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I submit to you that if a man has not discovered something that he will die for, he isn't fit to live.

VIVA IRAN
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Wednesday, October 13, 2010

موج تسویھ اساتید دانشگاه بھ سرداران اطالعاتی ارشد سپاه ونظام رسید

وردی نژاد وسیدحسن نصرهللا درسال 63

فریدون وردی نژاددرکنارسرلشکررحیم صفوی

بسیارمایل بودم عنوان این مطلب را" کودنی یاکندی اپوزیسیون وسازمانھای اطالعاتی جھان" بنامم ولی دیدم

مخاطبین محترم ممکنست با دیدن تیترمطلب آنرابادومطلب قبلی اشتباه واصل موضوع این وسط قربانی

بحثھای حاشیھ ای بشود

امروزسایت تابناک پس ازاعالم بازنشستگی خوش چھره تئوریسین اقتصادی دولت اول احمدی نژاد
خبرازبازنشستھ شدن دکترفریدون وردی نژاد استادیاردانشکده مدیریت دانشگاه تھران داد

In the world there is only one virtue and it

is knowledge

and only a sin of ignorance

great Sufi - Rumi

در جھان تنھا یك فضیلت وجود دارد و آن آگاھي است

و تنھا یك گناه و آن جھل است

عارف بزرگ -موالنا
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Posted by Persian Cavalier at 8:46 PM 

دکتروردی نژاد کھ متولد بروجرد می باشد چھارسال پس ازپایان جنگ ازسپاه بھ خبرگزاری پارس (ایرنا)
منتقل وموسسھ مطبوعاتی ایران راپایھ گذاری کرد وی ھمچنین پس ازگذشت 8 سال درسمت ریاست

خبرگزاری دردوره دوم ریاست جمھوری خاتمی بعنوان سفیرایران درچین انتخاب ودرآن کشورخدمت نمود

فریدون وردی نژاد نظیرعلی شمخانی یکی ازمعدودفرماندھان سپاه بود کھ درجایگاھی متناسب باشخصیت خود
قرارگرفت ودارای سطح علمی وضریب ھوشی متناسبی باشغل خودبود وی دارای تالیفات متعددی (کتاب

ومقالھ) درزمینھ ھای مختلف اموراستراتژیک، مدیریت رسانھ، افکارعمومی، جنگ روانی، جامعھ شناسی
وتکنولوژی اطالعات می باشد

اماداستان واقعی دکتروردی نژاد ازاینجاشروع می شود کھ درابتدای دھھ شصت زمانی کھ محسن رضایی
مسئولیت واحد اطالعات سپاه رابعھده داشت واحمدوحیدی معاون وی بھ شمارمی رفت آقای وردی نژآد جایگاه

معاون طرح وبرنامھ واحداطالعات سپاه( امورتشکیالت، بودجھ وبرنامھ) رابعھده داشت ودرواقع نفرسوم
اطالعات سپاه محسوب می شد کھ باانتصاب رضایی بھ فرماندھی کل سپاه واحمدوحیدی بھ معاونت اطالعات

فریدون وردی نژادنیزبھ جانشینی معاونت اطالعات بامسئولیت بخش خارجی ارتقاء یافت

وی قبل ازانقالب احتماال بابرخی ازگروھھای ھفتگانھ سازمان مجاھدین انقالب اسالمی (گروه امت واحده
یاصف تھران) درارتباط بوده وبھمین دلیل نیزازسوی محسن رضایی جذب اطالعات سپاه گردید البتھ وی پس

ازپیروزی انقالب وعضویت درسپاه ھیچگونھ ارتباط تشکیالتی باسازمان فوق نداشتھ است.

وردی نژاد برخالف سایرکادرھای اطالعاتی نظام تمایلی نداشت کھ ازنام مستعاراستفاده نماید ودرنھایت
نیزبدلیل اصرار روسای خود ومرکزحفاظت اطالعات سپاه نام فامیلی مھدی نژاد را برای خود برگزیدکھ

بسیارشبیھ بھ نام خانوادگی وی بود ولی ھمگان وی رابانام واقعی وی یعنی فریدون وردی نژاد می شناختند.

