمید . احسان  مازندرانی،. لواسانی، مسعود . ی لنگرودی، احمد زاهد

محمد پور، . محسنی، مهدی . محدث، امید . محجوب،نیکی . محجوب،نلی  . محبی، بهاره. محبعلی، نیلوفر . 
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سام  محمودی،. شنك محمدی، رو. محمدی، داوود . محمدی، حسن . محمدی، سلیمان . حسین،آزاده  محمد. ناهید 

. مرجان، لقایی . سمیرا  مرادی،. مدنی، سعید . مختاری، آزاده . مختاباد، ابوالحسن . محمودیان، مهدی . 

. معتمدی، ابوذر . مظاهری، ریحانه  . مسعودی نیا،علی. مژده، میمنت . مزروعی، علی . مزروعی، حنیف 

. منتظری، آرمین . ملیحی، علی . ملکی، رویا . د رضا محم مقیسه،. مفیدی، بدرالسادات . معماریان، امید 

. ژن  مومیوند، بی. مومنی، مینو . مولوی،علی . موسوی، الهه . خلخالی، علی  موسوی. منصوریان، نیلوفر 

. سرجویی  مهرداد،. مهرجو، بهراد . مهرانی، بهزاد . مهرابی، احسان . مهدوی، مریم . ابراهیم  مهتری،

. میرزایی، مریم . میرزایی، شهاب  . میرزاده، حمیدرضا. میرابراهیمی، روزبه . میر، مسعود  .مهرگان، كیوان 

. نادم، رضا . میالنی، محمد . میالد، بهشتی . مسعود  میری،. میرفتاحی، فخری سادات . میرعلیرضا ، طجوزی 

. نعمتی، رامین . ی، مریم نراق. نخعی، امیرعباس . نجفی، مجتبی . حسین  نجاتی، محمد. ناصری، عبدهللا 

. کامبیز  نوروزی،. نورانی نژاد، حسین . نوجو،شیوا . نوایی، سعید . نمکچیان، یاسین . سحر  نمازی خواه،

الوندی، . وطن خواه، خاطره  . نیلی، علی. نیاكان، سهیال . نوری،کسری . نوروزیان، مهدی . نوروزی، محمد 

نیا،  یاسری. هوشمند رضوی، مسعود . همتی، زینب  . هراتی، یاسر. لی هدایت، انصافع. ویسی، منظره . پدرام 

 .حامد یوسفی،. یحیی پور، مناف . مرتضی 

 

 
 
 
 
 
 
 


