درخواست  ۱۳۹نفر از کارشناسان و مدیران فناوری اطالعات کشور
برای آزادی فعاالن بازداشت شدهی فناوری و رفع محدودیت اینترنت
دوشنبه  ۱۸مهر ۱۴۰۱

در روزهـای انـدوهـباری کـه جـمع زیـادی از هـموطـنان داغـدار عـزیـزان خـویـشند ،نـوشـنت از دغـدغـههـای صـنفی یـا تـخصصی
دشــوار اســت .ولــی 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 مــیدانــیم ،دســتگیری
ج ــمعی از ف ــعاالن ح ــوزه آیت ــی را ن ــیز در ادام ــه ه ــمین رون ــد اش ــتباه م ــیب ــینیم .ای ــن اف ــراد ه ــمگی از خ ــوش ــنامت ــری ــن ف ــعاالن
صنعت آیتی کشورند و اگر قرار بر متهم بودن چنین کسانی باشد ،بسا که همه ما نیز شریک اتهام آنهاییم.
رعــایــت قــانــون اصــل و فــرض هــر گــونــه مــدنــیت اســت ،ولــی قــانــونــی کــه اکــثریــت مــخاطــبانــش را مجــرم بــیانــگارد حــتما ً اشــتباه
اسـت و الجـرم بـایـد تـغییر کـند .بـه راسـتی چـند نـفر از ایـرانـیان قـوانـینی چـون مـمنوعـیت اسـتفاده از ابـزارهـای فـیلترشـکن یـا
تجهیزات دریافت تصاویر ماهواره را رعایت میکنند؟
خ ــواس ــته م ــا آزادی س ــری ــع ب ــازداش ــت ش ــدگ ــان ف ــوق و ت ــوق ــف رون ــد ب ــازداش ــته ــا اس ــت .ه ــمچنان ک ــه دس ــترس ــی آزادان ــه ب ــه
ابـزارهـای ارتـباطـی و شـبکه ایـنترنـت را حـقی ضـروری بـرای مـردم و کسـب و کـارهـا مـیدانـیم و خـواهـان رفـع محـدودیـت از
این ابزارهای ارتباطی توانمند ساز جامعه و اقتصادیم.
خشایار آشوری
مهسا ابراهیمیان
بهروز احمدزاده
علی اسماعیلی
پگاه افتحی زنگنه
امیر افشارنوری
الهام الوارخیلی
نیما امیرشکاری
مصطفی امیری
نیما امیری
علی امیری
سعید ایثاری
مسعود ایوبی
مرجان بازیان
ناصر باقرپور
سروش باقری
الهام باوفای حقیقی
لیلی براتی
امیرحسین باللی
سجاد بنابی
سامی بنی هاشمی
فرهاد بهمنی
مصطفی پیران شندرشامی
فاطمه تاج
مهدی تیموریان
بهار جاویدان
شهرام جلیلی نیا
مهری جمشیدی

علی چشمجهان
علی حاجی زاده مقدم
میرحسام حاجی میری
سید ادیب حافظی گل
امیرعلی حامدی فر
رضا حسامی فرد
آیت حسینی
ابراهیم حسینی نژاد
علی حقپناه
امیر حقرنجبر
محمد حق دادی
سهیل حقیقت
سحر حقیقی
تینا خانی
محمد دستمالچی
سامان دلفانی
حمید دماوندی
محمد دهقان
روزبه ذبیح اللهی
حسین راد
مهدی رازپوش نظری
سامی رحیمی
داوود رضایی
سیدپدرام رضایی
جواهری
رونیا رفاهی
احسان رفیعی
محسن رهنورد

امیر روحانی
رضا روشنی
مهدی زائری
علی زارعی
سعید زرکوب
بابک زمانی
احسان زمانی
محمدرضا سبحان
امیر سپهرام
سیدجواد سجادی
فرید سنایی پور
سعید سوزنگر
بهار سیار
مهدی شریعتمدار
مینا شریفی
مهدی شعله
رضا شفیعی
مهدی صادق پور
باوند صادقی
محمد صادقی
علیرضا صالحی
سعید صدیقی
سعید صفایی
صنم صفایی
محمد صمیمی
صابر صیادی
مسیحا عارف
مهدی عبادی

عاطفه عباسی
هادی عباسی
سارا عباسی
امیرحسین عبیری
محسن عزیزی
نوید عزیزی
ملیحه عسگرزاده
سمانه عظیمی
محمد علوی
آرزو علیلی
حامد غفوری
محمد فامیلی
صادق فرامرزی
حمید فرید
علی قائم مقامی
امیر قاصر
سعید قدوسی نژاد
حامد قنادپور
صدیقه قنبرزاده
کبری قهرمانی
مجید کاشفی
احمد کرابی
مریم گلشن
حسین گلشنی
سیما لبیبی
جواد ماه جان
فواد مارابی
جعفر محمدی

سینا محمدی
حسن مختاریان
فیروزه مدبر
امیرحسین مردانی
میالد مژدهی
فهیمه مصدر
محمد مهدی مقدم
حسام مقصودلو
مهدی مومنی
فراز مهرآیین
احمد میردامادی
ندا میری
نیما نامداری
رحمان نسیمی اصل
قاسم نصیر
پرهام نصیری
شیدا نعمت
پدارم نماینده
محمدرضا نورشید
سجاد نوری
محمدرضا نیکخواه
سحر هاشمی
سیدعلی هاشمی اقدم
محسن هوشمند
مجتبی وندائی
کاوه یزدیفرد
حسین یعقوبی
محسن یوسف پور

