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 پیام نرگس محمدی به مناسبت دریافت جایزه بنیاد پالمه

مفتخرم که جایزه معتبر اوالف پالمه از کشور سوئد را دریافت کرده ام. این جایزه به نام انسانی است 
 اش تصویری

ی
اییط دریافت یم   که زندگ از بشر دوستی و صلح طلتر و توسعه است. این جایزه را در شر

کنم که مردم شزمینم ماههاست عیل رغم کشتار خیابانی ، اعدام ، بازداشت و زندان در خیابانها 
اض کرده و خواهان گذار از حکومت جمهوری اسالیم هستند.دستگاه شکوب حکومت   ایستاده و اعبی

ضان، نهادهای مدنی مستقل مردیم و آزادی بیان سا ۴۴استبدادی  ه مخالفان و معبی ل با شکوب گسبی
راه هرگونه   و مطبوعات و نر معنا کردن صندوق های انتخابات و رای مردم در دوره های مختلف،

د اثر گذاری جنبش ها و فعالیت های مردم را   تحرک سیایس و اجتمایع را مسدود کرده و در واقع راهبر
ی دستگاه ایدئولوژی حکومتبه دل با   یل پاسخگو نبودن خود)حکومت(به حاشیه رانده است. همچنی 

ی تبلیغات وسیع و پرهزینه و سواستفاده از سیستم قانونگذاری ، تبعیض و نابرابری  به کار گب 
، قویم، مذهتر و صنفی را به امری رایج و با بار ارزیسر مقدس گونه تبدیل کرده است.   جنسیتی

ی  در عرص ی جمهوری اسالیم و برخی از کشور های دیگر با بر عهده گرفیی ی الملیل و منطقه ای نب  ه بی 
جنگ های نیابتی در منطقه، سیاست شکوب جنبش های دموکرایس خواه مردم منطقه از شر 

دموکراتیک و استبدادی و تروی    ج جنگ افروزی،   استبداد و تقویت و پشتیبانی از حکومت های غب 
، نفرت پراکتی و تفرقه را در پیش گرفته اند. حکومت های مانند نظام فعیل در ایران نه  خشونت طلتر

ی ایران، بلکه صلح و امنیت و توسعه را در منطقه  تنها تحقق دموکرایس و حقوق بشر را در به    شزمی 
 مخاطره افکنده است. 

اضات مردیم، ی اعبی  و شدت گرفیی
ی

دگ ان گسبی ی بر شدت خشونت و  بدییه و مشهود است که به مب 
ایط نر تردید ما بیش از پیش به حمایتهای موثر 

شکوب حکومتی افزوده خواهد شد .در این شر
 جهانی نیار خواهیم داشت که امیدوارم شاهد آن باشیم. 

ی
ی الملیل و همبستگ  نهادهای بی 

ر این مقطع "یک  تاکید دارم که د  سال، ۳۰در پایان به عنوان یک زن ایرانی با فعالیت مدنی قریب به 
و مرحله پس از گذار از حکومت یعتی تحقق دموکرایس و   زن مدافع حقوق بشر و صلح طلب ،

ی حقوق بشر ، اهمیتی کمبی از مرحله گذار از نظام اییط که بتوانیم به صلح و   تضمی  برایم ندارد. شر
ی الملیل و حفظ امنیت برای    یاری رسانده و به ایجاد تفاهم بی 

کشورهای جهانی مبادرت  توسعه جهانی
 ورزیم. 

 عهد یم بندم که تا تحقق صلح و حقوق بشر و به واقعیت 
ی

با دیل ششار از عشق و امید و شزندگ
ی رویای آزادی و برابری در ایران و جهان از پای ننشینم. زنده باد آزادی،برابری مدنی و دموکرایس   پیوسیی

 نرگس محمدی زندان اوین 
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 اش تصویری
ی

از بشر دوستی و صلح طلتر و    مفتخرم که جایزه معتبر اوالف پالمه از کشور سوئد را دریافت کرده ام. این جایزه به نام انسانی است که زندگ
اییط دریافت یم کنم که مردم شزمینم ماههاست عیل رغم کشتار خیابانی ، اعدام ، بازداشت و زندان در خی ابانها ایستاده و  توسعه است. این جایزه را در شر

اض کرده و خواهان گذار از حکومت جمهوری اسالیم هستند.دستگاه شکوب حکومت استبدادی  ضان، نهادهای سا ۴۴اعبی ه مخالفان و معبی ل با شکوب گسبی
 مستقل مردیم و آزادی بیان و مطبوعات و نر معنا کردن صندوق های انتخابات و رای مردم در دوره های مختلف، 

راه هرگونه تحرک سیایس و اجتمایع    مدنی
د اثر گذاری جنبش ها و فعالیت های مردم را به  ی دستگاه  را مسدود کرده و در واقع راهبر دلیل پاسخگو نبودن خود)حکومت(به حاشیه رانده است. همچنی 

، قویم، مذهتر و صنفی را به امر   ایدئولوژی حکومت ی تبلیغات وسیع و پرهزینه و سواستفاده از سیستم قانونگذاری ، تبعیض و نابرابری جنسیتی ی  با به کار گب 
 رایج و با بار ارزیسر مقدس گونه تبدیل کرده است. 

ی جنگ های نیابتی در منطقه، سیاست شکوب جنبدر ع ی جمهوری اسالیم و برخی از کشور های دیگر با بر عهده گرفیی ی الملیل و منطقه ای نب  ش های  رصه بی 
دموکراتیک و استبدادی و تروی    ج جنگ افروزی، خشونت طلتر   دموکرایس خواه مردم منطقه از شر استبداد ، نفرت و تقویت و پشتیبانی از حکومت های غب 

ی ایران، بلکه صلح و امنیت و   پراکتی و تفرقه را در پیش گرفته اند. حکومت های مانند نظام فعیل در ایران نه تنها تحقق دموکرایس و حقوق بشر را در شزمی 
 به مخاطره افکنده است.   توسعه را در منطقه

اضات مردیم ی اعبی  و شدت گرفیی
ی

دگ ان گسبی ی ایط نر تردید  بدییه و مشهود است که به مب 
، بر شدت خشونت و شکوب حکومتی افزوده خواهد شد .در این شر

 جهانی نیار خواهیم داشت که امیدوارم شاهد آن باشیم. 
ی

ی الملیل و همبستگ  ما بیش از پیش به حمایتهای موثر نهادهای بی 
و مرحله پس از   در این مقطع "یک زن مدافع حقوق بشر و صلح طلب ،  تاکید دارم که  سال،  ۳۰در پایان به عنوان یک زن ایرانی با فعالیت مدنی قریب به 

ی حقوق بشر ، اهمیتی کمبی از مرحله گذار از نظام اییط که بتوانیم به صلح و توسعه جهانی   گذار از حکومت یعتی تحقق دموکرایس و تضمی  برایم ندارد. شر
ی الملیل و حفظ امنیت برا  ی کشورهای جهانی مبادرت ورزیم. یاری رسانده و به ایجاد تفاهم بی 

ی رویای آزادی و برابری در ایران و   عهد یم بندم که تا تحقق صلح و حقوق بشر و به واقعیت پیوسیی
ی

جهان از پای  با دیل ششار از عشق و امید و شزندگ
 ننشینم. زنده باد آزادی،برابری مدنی و دموکرایس

 نرگس محمدی زندان اوین 

 


