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در روزهـای انـدوهـباری کـه جـمع زیـادی از هـموطـنان داغـدار عـزیـزان خـویـشند، نـوشـنت از دغـدغـه هـای صـنفی یـا تـخصصی دشـوار اسـت. ولـی 
ســکوت دربــرابــر رفــتارهــای نــاصــواب نــیز جــایــز نیســت. مــا فــعاالن حــوزه فــناوری اطــالعــات هــمچنان کــه نســبت بــه انســداد ایــنترنــت و ابــزارهــای 
ارتــباطــی جــامــعه مــعترضــیم و آن را نــقض حــقوق شهــرونــدان مــی دانــیم، دســتگیری جــمعی از فــعاالن حــوزه آی تــی را نــیز در ادامــه هــمین رونــد 
اشـتباه مـی بـینیم. ایـن افـراد هـمگی از خـوشـنام تـریـن فـعاالن صـنعت آی تـی کـشورنـد و اگـر قـرار بـر مـتهم بـودن چـنین کـسانـی بـاشـد، بـسا کـه هـمه 

ما نیز شریک اتهام آنهاییم. 

رعــایــت قــانــون اصــل و فــرض هــر گــونــه مــدنــیت اســت، ولــی قــانــونــی کــه اکــثریــت مــخاطــبانــش را مجــرم بــیانــگارد حــتماً اشــتباه اســت و الجــرم بــایــد 
تـغییر کـند. بـه راسـتی چـند نـفر از ایـرانـیان قـوانـینی چـون مـمنوعـیت اسـتفاده از ابـزارهـای فـیلترشـکن یـا تـجهیزات دریـافـت تـصاویـر مـاهـواره را 

رعایت می کنند؟ 
خـواسـته مـا آزادی سـریـع بـازداشـت شـدگـان فـوق و تـوقـف رونـد بـازداشـت هـا اسـت. هـمچنان کـه دسـترسـی آزادانـه بـه ابـزارهـای ارتـباطـی و شـبکه 
ایــنترنــت را حــقی ضــروری بــرای مــردم و کســب و کــارهــا مــی دانــیم و خــواهــان رفــع محــدودیــت از ایــن ابــزارهــای ارتــباطــی تــوانــمند ســاز جــامــعه و 

اقتصادیم.
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