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 به نام خدا

واسط  شرکت ايرسانه ي رفتارها و اظهارنظرتوضیحات شرکت ایرگان مهر در خصوص مجموعه

 OJWاي کره تجاري

نظر  ،"هاي معاند برخی رسانهي منتشرشده در توضیحات شرکت ایرگان مهر پیرامون گزارش مغرضانه "د ي سندر ادامه

ادعایی  ،OJWاي آنکه شرکت واسط تجاري کرهمبنی بر  الحال معاندي معلومرسانه 2/2/99مورخ  به درج مطلبی در خبر

رف برخورداري از شناخت کافی از شرکت و صِ وضوع مورد مناقشهاست، مستقل از مدانسته "یک شوخی مضحک "را 

آمده را به قرار درپی یمطالب "بنگاه ایرانی" به عنوان یک  و ،اخیر روز 60 همکاري در دوره مستمردر بویژه  نامبرده،

 نماید:اعالم می

ي که منجر به ارائه نامه، مبنایی، و به نظر این شرکت عامل از عوامل است، یکیآمده سند پیشین 4چنانچه در بند  -1

محتمل تجاري داخلی رسانی و ایجاد آمادگی جهت ابطال مانورهاي این شرکت به مقام مربوطه با هدف اطالع

درایت مسئولین امر به مانند دیگر موارد مشابه، منتج به خیر عمومی و نفع  يه پشتوانه، که حتما ببود و خارجی

بویژه  ،ايحرفهشمول -جهان ي رفتارهاي به دور از اخالقو مجموعه ي عملکرد، نحوهگردیدمیمردم و کشور 

 ايکره هواسطشرکت توسط المللی، بین يظالمانه هايایرانی به سبب تحریم طرفبا سوءاستفاده از نقاط ضعف 

به مدت بیش از  نمابییف يگفتگو نیدر آخر، که شده توسط ایشاندر این راستا ادعاي مطرحاست. بوده

مقامات  زیو ن هایرانیبه ا نیضمن توه آوریل،12فروردین، برابر با  24روز یکشنبه مورخ  15ساعت  در دقیقه 30

که صحت ترجمه بر عهده مترجم و کارمند  ناشایست یمعزز کشور ( با بکاربردن اوصاف يمسئول در سازمانها

، که دربرگیرنده دفاع از مقامات و تهدید نمود که صدایش را دین شرکت را تهدیا تیریاست) مد شانیا یرسم

ر اختیار پلیس، کنسولگري و مقامات سیاسی ضبط کرده و د سازمانهاي حکومتی با بعضا ذکر سمت ایشان بوده،

رفتار  خصوصمجموع دردر  .باشدنمیقبول از نظر این شرکت قابلقطعا در کشور کره قرار خواهد داد، 

هاي ایرانی نیازي به همکاري با ي جاري نبود اساسا شرکتهاي ظالمانهکه اگر تحریم ،ايشرکت واسطه کره

ي دربرگیرنده مستندات مربوطه ،داشتندنمیاي نامودب به آداب حرفهطلب و  فرصتهاي کوچکِچنین شرکت

تیم . شوداقرار صریح تلفنی و ...، به مقامات مسئول ارائه شده و می ،هاایمیل با امضا، )قیمت ات (صورتجلس

ه سبب ببویژه  ايکرهي الیحه شکایت از شرکت در حال تهیه اکنوننیز هم این شرکتحقوقی 
رسانی الخصوص پس از اطالع، علیفریبکاري و ارائه اطالعات تجاري دروغ و غیرواقع سوءاستفاده، 

البته متاسفانه به  باشد.می و فراهم شدن امکان دسترسی به برخی اسناد، وزارت بهداشتمسئولین محترم 

https://www.farsnews.ir/news/13970702001248/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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-داوري بین مجامعیت در طرح شکا درشانس موفقیت باال ظاهرا  سند پیشین، 4شده، در بند گفتهتراسباب پیش

، این ي معاندبا موضوع شکایت از رسانه سند پیشین 6در بند  به مانند درخواست مطرح شده ( نداردالمللی وجود 

 ؛)صاحبنظران در این خصوص نیز استقبال خواهد نمود اتشرکت از نظر

 
 شناسایی این قبیل تحرکاتِ در خصوص برخی مسئولین محترم که از بصیرت و شناخت کافی براي  -2

و فریب مانورهاي تجاري  باشندنمیبرخوردار  ،نسبت به منافع عمومی و ملی ،شرکت بیگانه يدشمنانه
-تنها به بیت درپیاند، و دست به نوعی اتحاد پنهان با ایشان زده اي را خوردهي کرهشرکت واسطه

