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* نپذيرفت هنری را* مريم زندی مدرک درجه يک  

 

 

 

ايران در نامه ای به مريم زندی، پيشکسوت عکاسی ايران و دبير انجمن ملی عکاسان  

هنری را نپذيرفت سيد محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی مدرک درجه يک . 

 

عکاسی ای از آن را در اختيار سايت ای که خانم زندی نسخه در نامه  – 

akkasee.com قرار 

 : داده است، آمده

 

حسينی جناب آقای سيد محمد  

 وزير محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

 با سالم

مبنی بر دريافت مدرک درجه يک هنری، به ۷/۹۳۹۴۷مورخ  ۴۹۸۷/۱شماره  پاسخ به نامه    

ها تالش خود در رسانم، دريافت اين مدرک برای همه  کسانی که با سال می اطالع  

خواهد اند، مسلماً موجب افتخار و خوشحالی و هنر ايران و ايرانی بوده خدمت فرهنگ  

 .بود

 

قرار گرفته و هيچگونه متأسفانه در حاليکه حرفه  عکاسی و عکاسان به شدت مورد تهاجم  

تعدادی از آنها فقط به سان ايران وجود ندارد وای و جانی برای عکا امنيت حرفه  

اند و در قرار گرفته شان مورد ضرب و شتم و زندان جرم عکاسی يعنی انجام وظيفه  

ای ای و غيرحرفه حرفه زندان يا بيرون منتظر احکامشان هستند و تعدادی از عکاسان  

ناسب هستند و دربسيار نام ما از ترس جان، سرگردان در اقصی نقاط دنيا و در شرايط  

بترسم، و امکان انتشار کتاب حاليکه من حتی از دست گرفتن دوربينم در خيابان بايد  

در چنين. باشد ميسر نمی ای عکس خود و بعضی از همکارانم بدون سانسورهای سليقه  

کنم احساس نمی شرايطی برای گرفتن اين مدرک، دليل و اشتياقی در خود . 

 

تداوم آنچه را که تا ری بوديم دريافت چنين مدرکی شوقمسلماً اگر در شرايط ديگ  

کرد مضاعف می« است که ادای دين بوده»ام  امروز برای وطنم، ايران، انجام داده . 

چنين باشد معاف ای که شرايط هايی تا زمانه به همين دليل از دريافت چنين نشان  

 .خواهم بود

 

 با احترام

 مريم زندی

 

عکاسان ايران، انجمن صنفی عکاسان مطبوعات، انجمن انجمن صنفی :رونوشت برای  

اسالمی و دفاع مقدس، خانه عکاسان ايران، انجمن عکاسان بحران، عکاسان انقالب  

فرهنگی، انجمن عکاسان تبليغات، سايت عکاسی، سايت چيليک انجمن عکاسان ميراث  

 

ک درجه يک هنریاز مريم زندی برای شرکت در مراسم اعطای مدر گفتنی است پيش از اين  

سالن اجالس سران دعوت شده بود ارديبهشت در ۴۱در روز  . 


