
  

و  یمجاز یفضا یدر خصوص محدودساز یحوزه علم و فناور رسانه ینگاران و اهالنفر از روزنامه ۹۶ هیانیب

 نترنتیبازداشت فعاالن ا

 

 .گذراندیرا م یتلخ و دشوار یما روزها رانیا

 یناروا با مردم یشاهد برخوردها ییشده، از سو جادیا ینیدرگذشت مظلومانه مهسا ام یکه در پ یبحران با

و  یمجاز یگسترده فعاالن فضا یهابازداشت گر،ید یو از سو کنندیم انیکه اعتراض خود را ب میهست

 .کندیم دیمردم را تهد تیو امن یو اقتصاد یاجتماع اتیح نترنت،یا یمحدودساز

مردم، همواره  یبه عنوان حق اساس یدسترس تیبا درک اهم ،یعلم و فناور یانگاران و فعاالن رسانهروزنامه ما

خواسته و  نیبر ا زیو اکنون ن میاگام برداشته یو اطالعات یارتباط یهایو فناور نترنتیتوسعه ا لیتسه ریدر مس

 .میکنیم یپافشار یحق اساس

سان و آزاد اطالعات هرگز کارآمد نبوده و نه تنها به اذعان کارشنا انیجر یمحدودساز یهااستیباور ما، س به

و  یفرهنگ راتییو تغ یفناور نیسهمگ لیدر برابر س ستادنیا خ،یبلکه به گواه تار ،یاستادان علوم اجتماع

جز شکست و انداختن کشور به  یاجهینت انت،یمانند طرح موسوم به ص ییرسوا ماتیتصم یو اجرا یاجتماع

 سنگالخ تغابن نخواهد داشت. ریمس

اطالعات و ارتباطات که  یشناخته شده و دلسوز حوزه فناور یهانگاران و چهرهبازداشت روزنامه گر،ید یسو از

 یگام یو گسترش آگاه یرساناطالع یاز تالش برا ریغنکرده و به یخود اقدام یاحرفه تیجز مسوولبه

تنفس جامعه و در  یهاچهیشدن در رتتنگ ،یاجتماع یاست که به سرخوردگ یآشکار یریتدبیاند، ببرنداشته

 .دیخواهد انجام یخشم عموم تینها

نسبت به  قیعم یضمن اظهار تاسف و نگران ،یعلم و فناور یانگاران و فعاالن رسانهرو، ما روزنامه نیا از

را  یکنون طیباخته، سکوت در شراو خانواده افراد جان دگانیدبیآس یبا تمام یانجام شده و همدرد یبرخوردها

 یآزاد نهیدر برابر مردم، زم یدارشتنیبر خو وهکه عال میکنیم هیو به مسووالن توص میدانینم زیجا نیااز  شیب

آزاد  انیمردم به جر یدسترس یو آزادساز ینگارو روزنامه یفعاالن فناور ژهیشدگان، به وبازداشت ترعیهرچه سر

 اطالعات را فراهم کنند.
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