 شود:آمده بسنده می

 شکند بازارش!ف میزَن که خَغابُ/ زین تَ عللَجاي آن است که خون موج زند در دل 
 

 :نظر به آن که -3

صالحیت و مجوز ورود به ، و تخصص بیش نبوده (کوچک)این شرکت یک شخصیت و واحد اقتصادي الف)

 ؛نداردمباحث سیاسی را 

هاي مختلف حکومتی به شکل موثر الزم توسط این شرکت به مسئولین محترم در سازمان رسانیِاطالع ب)

، و مضافا بر استآمده شفاهی نیز بعملسازمان) از این شرکت قدردانی /صورت پذیرفته، و حتی در دو مورد ( 

خالقی خود را ادا آن این اطمینان وجود دارد که مقامات محترم مسئول به نحو احسن وظایف قانونی، شرعی و ا

 ؛باشدنمیخواهند نمود و بنابراین مسئولیت افزونی در این زمینه متوجه این شرکت نموده و 

رغم ، علیتوضیحات و اظهاراتش این مالحظه ضروري که ممکن استدر نظر گرفتن با  این شرکت
 هاي معانداستفاده رسانهءسو ساززمینه پذیرد،آنکه با نیت بهبود نظام تدبیر و حکمرانی کشور صورت می

به ، ) Never to wrestle with a PIG(  فتن با خوكنگرشتی ي کُقاعدهف توجه به با عط، قرار گیرد

( غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن/ روز  اي را دنبال خواهد نمودمانند گذشته مشی سکوت رسانه
، بویژه جهت اطمینان از اداي نکته یکسازي با این وجود شفاف .و شب  عربده با خلق خدا نتوان کرد!)

است، ي معاند قرار گرفتهي این شرکت که مبناي گزارش رسانهباشد: مخاطب نامهضروري می ین شرعی،دِ

هاي مجاهدانه و و تالش سواي از یکحرفهآگاهانه و پس از تحقیق و کسب اخبار موثق در خصوص سالمت 

-جایگاه سازمانیسبب اوال، امید که آن مقام محترم به این با ،انتخاب شده بود، از سوي دیگر ایشان خالصانه

و به نفع منافع عمومی  باال تاثیرگذاري با، مدبرانه مطرح شده يبتواند به مساله ،اشتهار به پاکدستیو ثانیا،  اداري

  .ورود نمایند
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باشد، روشن کامال از نظر محتوایی غیرضروري میي معاند روي نام این شرکت، که ي مترتب بر مانور رسانهفایده -4

این اطمینان وجود دارد که صالح، و به عنوان یک فرضیه موجه، نظر به اقتدار و اشراف مقامات ذياما  نیست

برخی  توسط بردن مطامع در داخلچگونگی ارتباط و هماهنگی میان غوغاساالري در خارج و پیش
 آن برخورد خواهد شد.، رصد و با ریشهو بی محافل کوچک

 
هاي معاند که ها پرسنل، به آن دسته از شاغلین در رسانهغیروابسته با ده خصوصیِ به عنوان یک واحد اقتصاديِ -5

اخالق و انصاف در دشمنی را ي نوعی قاعدهدست کم گردد تا دارند، پیشنهاد می فعال وجدان انسانی

و در شرایط مادي  بوده مضطرب ،به مانند مردم سایر نقاط دنیا، و در شرایط فعلی که مردم ایرانرعایت نمایند 

 ،شودبر ایشان تحمیل میمضاعف  یاي رنجزمینه با توجه به جمیع جوانبِ و، بَرندمی سربهو معنوي نامناسب 

 و زحمت درداسباب  معلق و را ،بازي کردن با امنیت روانی مردمو یا دست کم دشمنی از مسیر  ،موقتا دشمنی

 داشته و عمر درازي خورده با آن،برآمده و گره و نظام ، مردم. این کشورننمایندرا فراهم  مردم ایرانبیشتر 

ي بحران کرونا و بهبود نسبی بعد از دوره ،اندازه کافی فرصت براي دشمنی بهدر آینده نابراین دداشت و بنخواه

موجب  با مردم ایران از دشمنی دوريالبته که هرگونه  ( فراهم خواهد بود وضع و حال مادي و معنوي مردم ایران،

 !ایشان خواهد بود) خود سعادت مادي و معنوي

 

 

 

 با مهر
 مدیریت شرکت ایرگان مهر

 

 

 
  


