
سایھ وردی نژاد

فریدون وردی نژاد دوره ای طوالنی مدیرعامل ایرنا را بر عھده داشت . در میان افکار عمومی  

سازمان در خصوص این دوره  دو نظر وجود دارد ، برخی آن را دوره ای تاریک برای ایرنا می 

دانند کھ بھ دلیل مدت طوالنی آن ، ضربھ ای اساسی بر پیکر ایرنا وارد کرد.

، ایجاد فضای امنیتی ، بھره برداری شخصی وردی نزاد و دوستان و مدیران وی از باند بازی 

امکانات ایرنا از جملھ دالیل این گروه برای مدعای خود است .

گروه دیگر دوره وردی نزاد را دوره ای درخشان برای ایرنا ارزیابی می کنند. از دیدگاه آنان 

خبر عمده ترین استدالل در این خصوص است .گسترش ایرنا، موسسھ ایران و دانشکده 

وردی نزاد بدالیل مختلف از جملھ جاه طلبی سیاسی و سابقھ گذشتھ وی، پس از خروج از ایرنا با 

تشکیل می گروھی از ھمکاران خود مرتبط بوده و ھست و ھر از چند گاھی با حضور آنان جلساتی

تباط ، سایھ وردی نزاد در طول سالھای  گذشتھ بر سر ایرنا داد کھ ھمچنان ادامھ دارد. بھ دلیل ھمین ار

ده ماه  کھ ایرنا را با فیاضی پس از گذشتمشھود بود.در مواردی دست نخورده باقی مانده است.

آزمون  خطا  و سردرگمی اداره کرد، اکنون بھ حلقھ وردی نزاد نزدیک شده است .

ی خواھد با توسل بھ این حلقھ ، راه نجاتی برای در این خصوص این فرض مطرح است کھ فیاضی م

معضالت ایرنا بیابد و بھ امور سرو سامان دھد.

اما منتقدان معتقدند کھ منتخبان فیاضی از درون این حلقھ سابقھ درخشانی ندارند.از دیدگاه آنان 

ن حلقھ بسیج بھ فیاضی در دوران دوم مدیرعاملی خود(دوره اول با برکناری بورسراجیان و کنارگذاشت

پایان رسید) کھ بھ حلقھ وردی نزاد روی آورده است ،

با توجھ بھ رویکرد اخیر وردی نژاد بھ اصولگرایان اصالح طلب (قالیباف) ، این سئوال و ابھام 

در افکار عمومی سازمان ایجاد شده است کھ آیا انتصابات اخیر فیاضی و احتماال آینده وی صبغھ 

سیاسی دارد؟