اولین باررسانھ ھابانام وعنوان وی درپرونده معروف مک فارلین بھ سال 1365 برخوردکردند پرونده ای کھ بھ
حذف آیت هللا منتظری ازجایگاه قائم مقامی رھبری واعدام مھدی ھاشمی انجامید. درواقع فریدون وردی نژاد

بنمایندگی ازسوی فرماندھی کل سپاه یعنی محسن رضایی کیس "ایران کنترا" را مدیریت وچندین جلسھ
منجربھ توافق کتبی رادرھتل استقالل تھران بارابرت مک فارلین وسرھنگ اولیور نورث برگزارکرد وی

نظیرسایرنیروھای تکنوکرات وحرفھ ای نظام ھیچگونھ عالقھ ای بھ رسانھ ای شدن یاقرارگرفتن درباندھای
قدرت نداشت وبھمین دلیل نیزپس ازجنگ عالوه برتدریس امور اطالعاتی دردانشگاھھای وابستھ بھ نھادھای

کشوربھ خبرگزاری رفتھ وسپس بعنوان سفیرایران درچین بھ وزارت خارجھ خاتمی پیوست

وردی نژاد باتوجھ بھ تخصص اطالعاتی خود درھیچ مرجعی بھ سابقھ موثرمدیریت اطالعاتی اش درسپاه
پاسداران وکشوراشاره نکرده است درحالیکھ وی ازگنجینھ ھای اطالعاتی نظام محسوب وسینھ اومملو

ازرازھای سربھ مھری است کھ پرونده ھایی نظیر " تشکیل حزب هللا لبنان" و"ایران کنترا" تنھابخش کوچکی
ازآنراتشکیل می دھد.

فریدون وردی نژاد یکی ازمحدود افرادی باشد کھ باتوجھ بھ سابقھ مدیریت علمی وتجربھ عملی قابلیت سرمایھ
گذاری درحد رھبران واقعی جریان اصالحات درکشوررادارد وی سابقھ دوباردستگیری واحضارتوسط قاضی

سعید مرتضوی درخرداد78 ) وقاضی حسینیان درسال 85 رادرپرونده خودداشتھ کھ منجربھ محکومیت وی
گردیده است دستگیری واحضار وی بااتھامات ساختگی ویژه روزنامھ نگاران اصالح طلب نظیرنشراکاذیب بھ

قصدتشویش اذھان عمومی وباشکایات متعددی ازقرارگاه نظامی وامنیتی ثارهللا تھران بھ فرماندھی
عزیزجعفری گرفتھ تا نیروی انتظامی بھ فرماندھی ھدایت لطفیان، صداوسیما بھ ریاست الریجانی وعزت

ضرغامی ،سپاه قم،نشریھ یالثارات ورسولی نژاد نماینده دماوند و...رادربرمی گرفت

جملھ معروف وی کھ بھ مقایسھ دولت اصالح طلب خاتمی بادولت بحران سازاحمدی نژادپرداختھ وخشم

کودتاچیان را بھ ھمراه داشت بدین شرح است " برخی دولت ھا ھر٩روز یك بحران داشتھ اند و برخی دولت ھا

ھریك روز٩بحران".

وردی نژاد درمراسم رونمایی ازکتاب جدید خود "مدیریت بحران و رسانھ ھا" نیزدولت احمدی نژاد رابی
نصیب نگذاشتھ ومعتقداست سوء مدیریت درپناه بحران اشتباھات خودراپنھان وبھمین دلیل شرایط بحرانی

Vicious Circle ھیچگاه بھ پایان نمی رسد زیرا سوء مدیریت وبحران سازی دریک دوروتسلسل باطل یا
قرارمی گیرند کھ یکی عامل تداوم دیگری است وی پنھانکاری ودوری ازرسانھ ھا ی واقعی راازویژگیھای
مدیریت بحران سازمی داند کھ باعث جلوگیری ازگردش آزاد اطالعات وگسترش شایعات وحیطھ بحران می

شود

متاسفانھ بدلیل جموداطالعاتی اپوزیسیون، فقدان استراژی وعدم شناخت ازدرون سیستم این کادرھا کھ می
توانستند بااندکی ھوشیاری جذب شده وازآنھادرسازماندھی مردم ومبارزات حق طلبانھ ملت ایران

بنحوموثرتری استفاده گردد بدلیل سابقھ خدمتی آنھادررژیم ازھردوسومطرود وکودتاچیان بااستفاده ازفاصلھ
موجود بین نیروھا وبرخی ناآگاھیھا براحتی اقدام بھ حذف واسقاط این قبیل کادرھامی نمایند درحالیکھ چنانچھ

یک اپوزیسیون ھوشمند درایران یاخارج ازکشورقرارداشت یاسازمانھای تحقیقاتی غربی ازکارآیی مناسبی
دربرخوردبامسائل ایران برخورداربودند براحتی وبدون ھرگونھ ھزینھ ای امکان بھره برداری ازاین کادرھا

جھت ارتقاء سطح مبارزات مردم ایران رافراھم می آوردند ودقیقابھمین دلیل است کھ نگارنده معتقداست
اپوزیسیون وسازمانھای تحقیقاتی غرب ازیک کندی مزمن اطالعاتی رنج می برند
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