ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر :اﺑﺮ آروان و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺑﺮ آروان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد» .ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺎﻗﺮ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی« در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﺮ آروان و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﺑﺮی ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻠﺰم
ﺑﻪ ﺗﺪاوم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮ آروان در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﺘﺮ ﺷﺪ،
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﯾﻦ ﺣﻤﻼت را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد» .ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺎﻗﺮ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﺮ آروان رخ داده ﻋﻨﻮان »ﺑﻌﻀﺎ دردﻧﺎک« داده و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ ﮐﺸﻮر وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ و اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﺪردی
ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻠﯽ ﺑﺎز ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اول ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ اﺑﺮ آروان ﯾﺎ
ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺳﺎ
در ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

»ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ رﺳﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﯾﮕﺮی ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﺪﯾﻬﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد
ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎزار ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و رﺳﺎﻟﺖ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ ﭘﺎﻓﺸﺎری و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ
در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎور ﺟﻤﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﻫﺰاران
ﻋﻀﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ،ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻦﺳﺎﻻر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ ﻗﺮار
دادن آن وﻗﺎﯾﻊ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺑﺮ
آروان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ دﻫﻨﺪه زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺑﺮی ﯾﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺸﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺪاوم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻫﺮ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎﯾﯽ رأﺳﺎً در
ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻒ ﯾﺎ ﺗﺪاوم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺑﺠﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ«.

در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﺮآروان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﮕﺮی ،ﺑﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺴﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮی در ﺗﻤﺎﻣﯽ زواﯾﺎی ﮐﺎری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و از آﻧﺴﻮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﻮد» :ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﯾﺎ ﺳﻮءﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ ﯾﺎ اﺧﺘﻼف دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺣﺮﯾﻢﺷﺨﺼﯽ ،ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﯾﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد«.
اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و رﮔﻮﻻﺗﻮری
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۲۰
ﻫﺰار ﻋﻀﻮ در  ۳۰اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ،از اﺑﺮ آروان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯽﻣﻬﺎﺑﺎ و ﻧﺎﺷﻨﺎس و ﯾﺎ آﺷﮑﺎرا و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه »زودﮔﺬر ﺳﯿﺎﺳﯽ« و »ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ«
ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺮان »در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر
ﻧﻮﭘﺎ و در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻮداﻫﺎ و وﻗﺎﯾﻊ زودﮔﺬر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزار و ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ

راه ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

