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 مطلع گردیده ایم.،  DMA Media Limited ،اپراتور ایران اینترنشنال ما توسط

 پس زمینه 1

 Ali7adeh@شما هم اکنون دارای دو حساب توئیتر هستید.یکی به زبان انگلیسی به نام  1.1

  Jedaaal@و دیگری به زبان فارسی و به نام 

 وما از طریق موکل خود فهمیده ایم که شما یک منتقد رسانه ای ایران اینترنشنال هستید  1.2

 م کرده اید.و موکل ما را در رسانه های اجتماعی محکو جایگاهپیش از این 

رگ بزمدافع یک  و در حالی که  موافق نیستبیان شده  موکل ما با این بیانات و احساسات 1.3

طالعات شخصی کارکنانش می باشد تاب مواردی را که شامل افترا و افشای ا ،آزادی بیان است

 اب یافته است.، چیزی که متاسفانه در محتواهای اخیر شما بازتندارد، 

شما اقدام به انتشار اطالعات شخصی و بیانات افترا آمیز در هر دو حساب توئیتری خود  1.4

 نموده اید که ذیال ً بیان میگردد:

 DMA Mediaو « راب بینون»شما در یک ویدیو جمالت فاقد وجه ذیل را در ارتباط با  1.4.1

هستید،کمپانی ای که مسئول  DMAراب بیدون،شما کارگردان رسانه ی »بیان می کنید:

ن امن گزارشات ناراحت کننده و نگران کننده ای از کارکنتلویزیون ایران اینترنشنال است.

ی یا هر سوالشدیداً یکجانبه ی شما  پوشش شما دریافت داشته ام که هر انتقادی از رویکرد

در  ولغو ویزای کاری ، در رابطه با منابع مالی موسسه ی شما ،بالفاصله با تهدید به اخراج 

من باور مواجه می گردد.دادگاه  شکایت از کارکنان نزد برخی موارد )نامشخص( مالی با

ارگرانه، که مخالف دت استثمدارم که اگر این مطالب صحیح باشد،نه تنها یک اقدام به ش

ژورنالیسم قابل قبول است، خواهد بود بلکه یک شیوه ی وادار ساختن کارکنان شما  هرنوع

 در حالما در یک ماشین پروپاگاندا شوند که به این امر است که تبدیل به کارگزاران ش

 شعله های تنازعات بین المللی است.من از شما می خواهم که خارج شده و دمیدن در 



درباره ی این ادعاها توضیح دهید و همین طور به کارکنانی که قصد استعفا دارند اجازه 

 دهید آزادانه این کار را بکنند.

اره به که اشمنضم شده به این نامه می نمائید ایمیل شما همچنین اقدام به پیوست تصاویر  1.4.2

و شامل جزئیات  نموده موکل ما مشغول گشته ، ،که به تازگی به کار با «پناه فرهادبهمن»

 (ایمیل ها.) شخصی وی است

شماری پیام توئیتری اتهام آمیز نیز منتشر شده است که خواهان پاسخی از آقای  1.4.3

فرهادبهمن بوده و اظهار می داشته اند که وی باید به دلیل همکاری با موکل ما شرمسار 

کثیف ترین »باشد.در این پیام شما با این عنوان از موکل ما یاد می کنید که در خدمت 

ن بحساب شخصی »ا و آقای فرهادبهمن مستقیما از موکل مهستند و « دیکتاتوری منطقه

 (ت هاتوئیاست.)« بدنام و ننگین»دریافت مالی دارند و این که ایران اینترنشنال « سلمان

 هاافترا 2

موکل ما و آقای بینون تنازعات را ه میگیرد که چنین نتیجاز ویدیو متعارفی  هر بیننده ی 2.1

، تشویق می تهدید مالی با اجرای آنساختن پروپاگاندا و اجبار کارکنان به از طریق دائمی 

 کنند.

مبنی بر این که موکل ما به هر نوعی  هیچ حقیقتی در این بیانات و هیچ ادعای دیگری 2.2

رویکرد آشکار در خصوص موکل ما قویا ً با موضع شما  رفتاری غیر اخالقی دارد وجود ندارد.

