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در روزهـای انـدوهـباری کـه جـمع زیـادی از هـموطـنان داغـدار عـزیـزان خـویـشند، نـوشـنت از دغـدغـه هـای 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 مــی دانــیم، دســتگیری 
جـــمعی از فـــعاالن حـــوزه آی تـــی را نـــیز در ادامـــه هـــمین رونـــد اشـــتباه مـــی بـــینیم. ایـــن افـــراد هـــمگی از خـــوشـــنام تـــریـــن فـــعاالن 

صنعت آی تی 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 حــتماً 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 می کنند؟ 

خـــواســـته مـــا آزادی ســـریـــع بـــازداشـــت شـــدگـــان فـــوق و تـــوقـــف رونـــد بـــازداشـــت هـــا اســـت. هـــمچنان کـــه دســـترســـی آزادانـــه بـــه 
ابـزارهـای ارتـباطـی و شـبکه ایـنترنـت را حـقی ضـروری بـرای مـردم و کسـب و کـارهـا مـی دانـیم و خـواهـان رفـع محـدودیـت از 

این ابزارهای ارتباطی توانمند ساز جامعه و اقتصادیم.
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