توئیت ها و ویدیو بیان که در ، که موکل ما پروپاگاندا اعمال میکند  این ادعا متعصبانه و

یران اینترنشنال توسط رهنمود های موکل ما مدعی است که محتوای ا مخالف است. ، گردیده

که این رهنمود ها شفاف  این شبکه مبنی بر اعتدال و بی طرفی مدیریت می گردندمحتوایی 

 منتشر گردیده اند.بوده و در وبسایت موکل ما 

موکل ما تبعیت بسیار مهم است که ادعای شما که کارکنان باید از خواسته های محتوایی  2.3

کنند یا خطر لغو ویزای کاری را بپذیرند هیچ مبنایی ندارد.در ساختن این ادعا ها برای تخریب 

خدام کارکنان و کار شما مشخصاً  در تالش هستید تا توانایی موکل ما در است شهرت موکل ما،

موکل ما تجارت و از این طریق به تحت تاثیر قرار داده  در آینده با طرف های قرارداد را

 .خسارت مالی وارد کنید



 مراقبت از اطالعات 3

اطالعات ،شما اقدام به انتشار در خصوص موکل ما  در کنار انتشار محتوای افترا آمیز 3.1

شخصی آقای فرهادبهمن در توئیتر خود کرده اید که از یک ایمیل داخلی خصوصی گرفته 

 شده بوده است.

کردن ایمیل ها وجود نداشته است مگر در پست ژورنالیستی یا هدف هیچ استحقاق  3.2

آقای و از این طریق بی قدر کردن   عمومی ساختن همکاری آقای فرهادبهمن با موکل ما

احتماال مراد از کلمات به کار [شخصی وی. تماسفرهادبهمن با همکاری و اشتراک اطالعات 

تماس به  rدن حرف که به علت جا افتابوده  «اطالعات شخصی قرارداد»رفته در متن اصلی 

  ]مترجم -. تبدیل شده است

ما میفهمیم که پست این ایمیل ها آخرین اقدام شما از یک سلسله اقدامات طوالنی از  3.3

قای فرهادبهمن از اکتبر ز جانب شما و دنبال کنندگانتان بر ضد آتهدید و نظرات تهاجمی ا

وی و  این اقدامات منجر به این گشته است که آقای فرهاد بهمن و خانواده ی .است 2018

رض تهدید یافته و امنیت خود را در خطر خود را در مع کارکنان موکل ما همین طور دیگر

 ببینند.

شما به دنبال تخریب شهرت  یوست های ایمیل ،پو نقض محرمانگی در این اقدامات  3.4

 .فاقد توجیه و دلیل می باشیدموکل ما بوده و و اطراف قرارداد کارکنان 

 اقدامات بعدی 4

به دالیل واضح ،از جمله خسارت اساسی ای که شما تهدید می کنید که به شهرت موکل  4.1

ا نمی تواند اجازه بدهد که محتوا موکل م ایران انترنشنال و کارکنان آن وارد می آورید، ما،

 های شما ادامه پیدا کند.

شما ،هستند و غیر دقیق به دلیل این که پست های ایمیل و و توئیت ها و ویدیو افترا آمیز  4.2

یا هرجای دیگری که ممکن است مطالب مشابهی را منتشر کرده از توئیتر  نان را فوراًباید آ

 باشید پاک کنید.



موکل ما،آقای غلط و نامتناسب در خصوص  اظهارنظرز هر ا شما همین طور باید 4.3

بینون،آقای فرهادبهمن و دیگر اعضا و کارکنان ایران اینترنشنال یا کسانی که با آن همکاری 

 خودداری نمائید.می کنند 

ی ماندن در اثر باق ]شما[در پرتو خسارت جدی پیش رو که برای شهرت طرف دعوی  4.4

مائید ن لطفا تا ساعت ده صبح فردا تأئید د،توئیت ها،ایمیل ها و ویدیو در توئیتر ایجاد می شو

 یات حذف خواهند شد و یک عذر خواهی منتشر خواهد گردید.که این محتو

ما به موکل خود توصیه  در صورت عدم حصول رضایت موکل ما تا ساعت ده صبح فردا، 4.5

و در عین   کایت برده و به پلیس گزارش نمایدخواهیم نمود که به نحو مقتضی به دادگاه ش

فوری با توئیتر در خصوص تعلیق حساب کاربری شما تا زمان حذف محتویات حال مذاکراتی 

 مذکور خواهیم داشت.

 تمام حقوق موکل ما محفوظ باقی میماند

 ارادتمند شما

TLT LLP 


